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Gaarne spreken de ondergetekenden hun erkentelijkheid uit 
voor de woorden van waardering, welke vele leden van de vaste 
Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid tot hen 
hebben gericht in verband met de omstandigheid, dat de onder-
getekenden erin geslaagd zijn zich in zo korte tijd dermate 
(opnieuw) in de ingewikkelde materie in te werken, dat zij de 
veelomvattende voorstellen, in het onderhavige wetsontwerp 
opgenomen, voor hun verantwoordelijkheid hebben kunnen 
nemen. 

De algemeen gemaakte opmerking, dat van de leden der 
Staten-Generaal eenzelfde inspanning vereist wordt, met dien 
verstande, dat hun een nog veel beperkter tijd beschikbaar 
wordt gesteld, willen de ondergetekenden gaarne onderschrijven. 
Van hun kant stellen zij er daarom ook prijs op hun erkentelijk-
heid ervoor uit te spreken, dat het voorlopig verslag desondanks 
reeds op zo korte termijn werd uitgebracht. 

De ondergetekenden hebben dan ook volledig begrip voor de 
opmerking, dat onder de gegeven omstandigheden de verant-
woordelijkheid van bedoelde leden te dezen nog niet geheel tot 
gelding kon komen en dat zij zich voorbehielden zo nodig op 
verschillende onderdelen terug te komen, ook indien in het 
voorlopig verslag daaraan geen aandacht is besteed. 

De vele leden, die het eerst het woord voerden, stelden in dit 
verband de vraag waarom de ondergetekenden zich niet hebben 
beperkt tot wijzigingen van technische en/of redactionele aard 
en noodzakelijke aanpassingen in verband met de onderlinge 
samenhang van de onderscheidene wetten. 

De ondergetekenden menen ervan uit te mogen gaan, dat 
deze opmerking hoofdzakelijk betrekking heeft op de wijziging, 
welke als eerste in het voorlopig verslag onder het opschrift 
„Algemene Ouderdomswet" wordt besproken. Voor een ant-
woord op de gestelde vraag moge dan ook worden verwezen 
naar het gedeelte van deze memorie, waarin aan de omtrent 
die wijziging gemaakte opmerkingen aandacht wordt ge-
schonken. 

Voorts vroegen deze leden, onder aanhaling van een daarop 
betrekking hebbende passage uit de regeringsverklaring van 
18 april 1967, of wel voldoende gestreefd was naar vereen-
voudiging van wetten en voorschriften en zij vestigden in dit 
verband de aandacht op artikel VII van het wetsontwerp, onder 
G. Hoewel zij meenden niet te kunnen ontkennen, dat — ge-
geven de conceptie, welke de ondergetekenden voor ogen 
hadden — aan een min of meer ingewikkelde constructie niet 
viel te ontkomen, was het voor deze leden de vraag of de 
conceptie wel de juiste is en of hier wellicht niet een minder 
perfectionistische, doch duidelijker regeling de voorkeur had 
verdiend. 

De eerste ondergetekende moge naar aanleiding hiervan op-
merken, dat ook al hoopt de Regering, zoals in de regerings-
verklaring is gezegd, waar dit mogelijk is, te komen tot een 
vereenvoudiging van wetten en voorschriften, dit toch niet uit-
sluit, dat —• gezien de ingewikkeldheid van de materie zelf — 
in bepaalde gevallen aan een min of meer ingewikkelde con-
structie niet zal kunnen worden ontkomen. Weliswaar was het 
in het door de aan het woord zijnde leden gegeven voorbeeld 
misschien mogelijk geweest in de aangehaalde bepaling de beide 
groepen van personen afzonderlijk te noemen, waarmede wel-
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licht een overzichtelijker geheel zou zijn verkregen. Dit neemt 
evenwel niet weg, dat deze beide groepen in de kinderbijslag-
regeling moeten worden opgenomen. 

De eerste ondergetekende heeft er begrip voor, dat de onder-
havige bepaling de aan het woord zijnde leden perfectionis-
tisch voorkomt. Een duidelijker regeling of zo men wil een 
minder perfectionistische regeling mag naar zijn oordeel even-
wel niet resulteren in het minder zorgvuldig formuleren van 
groepen van personen, die al dan niet in aanmerking dienen 
te komen voor kinderbijslag ingevolge de kinderbijslagwet voor 
loontrekkers. Hij komt hierop nog terug ter plaatse waar deze 
leden nader op deze kwestie ingaan. 

Naar aanleiding van het betoog van de aan het woord zijnde 
leden omtrent het in artikel XIII, onder C, voorgestelde nieuwe 
artikel 6 van de Werkloosheidswet zij opgemerkt, dat ook ten 
aanzien van het overheids- en semi-overheidspcrsoneel ge-
streefd is naar een zo volledig mogelijke coördinatie. De door 
deze leden genoemde bepaling is dan ook geheel gelijkluidend 
aan de overeenkomstige bepalingen in de Ziektewet en in de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Het is echter niet mogelijk gebleken op dit punt reeds thans 
een volledige coördinatie te bewerkstelligen. 

