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Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, van het 
Wetboek van Koophandel en van een aantal wetten 
in verband niet de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzehering alsmede nadere wijziging van enkele 
sociale verzekeringswetten 
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COMMISSIE SOCIALE VERZEKERING (VAN DE STICHTING VAN DE ARBEID) 

Nota inzake de premielasten SocL'.'ie Verzekeringen per 1 juli 1967 

In het loonpolitieke overleg voor 1967 werd rekening ge-
houden met een aantal wijzigingen in de sociale verzekerings-
sector, die ten tijde van dit overleg voor het jaar 1967 werden 
voorzien. 

De wijzigingsvoorstellen d.d. 14 maart jl. van de op die 
datum aan het bewind zijnde Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, alsmede de per 1 juli a.s. optredende grotere 
stijging van de sociale lasten dan oorspronkelijk werd voorzien, 
maken een nadere beschouwing van de situatie per 1 juli 1967 
gewenst. 

In het navolgende zal nader worden ingegaan op: 
1. Een overzicht van de premielasten sociale verzekeringen 

vóór 1 juli 1967. 
2. De situatie per 1 juli a.s. bij invoering van de recente 

wijzigingsvoorstellen van de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid („Plan Veldkamp"). 

3. De in afwijking van het ,,Plan Veldkamp" door de Stich-
ting van de Arbeid gewenst geachte verdeling van de premie-
lasten. 

4. Afspraken, die tussen partijen in het bedrijfstaks- respec-
tievelijk ondernemingsgewijze overleg ten aanzien van de in-
voering van de W.A.O. reeds werden gemaakt. 

1. Premielasten vóór 1 juli 1967 
De totale premielasten bedragen thans: 

Werknemers Werkgevers 

% verz. pi. loon % bruto loon % verz. pi. loon % bruto loon 

15,25 13,05 17,35. 13,53 

Voor een nadere specificatie van deze premiepercentages 
moge worden verwezen naar bijlage I van deze nota. 

2. De situatie per 1 juli 1967 bij invoering van het „Plan 
Veldkamp" (voor nadere specificatie zie bijlage II) 

Tn de per 1 juli 1967 in te voeren W.A.O. is als uitgangs-
punt genomen, dat de verdeling van de premie paritair zal 
worden geheven. Dit leidt echter voor de werknemers tot een 
verhoging met 2,1 pet. van het premieplichtig loon, terwijl de 
werkgevers door het vervallen van de I.W.I.- en de O.W.-premie 
een lastenverlichting zullen krijgen. 

In het loonpolitieke overleg voor 1967 is rekening gehouden 
met een stijging van de premielast sociale verzekeringen voor 
de werknemers per 1 juli van slechts 0,75 pet. Ten einde de 
werknemerspremie meer in overeenstemming te brengen met 
dit loonpolitieke uitgangspunt en daarmede tevens een meer 
gelijke verdeling van de stijging van de premielast voor werk-
ncmers en werkgevers te bewerkstelligen, is in het „Plan Veld-
kamp" de premie Z.F.W. (die tot nu toe steeds paritair werd 

verdeeld) voor de werknemers met 1,2 pet. verlaagd en voor 
de werkgevers met 1.2 pet. verhoogd. Hieronder is het eind-
resultaat van deze opstelling weergegeven. 

Werknemers Werkgevers 

% verz. pi. loon % bruto loon % verz. pi. loon % bruto loon 

16,25 14,45 18,05 14,72 
situatie vóór 1 juli 
15,25 13,05 17,35 13,58 

1,00 1,40 0,70 1,14 

(Hierbij is ervan uitgegaan, dat, in tegenstelling tot de prog-
nose die in het „Plan Veldkamp" voor de hoogte van de premies 
is aangegeven, de premie van de W.A.O. 4,2 pet. zal zijn in 
plaats van 3,9 pet. en die van de ziekenfondsverzekering 
6,8 pet. in plaats van 6,6 pet.). 

De verschuiving van een deel van de premie Z.F.W. ten 
laste van de werkgever biedt evenwel slechts een compensatie 
voor degenen, die verplicht verzekerd zijn volgens de Zieken-
fondswet en tevens een inkomen genieten beneden de premie-
grens van pl.m. f 10 000. 

Voor de zgn. middengroepen zal de in het bovengenoemde 
plan beoogde verschuiving van de premie Z.F.W. dus geen 
enkel effect sorteren. Het Bestuur van de Stichting van de 
Arbeid acht dit een ongewenste situatie. 

