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De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezond-
heid, in welker handen dit wetsontwerp gesteld is, heeft de 
eer, daaromtrent als volgt te rapporteren. 

Algemeen 

Vele leden hadden met grote waardering kennis genomen 
van het feit, dat de Ministers, die het wetsontwerp hebben 
ondertekend, zich blijkbaar in zo korte tijd dermate in de in-
gewikkelde materie (opnieuw) hebben kunnen inwerken, dat 
zij de veelomvattende voorstellen voor hun verantwoordelijk-
heid hebben kunnen nemen. 

Ook al zagen deze leden er niet aan voorbij, dat de Minis-
ters, naar reeds meermalen is gebleken, beschikken over een 
zeer deskundig en toegewijd ambtenarenkorps, dan meenden 
zij toch dat ter zake ook van de bewindslieden een uitzonder-
lijk grote mate van inspanning moet zijn gevraagd om door de 
indiening van het onderhavige wetsontwerp te bevorderen dat 
de invoering van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring met ingang van 1 juli a.s. inderdaad volledig kan plaats-
vinden. 

Intussen wordt, zo werd algemeen opgemerkt, van de leden 
van de Staten-Generaal een zelfde inspanning vereist, met dien 
verstande, dat hun een nog veel beperktere tijd beschikbaar 
wordt gesteld dan aan de Ministers was gegeven. 

In de gegeven omstandigheden kan hun verantwoordelijkheid 
ten deze nog niet geheel tot gelding komen, zodat men zich 
voorbehield zo nodig op verschillende onderdelen terug te 
komen, ook indien in dit verslag daaraan geen aandacht zou 
zijn besteed. 

Ten einde hun verantwoordelijkheid volledig te kunnen 
dragen, zouden de leden immers, naast een tweetal wetboeken, 
op zijn minst een negentiental andere wetten moeten raadplegen. 
Daarvan kon in de beschikbare tijd niet in voldoende mate 
sprake zijn. 

Deze overwegingen gaven de vele leden, die het eerst het 
woord voerden, een des te geredere aanleiding voor de vraag, 
of de Ministers niet al te zeer bij wijze van gemeenplaats heb-
ben gesteld, dat „van de gelegenheid gebruik is gemaakt om 
nog enkele andere aanhangige vraagstukken in het wetsontwerp 
te regelen" en waarom zij zich niet hebben beperkt tot wijzi-
gingen van technische en/of redactionele aard en noodzakelijke 
aanpassingen in verband met de onderlinge samenhang van 
de onderscheidene wetten. 

Voorts vroegen deze leden of de Ministers bij de indiening 
van het onderhavige wetsontwerp wel voldoende de Regerings-
verklaring van 18 april 1967 in het oog hebben gehouden, 
welke o.m. de passage bevatte: 

„Het kabinet hoopt, waar dit mogelijk is. te komen tot een 
vereenvoudiging van wetten en voorschriften, zulks tot ver-
mindering van de afstand tussen burger en overheid, alsmede 
ter verkrijging van een doelmatiger bestuur" (Handelingen 
dezer zitting, blz. 28). 

Het kabinet dacht hierbij met name ook aan de sociale wet-
geving. In dit verband vestigden de hier aan het woord zijnde 
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leden de aandacht op b.v. artikel VII van het wetsontwerp, 
onder G. waarin wordt bepaald, dat voor de toepassing van 
deie wet (de Kinderbijslagwet) eveneens als werknemer wordt 
beschouwd: 

a 
b. degene, die hetzij krachtens de verzekering ingevolge de 

Wet op c'e arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkering ont-
vangt naar e?n arbeidsongeschiktheid van ten minste 45 pet., 
hetzij krachtens het bepaalde in artikel 63. eerste of derde 
lid, van genoemde wet een toelage ontvangt, welke, vermeer-
derd met de eventueel genoten arbeidsongeschiktheidsuitkering, 
40 pet. van zijn dagloon of meer bedraagt, een en ander mits 
hij bij het intreden van zijn arbeidsongeschiktheid dan wel 
bij de toekenning van de vorenbedoelde toelage werknemer 
was. 