Voor vele categorieën van overheids- en semi-overheidsper-
soneel bestaat nu reeds een bijzondere wachtgeldregeling. Voor 
deze categorieën was het dus niet noodzakelijk een inbreuk te 
maken op de in het voorgestelde artikel 6, onder a, van de 
Werkloosheidswet getroffen uitzonderingsregel, zodat voor hen 
de coördinatie zowel in formeel als in materieel opzicht volledig 
is bereikt. 

Anders staat het met het overheids- en semi-overheidsper-
soneel, waarvoor tot dusverre nog geen bijzondere wachtgeld-
regeling is getroffen. 

Het komt de eerste ondergetekende niet juist voor deze — 
veelal in dienst van kleinere lichamen werkzaam zijnde — 
personen aan de werking van de Werkloosheidswet te ont-
trekken, zolang nog onzekerheid bestaat omtrent de vraag of 
die lichamen zelfstandig een eigen wachtgeldregeling kunnen 
uitvoeren. 

Hoewel hij er begrip voor heeft, dat de aan het woord zijnde 
leden de voorgestelde overgangsbepaling minder fraai achten, 
is hij ook bij nadere overweging van oordeel, dat in de gegeven 
omstandigheden op deze wijze een zo volledig mogelijke co-
ordinatie is bereikt en tevens is voorkomen, dat bepaalde per-
sonen aan de werking van de Werkloosheidswet zouden worden 
onttrokken zonder dat de zekerheid bestaat, dat een ten minste 
gelijkwaardige regeling op hen van toepassing zou worden. 

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

Naar aanleiding van de vraag van verscheidene leden of het 
enerzijds onder artikel 415 van het Wetboek van Koophandel 
houden en het anderzijds onder de Ziektewet brengen van deze 
categorie niet tot onnodige c.q. onwenselijke consequenties zou 
leiden, merken de ondergetekenden op, dat het nieuwe artikel 
415 van het Wetboek van Koophandel in het algemeen nog 
slechts recht geeft op verstrekkingen, waarop de Ziektewet geen 
aanspraak verleent. Als zodanig vallen te noemen de uitkering 
na herstel, indien de schepeling ter verpleging is achtergelaten 
buiten het land waar hij thuisbehoort, de aanspraak op huis-
vesting en voeding, het recht op vrij vervoer en het recht op 
behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling. Samen-
loop met rechten op grond van de Ziektewet kan slechts op-
treden ten aanzien van het recht op genot van het volle loon, 
zolang de schepeling ziek aan boord verblijft. Samenloop van 
rechten op dit punt betreft evenwel een in het bedrijfsleven 
veelvuldig voorkomende situatie, waarvoor artikel 31 (nieuw) 
van de Ziektewet een oplossing geeft. Deze bepaling heeft in 
casu tot gevolg, dat in feite de rechten uit de Ziektewet niet tot 
honorering komen. De ondergetekenden wijzen er ten slotte nog 
op, dat de onderhavige regeling op voorstel van de organisaties 
van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak wordt getrof-
fen. Complicaties vrezen zij dan ook niet. 

Naar aanleiding van de vraag van vele leden of de zeelieden, 
die tot de kring van verzekerden ingevolge de gewijzigde 
Ziektewet (Z.W.) gaan behoren, ook premie moeten gaan 
betalen, mogen de ondergetekenden wijzen op het bepaalde 
in artikel 60 van die wet. 

Ingevolge het tweede lid van dat artikel is de helft van de 
premie — tot ten hoogste 1 pet. — verschuldigd door de ver-
zekerde en het overblijvende deel door de werkgever. Het 
vierde lid van genoemd artikel bepaalt, dat de werkgever 
gehouden is zowel de door de verzekerde als de door hem zelf 
verschuldigde premie te betalen. De werkgever mag ingevolge 
laatstgenoemd lid de door de verzekerde verschuldigde premie 
inhouden op zijn loon. 

De ondergetekenden merken in dit verband nog op, dat zij 
niet instemming kennis hebben genomen van de volgende 
passage met betrekking tot de inhouding van premie ingevolge 
de Z.W., voorkomende in het advies van de Stichting van de 
Arbeid inzake de premielasten sociale verzekeringen per 1 juli 
1967. 

„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 gebruikmakend van de in de Ziektewet gegeven be-
voegdheid (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". 

Vervolgens werd gewezen op de passage uit de memorie van 
toelichting, waarin gesteld is, dat er twijfel kan bestaan of de 
voorgenomen regeling betreffende de in het buitenland 
wonende zeelieden volledig in overeenstemming is met Ver-
drag nr. 70 van de Internationale Arbeidsorganisatie betref-
fende de sociale zekerheid van zeelieden (Trb. 1957, nr. 175). 
De hier aan het woord zijnde leden waren vooralsnog geneigd 
aan te nemen, dat door de voorgestelde regeling een ongewenste 
discriminatie kan ontstaan ten aanzien van laskaren en andere 
in het buitenland wonende zeelieden. 