3. Voorstel premieverdeling sociale lasten per 1 juli 1967 
Uitgaande van het bovenstaande stelt het Bestuur voor, de 

verschuiving van de premieverdeling niet te doen plaatsvinden 
bij de ziekenfondsverzekering, maar bij de W.A.O. Onder deze 
per 1 juli in te voeren verzekering vallen nl. alle werknemers 
en er wordt een premie geheven tot een maximum inkomen 
van f 20 000 per jaar. Premieverschuiving van de werknemer 
naar de werkgever zou hier dus wel het effect sorteren, dat 
voor de middengroepen de lastenstijging wordt beperkt. Indien 
de aanvangspremie 4.2 pet. zou moeten worden, zou de werk-
nemerspremie op 0,75 pet. kunnen worden gesteld en de werk-
geverspremie op 3,45 pet. 

De totale premie verdeling zou dan per 1 juli worden (zie 
voor nadere uitwerking bijlage III): 

Werknemers Werkgevers 

% verz. pi. loon % bruto loon % verz. pi. loon % bruto loon 

16,10 13,99 18,20 15,17 

situatie vóór 1 juli 
15,25 13,05 17,35 13,58 
0,85 0,94 0,85 1,59 
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Met betrekking tot de wijze, waarop deze wijziging in de 
premieverdeling W.A.O. tot stand kan worden gebracht, wordt 
gedacht aan de volgende procedure. 

In de W.A.O. wordt via een wetswijziging een nieuwe be-
paling opgenomen, op grond waarvan de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid bij algemene maatregel van bestuur 
een wijziging in de verdeling van de premielast voor werk-
nemers en werkgevers kan aanbrengen, zulks in overleg met de 
Stichting van de Arbeid. 

Het staat vast, dat de totale premie voor de W.A.O. in de 
komende jaren verder zal stijgen. Daarbij wordt ervan uit-
gegaan, dat een wijziging van de premie in principe paritair 
wordt verdeeld. De hierboven aangegeven procedure maakt het 
echter mogelijk, om op betrekkelijk eenvoudige wijze een 
andere dan de in de wet voorziene paritaire verdeling van de 
premielast te bewerkstelligen, wanneer dit om loonpolitieke 
redenen in verband met de stijging van de totale premie 
wenselijk wordt geacht. 

Het door het Bestuur gekozen systeem van premieverdeling 
betekent een grotere kostenstijging voor de werkgevers dan 
bij het „Plan Veldkamp". Daar staat tegenover, dat volgens dit 
laatste voorstel, zoals gezegd, de middengroepen een aanzien-
lijke lastenverzwaring zou worden opgelegd. Een compensatie 
van deze verzwaring in de loonsfeer, zou naar schatting toch 
nog f 20 min. op jaarbasis duurder uitkomen dan volgens 
premieverschuiving binnen de W.A.O. 

In het bovenstaande is ervan uitgegaan, dat de wijziging 
van de ziekengeldregelingen (verhoging van de premiegrens tot 
f 20 000) per 1 juli a.s. geen extra verzwaring van de lasten 
voor werknemers en werkgevers zal betekenen. 

Voor zover thans van bepaalde categorieën werknemers reeds 
Ziektewetpremie wordt ingehouden, kan deze inhouding na 
1 juli a.s. worden gecontinueerd. 

Het Bestuur van de Stichting van de Arbeid zou echter willen 
aanbevelen, dat de werkgevers van degenen, van wie tot nu toe 
geen Ziektewetpremie werd ingehouden, alsmede van de nieuwe 
categorieën werknemers, die na 1 juli a.s. onder de Ziektewet 
worden gebracht, geen Ziektewetpremie inhouden, daarbij ge-
bruikmakend van de in de Ziektewet gegeven bevoegdheid 
(artikel 60, lid 4) om facultatief premie van de werknemers 
in te houden. 

Hiermede wordt voorkomen, dat per 1 juli a.s. een nieuwe 
discriminatie tussen het besteedbaar inkomen van oude en 
nieuwe categorieën premieplichtigen ontstaat. 

4. Afspraken tussen partijen bij collectieve arbeidovereen-
komsten. 

Het is bekend, dat in een aantal gevallen, bij de zgn. meer-
jarige contracten maar ook bij andere collectieve arbeidsover-
eenkomsten, tussen partijen — al dan niet in het contract vast-
gelegde — afspraken zijn gemaakt, om in verband met de 
invoering van de W.A.O., uitgaande van een paritaire premie-
verdeling, tot een bepaalde verdeling van de overeengekomen 
totale loonkostenstijging te komen. 