Hoewel de hier gebezigde redactie bepaald niet zodanig is, 
dat de belanghebbenden onmiddellijk klaar en duidelijk voor 
ogen hebben wat hiermede bedoeld is, meenden deze leden 
niet te kunnen ontkennen, dat — gegeven de conceptie, welke 
de Ministers voor ogen hadden — aan een min of meer inge-
wikkelde constructie niet viel te ontkomen. 

Doch voor hen was de vraag, of de conceptie wel de juiste 
is en of hier wellicht niet een minder perfectionistische, doch 
duidelijker regeling de voorkeur had verdiend. Zij kwamen 
hierop nog terug. 

Een ander voorbeeld van minder fraaie wetgeving, dat zij 
in strijd achtten met de door het kabinet in het vooruitzicht 
gestelde vereenvoudiging van wetgeving, zagen zij in het „in-
en uitpraten" in en uit de wet. 

In artikel XIII, onder c, wordt met betrekking tot de Werk-
loosheidswet in artikel 6 onder meer gesteld: 

Als dienstbetrekking wordt niet beschouwd de arbeidsver-
houding van: 

a. degene, aan wie door het Rijk ter zake van zijn arbeids-
verhouding invaliditeitspensioen is verzekerd dan wel zal zijn 
verzekerd, indien het met hem voor langer dan zes maanden 
of voor onbepaalde tijd aangegane dienstverband zes maanden 
heeft geduurd, alsmede van degene, bedoeld in artikel 2, twee-
de lid, onder a. van de Ambtenarenwet 1929. 

In artikel XIV wordt daarop, zij het bij wijze van over-
gangsmaatregel, weer teruggekomen met de volgende bepaling: 

i. Tot een door Ons op voordracht van Onze Ministers 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Binnenlandse 
Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen, van Verkeer en 
Waterstaat, van Defensie en van Financiën te bepalen tijdstip 
wordt, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in 
artikel 6, eerste lid, onder a, van de Werkloosheidswet, de 
arbeidsverhouding van degene, aan wie door het Rijk ter zake 
van zijn arbeidsverhouding invaliditeitspensioen is verzekerd 
dan wel zal zijn verzekerd, indien het met hem voor langer 
dan zes maanden of voor onbepaalde tijd aangegane dienst-
verband zes maanden heeft geduurd, voor de toepassing van 
die wet als dienstbetrekking beschouwd, tenzij hij 

a. ambtenaar is in de zin van artikel 1 van de Ambtenaren-
wet 1929; 

b. enz. 

Mede gelet op het feit, dat ook bij de overgangsbepalingen 
met de verschillende „tenzij" 's wordt gewerkt, moet deze 
wijze van wetgeving tot voor belanghebbenden onduidelijke 
bepalingen leiden. Ook hierop kwamen de aan het woord 
zijnde leden nog terug. 

Zij wezen er nog op, dat van een door de Regering voor-
genomen vereenvoudiging van wetgeving bezwaarlijk iets zal 
kunnen komen indien de organen, die de desbetreffende 
regelingen moeten uitvoeren en daarop controle moeten uit-
oefenen. daarover niet tijdig hebben geadviseerd. 

Alleen al uit dezen hoofde hadden zij node de adviezen 
gemist van de Sociale Verzekeringsraad en de uitvoerings-
organen van de sociale verzekering, i.c. van de Sociale Ver-
zekeringsbank en de Vereeniging van Raden van Arbeid. 

De verhouding van artikel 415 van het Wetboek van Koop-
handel tot de Ziektewet, de Zeeongevallenwet 1919 en de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Verscheidene leden vroegen, of het enerzijds onder arti-
kel 415 van het Wetboek van Koophandel houden en het 
anderzijds onder de Ziektewet brengen van deze categorie 
niet tot onnodige c.q. onwenselijke complicaties zou leiden. 