De ondergetekenden merken naar aanleiding hiervan het 
volgende op. 

Zoals in de memorie van toelichting reeds is uiteengezet, 
zal bij algemene maatregel van bestuur de kring van ingevolge 
de Z.W. en de W.A.O. verzekerde zeelieden nader worden 
omlijnd. 

Het ligt in de bedoeling daarbij aan te sluiten bij de kring 
van ingevolge de Algemene Ouderdomswet, de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet en de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden verzekerde zeelieden. 

De Sociale Verzekeringsraad heeft geadviseerd tot een zoda-
nige afbakening van de ingevolge de Z.W. en de W.A.O. 
verzekerde zeelieden bij algemene maatregel van bestuur over 
te gaan. 

Evenals bij genoemde wetten worden dan buiten de Z.W. 
en de W.A.O. gehouden de in het buitenland wonende zee-
lieden en de aan boord wonende zeelieden van vreemde 
nationaliteit, voor zover althans op die categorieën van 
zeelieden niet ingevolge verdragen of andere internationale 
regelingen die wetten van toepassing zijn. 

De door de hier aan het woord zijnde leden bedoelde zee-
lieden vallen thans — met uitzondering van de Zeeongevallen-
wet 1919 — niet onder de Nederlandse sociale verzekerings-
wetten. Zo kunnen de betrokkenen b.v. — in tegenstelling tot 
de in Nederland wonende zeelieden — thans ook geen 
aanspraak maken op bijslag krachtens de Interimwet invalidU 
teitsrentetrekkers — voorloopster van de W.A.O. — na 
afloop van hun uitkering ex artikel 415 van het Wetboek van 
Koophandel. 

De toepassing van de Nederlandse sociale verzekeringswetten 
voor buiten Nederland wonende zeelieden, voor wie geen 
verdrag of andere internationale regeling geldt, is naar de 
mening van de ondergetekenden niet goed uitvoerbaar. 
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Door de voorgestelde regeling wordt voor de niet ingevolge 

de Z.W. en de W.A.O. verzekerde in het buitenland wonende 
zeelieden de huidige situatie ten aanzien van de toepasselijkheid 
van de Nederlandse sociale verzekeringsregelingen in feite 
gecontinueerd. 

Coördinatie van de kring van verzekerden ingevolge de 
werknemersverzekeringen enerzijds en van loonbelastingplich-
tigen anderzijds 

Naar aanleiding van hetgeen door dezelfde en vele andere 
leden omtrent het onderhavige onderwerp werd gesteld, mogen 
de ondergetekenden opmerken, dat zij geen reden zien voor 
de onderstelling, dat met betrekking tot het begrip dienst-
bctrekking eerder twijfels zullen ontstaan dan met betrekking 
tot het begrip loondienst, dat thans wordt verlaten, het geval is. 

Omtrent beide begrippen bestaat een indrukwekkende hoe-
veelheid jurisprudentie van de Hoge Raad enerzijds en van de 
Centrale Raad van Beroep anderzijds. 

Uit deze jurisprudentie blijkt, dat de beide begrippen elkaar 
goeddeels dekken. Er zijn slechts enkele zeer beperkte cate-
gorieën van personen, die volgens de constante jurisprudentie 
van de Hoge Raad wel in dienstbetrekking werkzaam zijn. 
terwijl de Centrale Raad van Beroep de betrokkenen niet in 
loondienst acht. 

De belangrijkste categorie, waaromtrent de jurisprudentie 
van de beide Hoge Colleges thans van elkaar afwijkt, worüt 
gevormd door de directeuren van de naamloze vennootschap-
pen, die over de meerderheid van de aandelen beschikken. 

Gelet op de omstandigheid, dat met de reeds tot stand ge-
komen wettelijke maatregelen alsook met het onderhavige aan-
passings-ontwerp, een zo ver mogelijk doorgevoerde coördinatie 
tussen de Wet op de loonbelasting 1964 enerzijds en de sociale 
werknemersverzekeringen anderzijds wordt beoogd, zijn de on-
dergetekenden voorshands van oordeel, dat ook een directeur 
van een naamloze vennootschap, ongeacht de omvang van zijn 
aandelenbezit, na aanvaarding van het onderhavige wetsontwerp 
onder alle sociale werknemersverzekeringen zal komen te vallen, 
met uitzondering van de verzekering ingevolge de Ziekenfonds-
wet, indien de loongrens wordt overschreden. 

Veeleer dan op voorhand aan te nemen, dat de Centrale 
Raad van Beroep het begrip dienstbetrekking op geheel dezelfde 
wijze zal interpreteren als het begrip loondienst, dat thans wordt 
verlaten, komt het de ondergetekenden aannemelijk voor ervan 
uit te gaan, dat de Centrale Raad van Beroep het begrip dienst-
betrekking niet op andere wijze zal interpreteren dan de Hoge 
Raad dit reeds vele jaren doet. 