Nu door het Bestuur van de Stichting van de Arbeid wordt 
voorgesteld om een andere premieverdeling van de W.A.O. 
vast te stellen, dienen naar zijn oordeel de hierboven genoemde 
partijen, indien daaraan behoefte bestaat —, bij realisering van 
dit voorstel — in de gelegenheid te worden gesteld om, met 
inachtneming van deze wijziging, een nieuwe verdeling van de 
totale loonkostenstijging overeen te komen. 

BIJLAGE I 
Situatie vóór 1 juli 1967 

Werknemers 

% verz. pi. % bruto 

Werkgevers Werknemers 

% verz. pi. % bruto % verz. pi. % bruto 
loon loon loon loon 

A.O.W. (8,8%) 8,8 8,1 
A.W.W. (1,4%) 1,4 1,3 — — 
A.K.W. (2,1%) — — 2,1 1,95 
K.W.L. (3%) — — 3,0 2,75 
l.W.I. (2,4%) — — 2,4 1,75 
O.W. (1,3%) — — 1,3 0,9 
Z.F.W. (6,6%) 3,3 2,4 3,3 2,4 
VV.W. (1%) 0,5 0,35 0,5 0,35 
Z.W. (6,0%) 1,25 0,9 4,75 3,48 

15,25 13,05 17,35 13,58 

Verzekeringsloongrens Premieloongrens 
(op jaarbasis) i (op jaar basis) 

A.O.W. geen 14 050 
A.W.W. geen 14 050 
A.K.W. geen 14 050 
K.W.L. geen 14 050 
I.W.1. geen 9 984 
O.W. geen 9 984 
Z.F.W. 12 400 9 984 
W.W. geen 9 984 
Z.W. 12 400 9 984 

BIJLAGE II 

? j Plan Veldkamp" per 1 juli 1967 

Werknemers Werkgevers 

% verz. pi. % bruto % verz. pi. % bruto 
loon loon loon loon 

A.O.W. (8,8%) 8,8 8,1 
A.W.W. (1,4%) 1,4 1,3 — — 
A.K.W. (2,1%) — — 2,1 1,95 
K.W.L. (3,0%) — — 3.0 2,75 
Z.F.W. (6,8%) 2,2 1,6 4,6 3,33 
W.W. (1%) 0,5 0,49 0,5 0,49 
Z.W. (7%) 1,25 0,9 5,75 4,14 
W.A.O. (4,2%) 2,1 2,06 2,1 2,06 

16,25 14,45 18,05 14,72 
Situatie vóór 
1 juli 

15,25 13,05 17,35 13,58 Situatie vóór 
1 juli 

+ 1,0 1,40 + 0,70 + 1,14 
Looncompensatie voor < .Ie midden-
groepen 0,5 

1,64 

Verzekeringsloongrens Premieloongrens 
(op jaarbasis) (op jaarbasis) 

A.O.W. geen 
A.W.W. geen 
A.K.W. geen 
K.W.L. geen 
Z.F.W. 12 400 
W.W. geen 
Z.W. geen 
W.A.O. geen 

14 050 
14 050 
14 050 
14 050 
9 984 

20 000 
20 000 
20 000 
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BIJLAGE III 

Voorstel Stichting van de Arbeid per 1 juli 1967 

Werknemers 

% verz. pi. % bruto 

Werkgevers Werknemers 

% verz. pi. % bruto % verz. Pi. % bruto 
loon loon loon loon 

A.O.W. (8,8%) 8,8 8,1 _ 
A.W.W • (1,4%) 1,4 1,3 — — 
A.K.W. (2,1%) — — 2,1 1,95 
K.W.L. (3%) — — 3,0 2,75 
Z.F.W. (6,8%) 3,4 2,46 3,4 2,46 
W.W. ( 1%) 0,5 0,49 0,5 0,49 
Z.W. (7 %) 1,25 0,9 5,75 4,14 %) 

15,35 13,25 14,75 11,79 
W.A.O. (4,2%) 0,75 0,74 3,45 3,38 (4,2%) 

16,10 13,99 18,20 15,17 
Situatie 
1 inl i 

voor 15,25 13,05 17,35 13,58 voor 

+ 0,85 0,94 0,85 1,59 

Verzekeringsloongrens en premiegrens zie bijlage II. 