Betekent de thans voorgestelde regeling, zo vroegen vele 
leden, dat de zeelieden, die tot de kring van de verzekerden 
ingevolge de gewijzigde Ziektewet gaan behoren, ook premie 
moeten gaan betalen? 

De Ministers delen vervolgens zelf mede, dat er twijfel kan 
bestaan of de voorgenomen regeling betreffende de in het bui-
tenland wonende zeelieden volledig in overeenstemming is met 
de eisen, welke gesteld worden in Verdrag nr. 70 van de 
Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de sociale zeker-
heid van zeelieden (Trb. 1957, nr. 175). 

Vooralsnog waren de hier aan het woord zijnde leden ge-
neigd aan te nemen, dat door de voorgestelde regeling een on-
gewenste discriminatie kan ontstaan t.a.v. laskaren en andere 
in het buitenland wonende zeelieden. 

Zij zouden hieromtrent gaarne het gevoelen van de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid vernemen. 

Coördinatie van de kring van verzekerden ingevolge de 
werknemersverzekeringen enerzijds en van loonbelastingplichti-
gen anderzijds. 

Dezelfde leden merkten op, dat de Ministers mededelen, 
dat zowel voor de sector van de sociale werknemersverzekerin-
gen als voor de sector van de loonbelasting thans het begrip 
dienstbetrekking centraal wordt gesteld. 

Voor de werknemersverzekeringen betekent dit een verlaten 
van het tot dusverre gehanteerde begrip loondienst. 

Met betrekking tot het begrip loondienst bestonden nauw-
keurige criteria. Naar het hier aan het woord zijnde leden 
voorkwam, kunnen met betrekking tot het begrip dienstbetrek-
king eerder twijfels ontstaan. 

Kunnen de Ministers mededelen welke criteria naar hun 
mening voor het begrip dienstbetrekking moeten worden ge-
hanteerd? 

Vele andere leden juichten het uit een oogpunt van coördi-
natie toe, dat het begrip dienstbetrekking nu centraal wordt 
gesteld voor de begrenzing der kring van verzekerden. Zij waren 
er echter niet zeker van, dat er in de rechtspraak niet toch nog 
verschillen zouden kunnen ontstaan, gelet op de jurisprudentie 
van de Centrale Raad van Beroep, waarbij het aanwezig zijn 
van een gezagsverhouding werd geëist. Nu de Hoge Raad niet 
is aangewezen als cassatierechter ten aanzien van de uitspra-
ken van de Centrale Raad van Beroep, ware het naar hun 
mening wel wenselijk, dat de noodzaak van een formele wijze 
van interpretatie van het begrip dienstbetrekking buiten twijfel 
komt te staan. Vandaar de vraag van deze leden aan de be-
windsman of hij uitdrukkelijk wil verklaren, dat ook naar zijn 
mening het begrip dienstbetrekking zó zal moeten worden 
verstaan, dat niet meer beslissend zal zijn de feitelijke gezags-
verhouding, doch dat het formeel bestaan van een arbeids-
contract voldoende is. Deze zaak is van belang o.m. voor de 
verzekeringsplicht van directeuren-enige aandeelhouders. 

Huispersoneel 

Vele leden achtten de argumentatie waarom het huisperso-
neel wel onder de Werkloosheidswet doch niet onder de Kin-
derbijslagwet voor loontrekkenden zou moeten worden gebracht, 
niet overtuigend. 

Moet niet worden gevreesd, dat sommige werknemers, die 
wel als huispersoneel in dienst zouden willen treden, daarvan 
worden afgeschrikt, omdat zij voor de toepassing van de kin-
derbijslagregeling niet normaal onder de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden vallen? De troost, dat men eventueel kinderbij-
slag ingevolge de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen zal 
kunnen ontvangen, achtten deze leden van zeer twijfelachtige 
aard. 
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Intussen erkenden zij, dat het huispersoneel voor de kinder-

bijslagregeling wel een bijzondere categorie vormt. 
Hebben de bewindslieden nog overwogen, in de Kinderbij-

slagwet voor loontrekkenden de mogelijkheid te openen, dat 
voor het huispersoneel een bijzonder premietarief geldt? 