Hoewel de ondergetekenden derhalve menen er voorshands 
van te moeten uitgaan, dat de criteria voor het begrip dienst-
betrekking dienen te worden geïnterpreteerd in de zin als door 
de Hoge Raad ten aanzien van de belastingwetgeving wordt 
gedaan, zal uiteindelijk het laatste woord aan de beroeps-
rechter zijn. Mocht t.z.t. blijken, dat de zowel door het bedrijfs-
leven als door de regering ook op dit punt gewenste coördi-
natie niet zou worden bereikt, dan zal nader dienen te worden 
overwogen, welke verdere wettelijke maatregelen dienaangaande 
dienen te worden genomen. 

Opgemerkt moge hierbij nog worden, dat de Raden van 
Arbeid bij de uitvoering van de Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden, waarin thans reeds het begrip dienstbetrekking 
wordt gebezigd, ten aanzien van het recht op kinderbijslag 
voor directeuren van naamloze vennootschappen de jurispru-
dentie van de Hoge Raad volgen, zoals uiteraard door de be-
lastingdienst bij de premieheffing wordt gedaan. 

Huispersoneel 

Vele leden achtten de argumentatie waarom het huispersoneel 
wel onder de Werkloosheidswet doch niet onder de Kinder-
bijslagwet voor loontrekkenden zou moeten worden gebracht, 
niet overtuigend. Moet niet gevreesd worden — zo vroegen zij 
— dat sommige werknemers, die wel als huispersoneel in dienst 
zouden willen treden, daarvan worden afgeschrikt, omdat zij 

voor de toepassing van de kinderbijslagregeling niet normaal 
onder de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden vallen? 

De eerste ondergetekende, die overigens moge constateren, 
dat ook deze leden erkenden, dat het huispersoneel voor de 
kinderbijslag wel een bijzondere categorie vormt, is van mening, 
dat, zo er al reden zou zijn om te veronderstellen dat het ver-
schijnsel, waarvoor deze leden bevreesd zijn, zich zou voor-
doen, dit zich tot slechts een in verhouding gering aantal ge-
vallen zou beperken. Hij meent daarin geen voldoende rechts-
grond te zien om tot premieheffing voor de gehele groep over 
te gaan. 

Personen in dienst van publiekrechtelijke lichamen 
In antwoord op de door vele leden gestelde vraag kan 

worden medegedeeld, dat zowel de regelingen inzake kinder-
toelage als die inzake uitkering bij werkloosheid, waarin het 
onderhavige wetsvoorstel overigens geen wijziging brengt, in het 
verleden steeds behandeld zijn in het Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken. 

De voorzieningen ingeval van ziekte zullen binnenkort in het 
Georganiseerd Overleg aan de orde komen. 

Naar aanleiding van de beschouwingen, welke de aan het 
woord zijnde leden wijdden aan de ambtenaren van de Sociale 
Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid, die overgaan naar 
de nieuwe organen voor de uitvoering van de W.A.O., zij op-
gemerkt, dat deze ambtenaren door het nieuw voorgestelde 
artikel 6 in beginsel aan de W.W. zullen worden onttrokken. 

Artikel XIV brengt echter tot een nader — door de Kroon 
te bepalen — tijdstip al die ambtenaren, voor wie in hun 
arbeidsverhouding geen bijzondere wachtgeldregeling is ge-
troffen, weer onder de werking van de Werkloosheidswet. 

Indien een ambtenaar, die is overgegaan naar het Gemeen-
schappelijk Administratiekantoor of een zelf administrerende 
bedrijfsvereniging, later werkloos wordt, zal hij dus vooralsnog 
normaal aanspraak op uitkering aan de Werkloosheidswet kun-
nen ontlenen. 

Bij arbeidsongeschiktheid zal zich evenmin een probleem 
voordoen, aangezien de Algemene burgerlijke pensioenwet de 
nodige voorzieningen bevat voor het geval van langdurige 
arbeidsongeschiktheid, terwijl in de periode, liggende vóór de 
datum van ingang van het invaliditeitspensioen, zal worden 
voorzien door een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel B. 13 van genoemde wet. 

Artikel XIV heeft slechts de strekking om tot een nader te 
bepalen tijdstip die ambtenaren in de zin van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet, voor wie geen bijzondere wachtgeld-
regeling is getroffen, onder de werkingssfeer van de Werkloos-
heidswet te houden. 

De voordracht tot vaststelling van dat tijdstip dient te ge-
schieden door al de in de aanhef van het eerste lid genoemde 
Ministers, aangezien onder de departementen van al deze be-
windslieden lichamen, diensten of instellingen ressorteren, waar-
bij personen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, in 
dienst zijn. Alsdan zal ook moeten worden voorzien in de 
regeling van de aanspraken bij onvrijwillige werkloosheid voor 
hen, die op dat tijdstip aan de werking van de W.W. zullen 
worden onttrokken. Een dergelijke regeling zal echter dienen 
te steunen op het voorgestelde derde lid van het nieuwe 
artikel 6. 

Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen 
Het voorstel om de cursisten van de Centra voor Vakop-

leiding van Volwassenen als werknemer onder de WerkIoos-
heidswet te brengen is bij herhaling door de Sociale Ver-
zekeringraad bepleit. 

Overeenkomstig de thans geldende bepalingen wordt aan de 
daarvoor in aanmerking komende cursisten tijdens de opleiding 
volledige uitkering ingevolge de Werkloosheidswet verstrekt. 

Indien een cursist er na zijn opleiding niet onmiddellijk in 
slaagt een betrekking te vinden, heeft hij in het algemeen zijn 
werkloosheidsuitkering tijdens de duur van de cursus reeds 
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verbruikt en is hij na afloop van zijn opleiding derhalve aan-
gewezen op uitkering uit anderen hoofde, hetgeen de Sociale 
Verzekeringsraad niet wenselijk acht. 

Er deed zich bovendien nog een ander verschijnsel voor. 
Blijkens de jurisprudentie zijn de bedrijfsverenigingen in het 
algemeen gehouden ook wachtgeld te verstrekken aan werk-
nemers, die zelf ontslag nemen teneinde zich voor een beroep 
in een geheel andere bedrijfstak te laten omscholen. In het 
bijzonder de omstandigheid, dat het daarbij in verschillende 
gevallen ging om werknemers, waar de eigen bedrijfstak nog 
grote behoefte aan had, vormde een dusdanige grief, dat het 
bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds destijds heeft 
besloten om, in afwachting van de totstandkoming van de wette-
lijke maatregelen, welke ertoe zouden leiden, dat cursisten van 
Centra voor Vakopleiding van Volwassenen als werknemer in-
gevolge de Werkloosheidswet zullen worden aangemerkt, de 
wachtgelduitkering van bovenbedoelde cursisten tijdelijk voor 
rekening van het Algemeen Werkloosheidsfonds te nemen. 

Het vorenstaande, gevoegd bij het feit, dat de Centra-cur-
sisten reeds als werknemer zijn gebracht onder alle andere 
sociale verzekeringswetten, vormt naar de mening van de onder-
getekenden — gelet ook op het streven naar een zo volledig 
mogelijke coördinatie — een voldoende rechtsgrond voor de 
voorgestelde maatregel. 

Overigens moeten de ondergetekenden mededelen, dat in ver-
band met de budgettaire moeilijkheden van dit ogenblik de 
definitieve beslissing omtrent de datum van ingang van de 
voorgestelde maatregel nog nader beraad vereist, welk beraad 
echter op zeer korte termijn zal plaatshebben. 

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

Dezellde 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. 
Deze leden stelden, dat blijkbaar ook de ondergetekenden hier-
van nog uitgaan, doch kennelijk om opportunistische redenen 
voorstellen de premielast ingevolge de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering in de verhouding 0,75 pet. voor de werk-
nemers en 3,45 pet. voor de werkgevers te verdelen. De eerste 
ondergetekende merkt naar aanleiding hiervan op, dat de 
voorgestelde verdeling van de premielast haar oorzaak vindt 
in de wijziging, welke de verdeling tussen werkgevers en werk-
nemers van de premielast ingevolge de sociale verzekerings-
wetten zonder nadere voorzieningen zou ondergaan door het 
vervallen van de ongevallenwetten en de Interimwet Invalidi-
teitsrentetrekkers, voor welke wetten de premie geheel ten 
laste van de werkgevers komt, door de invoering van de 
W.A.O. en door uitbreiding van de Ziektewet in die zin, dat 
ten laste van die wet zullen worden gebracht de uitkeringen ter 
zake van arbeidsongeschiktheid wegens bedrijfsongevallen ge-
durende het eerste jaar van die arbeidsongeschiktheid. Zoals 
in de memorie van toelichting reeds is gesteld zou, uitgaande 
van de in het advies van de Stichting van de Arbeid vermelde 
premiecijfers, zonder nadere wettelijke regeling, de werknemers-
last met 2,2 pet. stijgen, terwijl de werkgeverslast met 0.5 pet. 
zou dalen. Gezien het vorenstaande blijft de eerste ondergete-
kende het gewenst achten het voorstel van het bedrijfsleven, 
zoals dat in het advies van de Stichting van de Arbeid is 
weergegeven, over te nemen. 

De hier aan het woord zijnde leden merkten voorts op, dat 
de Ministers bovendien voorstellen een voorstel van de Stich-
ting van de Arbeid te realiseren om de mogelijkheid te openen 
van de werknemers in het geheel geen premie in te houden. 
Deze leden verbonden hieraan de vraag of hiermede het be-
ginsel. dat werkgevers en werknemers ieder de helft bijdragen 
in de sociale verzekeringen, welke gebaseerd zijn op de dienst-
betrekking, als voorgoed afgeschreven moet worden beschouwd. 

De eerste ondergetekende wijst erop, dat het hier niet gaat 
om een voorstel zijnerzijds, dat in het wetsontwerp regeling 
vindt, doch om een aanbeveling van de Stichting van de 
Arbeid, gericht tot de werkgevers. Voorts verdient de aandacht. 

dat het bij deze aanbeveling niet gaat om de W.A.O.-premie, 
doch om de premie ingevolge de Ziektewet. Van belang is 
bovendien, dat bedoelde aanbeveling van de Stichting van de 
Arbeid uitsluitend betreft degenen, van wie tot nu toe geen 
premie ingevolge de Ziektewet werd ingehouden alsmede de 
nieuwe categorieën van werknemers, die na 1 juli 1967 onder 
die wet worden gebracht. 

De eerste ondergetekende wijst er hierbij nog op, dat voor 
wat de premie ingevolge de Ziektewet betreft tot dusverre 
altijd reeds de mogelijkheid heeft bestaan om niet tot inhou-
ding van een deel van die premie op het loon van de werk-
nemer over te gaan, terwijl door de beperking van de inhou-
ding tot 1 pet. veelal van een paritaire verdeling van de 
premielast geen sprake is. De paritaire verdeling van de 
premielast werd ook bij de ongevallenwetten, de Interimwet 
invaliditeitsrentetrekkers en de Invaliditeitswet niet gevolgd. In 
deze op de dienstbetrekking gebaseerde verzekeringen is even-
min als in de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, welke 
ook van de dienstbetrekking uitgaat, het door deze leden ge-
stelde beginsel gevolgd. In verband met het voorgaande kan 
naar de mening van de eerste ondergetekende niet worden 
gesteld, dat door de voorgestelde wijziging van de verdeling 
van de premielast ingevolge de W.A.O. een beginsel als voor-
goed afgeschreven zou moeten worden beschouwd. Overigens 
moge er nog op worden gewezen, dat de paritaire verdeling 
van de premielast ingevolge de W.A.O. in artikel 77 van die 
wet in beginsel nog wordt gehandhaafd en dat de mogelijkheid 
aanwezig blijft om tot die paritaire verdeling terug te keren. 

Naar aanleiding van de opmerking van de hier aan het 
woord zijnde leden, dat zij de argumentatie, dat in de W.A.O. 
bezwaarlijk naar de Stichting van de Arbeid kan worden 
verwezea omdat deze geen wettelijke basis heeft, niet sterk 
achtten, omdat de Stichting van de Arbeid ook in het B.B.A. 
als adviserend lichaam wordt genoemd, moge nog worden 
opgemerkt, dat bij de totstandkoming van het B.B.A. er nog 
geen Sociaal-Economische Raad was. Nu deze raad intussen 
verschillende functies van de stichting heeft overgenomen, leek 
het juister om voor te stellen in artikel 77 van de W.A.O. de 
Sociaal-Economische Raad te noemen als orgaan, dat over een 
wijziging van de verdeling van de premielast moet worden 
gehoord. 

In verband met het spoedeisende karakter van de onder-
havige aangelegenheid heeft de eerste ondergetekende, in af-
wachting van de aanvaarding van de voorgestelde wetswijziging 
door de Staten-Generaal, zich terstond na de indiening van het 
wetsontwerp ter zake tot de S.E.R. om advies gewend. In-
middels heeft de S.E.R. reeds een instemmend advies uitge-
bracht inzake een verdeling van de premielast ingevolge de 
W.A.O. op de wijze zoals door de Stichting van de Arbeid was 
voorgesteld. 

Deze leden stelden nog, dat een van de redenen om in de 
W.A.O., anders dan in de ongevallenwetten, geen beperking 
van de aansprakelijkheid van de werkgever neer te leggen is 
geweest, dat de premie voor de W.A.O. voor de helft ten laste 
van de werknemers zou komen. Nu wordt voorgesteld deze 
verhouding te wijzigen, rees bij deze leden de vraag, of hierin 
geen grond lag de aansprakelijkheid van de werkgever weer 
te beperken. 

De eerste ondergetekende moge erop wijzen, dat door zijn 
ambtsvoorganger steeds is onderstreept, dat de aard van het 
gedekte risico bij de W.A.O. een geheel andere zal zijn dan 
bij de huidige ongevallenwetten. Bij de W.A.O. wordt niet, 
zoals bij de ongevallenwetten, het in de werkzaamheid als 
arbeider schuilende risico gedekt, maar het algemene risico, 
dat een werknemer door ziekte of ongeval verhinderd wordt 
met arbeid een inkomen te verwerven. Met name dit verschil 
in aard van de voorziening heeft de ambtsvoorganger van de 
eerste ondergetekende — en z.i. terecht — ertoe gebracht om 
in de arbeidsongeschiktheidsverzekering geen uitsluiting van 
de aansprakelijkheid van de werkgever voor aan zijn werk-
nemer toegebrachte schade neer te leggen. De eerste onder-
getekende ziet daarom in het scheppen van de mogelijkheid 
van een andere verdeling tussen werkgever en werknemer 
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van de premielast geen reden om in de W.A.O. de aansprake-
lijkheid van de werkgever voor aan zijn werknemer toege-
brachte schade te beperken. 