Personen in dienst van publiekrechtelijke lichamen 
Zowel ten aanzien van de kinderbijslagregelingen als van de 

Werkloosheidswet worden, zo stelden vele leden vast, bijzon-
dere voorzieningen getroffen met betrekking tot de personen 
in dienst van publiekrechtelijke lichamen. 

Kunnen de Ministers mededelen wat hieromtrent het ge-
voelen is van het Centraal Overleg in Ambtenarenzaken? 

Voor wat de hiervoren reeds geciteerde onderdelen van de 
artikelen XIII en XIV betrof, vestigden deze leden de aandacht 
op de volgende kwestie, welke in verband met de opneming van 
het nieuwe artikel 6 in de W.W. (gelijkluidend aan artikel 6 
der W.A.O.) aan de orde komt. 

De ambtenaren, die overgaan van de Sociale Verzekerings-
bank en Raden van Arbeid naar de nieuwe organen voor de 
uitvoering der W.A.O. zullen ingevolge het nieuwe artikel 65 
der Organisatiewet Sociale Verzekering (in deze wet opge-
nomen krachtens artikel 69 der Wet overgangsregeling arbeids-
ongeschiktheidsverzekering) behouden de status van ambtenaar 
in de zin der Algemene Burgerlijke Pensioenwet. 

Volgens de redactie van artikel 6 (nieuw) W.W. wordt als 
dienstbetrekking niet beschouwd de arbeidsverhouding o.m. 
van degene, aan wie door het Rijk ter zake van zijn arbeids-
verhouding invaliditeitspensioen is verzekerd. De hier aan het 
woord zijnde leden achtten het moeilijk voor betwisting vat-
baar, dat aan een ambtenaar, die is overgegaan naar een be-
drijfsvereniging en die in zijn functie ambtenaar is gebleven 
in de zin van de A.B.P., ter zake van zijn arbeidsverhouding 
invaliditeitspensioen is verzekerd. 

N u is in artikel 6 (nieuw) W.W. eveneens als reeds eerder 
in artikel 6 W.A.O. de bepaling opgenomen, dat niet als dienst-
betrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de-
genen, aan wie door het Rijk ter zake van zijn arbeidsverhou-
ding pensioen is verzekerd, d.w.z., dat de W.W. en de W.A.O. 
op bedoelde ambtenaren niet van toepassing zijn. 

Wordt een dergelijke ambtenaar, die is overgegaan naar het 
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor of een zelf ad-
ministrerende bedrijfsvereniging, later werkloos, dan zal hij 
geen recht op uitkering aan de W.W. kunnen ontlenen. Hij zal 
dan wellicht op de Wachtgeldregeling terugvallen; doch deze 
regeling kan, vooral indien het iemand betreft met weinig 
dienstjaren, reeds lang zijn uitgewerkt. Een zelfde moeilijkheid 
doet zich voor bij arbeidsongeschiktheid. Moet dit probleem 
niet nader worden bezien? 

Hoewel de memorie van toelichting hieromtrent niets zegt, 
is het wellicht de bedoeling ook ten aanzien van deze gevallen 
gebruik te maken van de in artikel XIV neergelegde mogelijk-
heid. 

Is het inderdaad in overeenstemming met hetgeen de Minis-
ters beogen, dat alle in artikel XIV genoemde Ministers bij een 
dergelijke regeling betrokken worden? 

Centrum voor vakopleiding voor volwassenen 
In feite stelt de Regering voor, ten aanzien van degenen, die 

zonder deze centra werkloos zouden zijn en derhalve werkloos-
heidsuitkering zouden ontvangen f 3 750 000 voor rekening van 
het Rijk te brengen, hetgeen, althans voor een belangrijk deel, 
een ontlasting voor het bedrijfsleven betekent, waar het ove-
rigens het werkloosheidsrisico in eerste instantie draagt. Vele 
leden vroegen, of de Ministers kunnen mededelen, wat hier-
voor de rechtsgrond is. 