Een exact antwoord op de vraag, in hoeverre het laten 
vervallen van de beperking van de aansprakelijkheid, zoals 
die voor de ongevallenwetten gold, een reële risicoverzwaring 
voor de werkgevers betekent, valt helaas niet te geven. De 
eerste ondergetekende heeft na overleg met de Sociale Verze-
keringsbank nog nagegaan of het mogelijk zou zijn een bena-
dering van de hierbedoelde risicoverzwaring te geven. Gezien 
de verschillende — niet alle gemakkelijk te kwantificeren — 
factoren, die hierbij van belang zijn, lijkt het toch niet 
verantwoord een bepaald bedrag te noemen. Wel bestaat de 
indruk, dat de totale reële risicoverzwaring voor de werkgevers 
betrekkelijk gering zal zijn. 

Kinderbijslagwet voor loontrekkendcn 
Vele leden merkten op, dat van de conceptie, vervat in de 

bepaling van het nieuw voorgestelde artikel 8, onder b, van de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden zou kunnen worden 
afgezien, indien eenvoudig al degenen, die uitkering krachtens 
de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangen, als 
zodanig als werknemer werden beschouwd. Het effect — aldus 
deze leden — zou in vergelijking tot de thans voorgestelde 
bepaling grotendeels hetzelfde blijven. 

De eerste ondergetekende meent te dezen aanzien te moeten 
stellen, dat de uitwerking van de gedachte, welke hiervoor tot 
uitdrukking is gebracht, o.a. tot gevolg zou hebben, dat die-
genen onder de uitkeringgenietenden krachtens de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, die een wellicht levenslange doch lichte 
handicap hebben, alleen op die grond aanspraak hebben op 
loontrekkenden-kinderbijslag, ook als zij niet meer als loon-
trekkende aan het beroeps- of bedrijfsleven deelnemen. 

De eerste ondergetekende is van mening, dat het toch niet 
juist zou zijn om ten laste van de kinderbijslagverzekering voor 
loontrekkenden — ook al gaat het dan misschien niet om grote 
aantallen — kinderbijslag te verlenen aan personen, die niet 
meer geacht kunnen worden tot de kring der loontrekkenden 
te behoren. 

Algemene Ouderdomswet 

Zoals vele leden terecht opmerkten, houdt het belangrijkste 
wijzigingsvoorstel, namelijk schrapping van het derde lid van 
artikel 8 van de Algemene Ouderdomswet, geen enkel verband 
met de invoering van de W.A.O. Dat deze materie desondanks 
bij het onderhavige ontwerp van wet werd betrokken, vindt 
zijn oorzaak in de toezegging, die de ambtsvoorganger van de 
eerste ondergetekende ter zake heeft gedaan, waarvan gewag 
werd gemaakt in de toelichting op het onderhavige wijzigings-
voorstel. 

Overigens hebben de verdere beschouwingen in het voor-
lopig verslag, aan de onderwerpelijke aangelegenheid gewijd, 
de eerste ondergetekende aanleiding gegeven de suggestie van 
vele leden over te nemen om het onderhavige voorstel aan te 
houden tot hierover rustiger van gedachten kan worden ge-
wisseld. 

In de bijgaande nota van wijziging worden dan ook het voor-
stel om artikel 8, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet 
te doen vervallen en de daarmede verband houdende wijzigin-
gen teruggenomen. Verwezen moge worden naar artikel IV, 
onderdelen I, II en IV van bedoelde nota. 

Met voldoening las de eerste ondergetekende, dat vele andere 
leden de wijziging, voorgesteld onder artikel IV, sub D, van 
het ontwerp, een welkome verbetering achtten. Naar aanleiding 
van hetgeen deze leden verder bij deze wijziging vroegen en 
opmerkten moge hij, zulks in overleg met de Staatssecretaris 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, in de eerste 
plaats verwijzen naar de bepaling vervat in artikel 5 van de 
algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 1, 
derde lid, van de Algemene Bijstandswet. In genoemd artikel 
is bepaald, dat in de kosten, welke een in een verzorgings-