Verdeling van de premielast ingevolge de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering tussen werknemers en werkgevers 

Dezelfde leden achtten het in het algemeen juist, dat werk-
gevers en werknemers ieder de helft bijdragen in de sociale 
verzekeringen, welke gebaseerd zijn op de dienstbetrekking. 

Blijkbaar blijven — aldus deze leden — ook de Ministers hier-
van nog uitgaan, doch kennelijk om opportunistische redenen 
stellen zij voor de premielast te verdelen in de verhouding 
0,75 pet. voor de werknemers en 3,45 pet. voor de werkgevers. 

Bovendien stellen de Ministers voor, een voorstel van de 
Stichting van de Arbeid te realiseren om de mogelijkheid te 
openen van de werknemers in het geheel geen premie in te 
houden. Moet hiermede het vorenbedoelde beginsel als voor-
goed afgeschreven worden beschouwd? 

De argumentatie, dat in de wet (W.A.O.) bezwaarlijk naar 
de Stichting van de Arbeid kan worden verwezen, omdat deze 
geen wettelijke basis heeft, achtten de hier aan het woord zijnde 
leden niet sterk, omdat immers ook in het B.B.A. de Stichting 
van de Arbeid als adviserend lichaam wordt genoemd. 

Deze leden vestigden er vervolgens de aandacht op, dat in de 
W.A.O., anders dan in de Ongevallenwet, geen beperking be-
staat van de aansprakelijkheid van de werkgever. Een van de 
redenen hiervoor is geweest, dat de premie voor de W.A.O. 
voor de helft ten laste van de werknemers zou komen. Nu 
voorgesteld wordt deze verhouding te wijzigen, rees bij deze 
leden de vraag, of hierin geen grond lag voor gedeeltelijke 
wederinvoering van de aansprakelijkheid van de werkgever, b.v. 
beperking tot gevallen van opzet of roekeloosheid. 

Kunnen de bewindslieden mededelen, in hoeverre het laten 
vervallen van de beperking van de aansprakelijkheid, zoals die 
voor de Ongevallenwetten gold, een reële risicoverzwaring voor 
de werkgevers betekent? 

Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 
Vele leden merkten op, dat krachtens het nieuwvoorgestel-

de, reeds eerder in dit verslag geciteerde, artikel 8, onder b, 
van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden degene, die uit-
kering naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45 pet. 
ontvangt, als zodanig niet als werknemer wordt beschouwd. 
Dat betekent, dat de betrokkenen veelal toch wel kinderbijslag 
zullen kunnen ontvangen via de Werkloosheidswet, de Wet 
Werkloosheidsvoorziening, de Kinderbijslagwet voor Kleine 
Zelfstandigen, of — indien zij niettemin in dienstbetrekking 
zijn — als zodanig toch weer via de Kinderbijslagwet voor 
Loontrekkenden. 

Welk bezwaar is ertegen al degenen, die uitkering krachtens 
de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangen, als 
zodanig als werknemer te beschouwen? Het effect blijft — 
aldus de hier aan het woord zijnde leden — grotendeels het-
zelfde, terwijl met het loslaten van vorenbedoelde conceptie 
van de gesignaleerde ingewikkelde redactie kan worden af-
gezien. 

Algemene Ouderdomswet 
De belangrijkste wijziging, welke — zo merkten vele leden 

op — geen enkel verband houdt met de invoering van de 
W.A.O., is die van de A.O.W., waarin de schrapping van het 
derde lid van artikel 8 wordt voorgesteld. Deze wijziging houdt 
in, dat de gehuwde man resp. gehuwde vrouw, die duurzaam 
gescheiden leeft, voortaan recht zal hebben op het ongehuw-
denpensioen. Ten gevolge van het doen vervallen van het 
derde lid van artikel 8 der A.O.W. is voor de vraag, of aan-
spraak bestaat op ongehuwdenpensioen, uitsluitend van be-
tekenis de bepaling van de leden 2 en 3 van artikel 1 der 
A.O.W.. volgens welke echtgenoten, die duurzaam gescheiden 
leven, als ongehuwd worden aangemerkt Zij zullen dien-
tengevolge beiden in het genot worden gesteld van het onge-
huwdenpensioen. Dit is een aanzienlijke verbetering, omdat 
het gehuwdenpensioen f 372.50 per maand bedraagt en het 
ongehuwdenpensioen f 262, dat is voor twee duurzaam ge-
scheiden levende echtgenoten samen f 524: een verschil met 
het gehuwdenpensioen van f 151,50. of 40 pet. 

De in de memorie van toelichting voor deze wijziging 
aangevoerde argumentatie, voor zover daarin wordt gewezen 
op de gevallen, waarin de man het maximum aan premie be-
taalt en de vrouw over haar inkomen, dat grotendeels uit alimen-
tatie bestaat, ook nog premie verschuldigd is zodat men ge-
zamenlijk dus meer betaalt dan de maximale premie, doch 
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tezamen slechts het pensioen voor gehuwden ontvangt, achtten 
deze leden zwak. Zij doet geen recht wedervaren aan het 
solidariteitsbeginsel, dat in verzekeringen als de onderhavige 
noodwendig geldt. 

Deze argumentatie zou er ook toe leiden dat de ongehuw-
den, die nimmer voor een ongehuwdenpensioen in aanmerking 
komen en desniettemin dezelfde premie betalen als de ge-
huwden, terecht bezwaar daartegen zouden kunnen maken. 

De hier aan het woord zijnde leden konden ermede instem-
men, dat er, zoals in de memorie van toelichting wordt gesteld, 
gevallen zijn, waarin formeel geen echtscheiding of scheiding 
van tafel en bed bestaat, en er toch aanleiding kan zijn om het 
ongehuwdenpensioen toe te staan. Welke maatstaven denken 
de Ministers hiervoor echter te doen hanteren? Is er met name 
op dit stuk overleg geweest met de Sociale Verzekeringsbank 
en de Vereeniging van Raden van Arbeid omtrent de uitvoer-
baarheid van een dergelijke regeling? Zo neen, waarom niet? 

Achten de bewindslieden het in de gegeven omstandigheden 
niet aangewezen, het onderhavige voorstel tot wijziging van 
artikel 8 van de A.O.W. aan te houden tot hierover rustiger 
van gedachten kan worden gewisseld? 

Kunnen de Ministers intussen meedelen, welke criteria de 
belastingen ter zake aanleggen en om hoeveel gevallen het 
naar schatting gaat? 

Vele andere leden achtten de wijziging, voorgesteld onder 
artikel IV, sub D, waarbij in beginsel de uitkeringen aan de 
uitkerings-gerechtigde zelf en niet aan de verzorgende of ver-
plegende instelling zullen worden uitbetaald een welkome 
verbetering. Zij stelden echter de vraag of in de praktijk 
voldoende verzekerd zal blijven, dat de verzorgde of verpleegde 
uitkeringsgerechtigde geheel zelfstandig de beschikking zal 
blijven behouden over ten minste 10 pet. van de uitkering. 

Zullen de bestaande regelingen in het kader van de Algemene 
Bijstandswet, die samenhingen met de tienpercentsregelingen 

in de diverse sociale verzekeringswetten, gehandhaafd worden 
als deze laatste bij aanvaarding van het huidige wetsontwerp 
komen te vervallen? 

De aan het woord zijnde leden zouden zelfs een verhoging 
van het geldende percentage van 10 bepleiten, omdat dit 
hun voor het doen van persoonlijke uitgaven (kleding, 
zakgeld e.d.) rijkelijk laag voorkwam. 

Aldus vastgesteld 15 juni 1967. 
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