inrichting verblijvende persoon van 65 jaar of ouder moet 
maken ter bevrediging van persoonlijke, de verzorging te boven 
gaande behoeften, moet zijn voorzien tot ten minste een 
bedrag van 10 pet. van het pensioen ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet. Vervolgens moge worden opgemerkt, dat de 
bedragen voor persoonlijke behoeften, die de gemeentebesturen 
aan in inrichtingen verblijvende bijstandsbehoevenden, die niet 
ten volle de verpleeg" of verzorgingsprijs kunnen betalen, ver-
strekken, in het algemeen — ook voor personen, beneden de 
leeftijd van 65 jaar — hoger zijn dan de bedragen, overeen-
komende met 10 pet. van het algemeen ouderdomspensioen of 
van een andere daarvoor in aanmerking komende uitkering 
krachtens de sociale veizekeringswetgeving. Hierbij verdient 
het voorts nog de aandacht, dat onder kosten, die moeten wor-
den gemaakt ter bevrediging van de persoonlijke, de verzor-
ging te boven gaande behoeften, niet begrepen zijn de kosten 
voor kleding e.d., in welke laatste kosten daarnaast moet wor-
den voorzien. 

De eerste ondergetekende vertrouwt, dat de hier aan het 
woord zijnde leden in het vorenstaande een bevredigend ant-
woord vinden op de bij hen levende vragen. 

Toelichting nota van wijziging 

Artikelen IV, onderdeel III, V, VI, VII, onderdeel I, IX, 
XXII, XXIII en XXIV 

Voor het recht op weduwen- en wezenpensioen ingevolge de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, het recht op kinderbijslag 
ingevolge de verschillende kinderbijslagwetten, het recht op kin-
deraftrek ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de 
Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet op de vermogens-
belasting 1964, alsmede voor het recht op invaliditeitsaftrek 
ingevolge deze belastingwetten werd tot nu steeds, wanneer 
het ging om invalide weduwen, invalide kinderen of invalide 
belastingplichtigen, de voorwaarde gesteld, dat de betrokkene 
buiten staat moet zijn om de helft te verdienen van wat soort-
gelijke gezonde personen kunnen verdienen. Het criterium is 
in deze gevallen derhalve een invaliditeit van 50 pet. 

Wanneer dit criterium ook na de inwerkingtreding van de 
V/et op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zou worden ge-
handhaafd, zou dit naar de mening van de ondergetekenden 
ongewenste gevolgen met zich brengen. 

De nieuwe Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering kent 
een indeling in klassen van arbeidsongeschiktheid. Een dier 
klassen omvat de arbeidsongeschiktheidspercentages 45—55. 

Gezien de opzet van deze klasse-indeling zal een nadere 
precisering van het arbeidsongeschikheidspercentage binnen een 
klasse niet plaatsvinden. 

Een en ander zou ertoe leiden, dat ten aanzien van ieder, 
die voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in 
de genoemde klasse 45—55 net. zou zijn ingedeeld, in verband 
met de bovengenoemde wet'^n nog weer een nader onderzoek 
zou moeten worden ingesteld om te bepalen of de arbeidsonge-
schiktheid binnen die klasse meer of minder dan 50 pet. zou 
bedragen. 

In verband met het vorenstaande achten de ondergetekenden 
het uit een oogpunt van efficiënte wetsuitvoering en coördinatie 
wenselijk om in de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de 
kinderbijslagwetten en de genoemde belastingwetten het thans 
op 50 pet. gestelde arbeidsongeschiktheidscriterium te verlagen 
tot 45 pet. De overige in deze artikelen opgenomen wijzigingen 
zijn slechts van redactionele aard. 

Artikel X. De bij artikel X, onderdeel Dbis, voorgestelde 
wijziging van technische aard vloeit voort uit de bij onderdeel 
B van dit artikel voorgestelde nieuwe redactie van artikel 54 
van de W.A.O. Opgemerkt zij nog, dat het te wijzigen artikel 
59d in de W.A.O. wordt ingevoegd wanneer het ontwerp nr. 
8984 (wijziging van de W.A.O. in verband met de invoering 
van een vakantie-uitkering) tot wet wordt verheven. 
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Artikel XVI. Nu is voorgesteld ook voor de Wet werkloos-

heidsvoorziening uit te gaan van een vijfdaags-uitkeringssysteem 
dient artikel 9 hieraan verder te worden aangepast. 

Artikelen XVIII en XXI. Op grond van artikel 31a van 
de wet van 2 februari 1967, Stb. 101, tot wijziging van de 
Liquidatiewet invaliditeitswetten zal een dezer dagen de tekst 
van die wet opnieuw worden afgekondigd in het Staatsblad 
nr. 307. Daarbij wordt een groot aantal artikelen vernummerd. 
De voorgestelde wijzigingen houden hiermede verband. 

Artikel XXVIII. De voorgestelde wijziging is van tech-
nische aard en vloeit voort uit de omstandigheid, dat er thans 
van dient te worden uitgegaan, dat de bij het onderhavige ont-

werp voorgestelde wettelijke regeling eerst na 1 juli 1967 in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. M. GRAPPERHAUS. 

De Minister van Justitie, 
C. H. F. POLAK. 


