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13 5 0 7 Nadere wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten en de 
Wet Werkloosheidsvoorziening op technische punten 

Nr. 3 Memorie van toelichting 

Algemeen 

In de praktijk van de uitvoering van de verschillende sociale verzekerings-
wetten is de wenselijkheid gebleken van een wijziging van bedoelde verze-
keringswetten op een aantal punten van technische aard. Dit heeft ertoe ge-
leid, dat in de afgelopen tijd door de Sociale Verzekeringsraad verschillende 
adviezen tot wijziging van de sociale verzekeringswetten zijn uitgebracht. 

Wij kunnen ons met de voorgestelde wijzigingen verenigen en hebben 
hieraan in het voorliggende wetsontwerp uitvoering gegeven. Van deze ge-
legenheid is gebruik gemaakt om tevens een in de Wet Werkloosheidsvoor-
ziening wenselijk geachte wijziging voor te stellen. De verschillende wijzi-
gingsvoorstellen worden hieronder toegelicht. 

Artikel I, sub A, B en D. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 3 van de Ziektewet, de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet wordt als werknemer 
aangemerkt degene, die in dienstbetrekking werkzaam is. Daarnaast worden 
in artikel 4 van genoemde wetten nog een aantal groepen van personen ge-
noemd, waarvan de arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt be-
schouwd. 

Zo wordt in artikel 4, eerste lid, onder e van de Ziektewet en de WAO als 
dienstbetrekking aangemerkt de arbeidsverhouding van degene, die bij wij-
ze van sociale werkvoorziening te werk gesteld is. Artikel 4, eerste lid, onder 
e, van de Werkloosheidswet bevat een overeenkomstige bepaling, met dien 
verstande echter, dat deze bepaling niet van toepassing is ten aanzien van 
door de Minister van Sociale Zaken aangewezen groepen van personen. In-
gevolge de beschikking van 23 september 1968 (Stcrt. 191) heeft deze uitzon-
dering plaatsgevonden ten aanzien van de werknemer, bedoeld in artikel 1, 
onder f, van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 

Enige tijd geleden is gebleken, dat twijfel mogelijk is met betrekking tot 
het antwoord op de vraag, of de verzekeringsplicht van de werknemers in de 
zin van de Wet Sociale Werkvoorziening berust op artikel 3 van de bovenge-
noemde wetten dan wel moet worden getoetst aan het eveneens reeds ge-
noemde artikel 4, eerste lid, onder e, van die wetten. 

De Sociale Verzekeringsraad heeft als zijn mening te kennen gegeven, dat 
de arbeidsverhouding van een werknemer in de zin van de Wet Sociale 
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Werkvoorziening dient te worden aangemerkt als een dienstbetrekking als 
bedoeld in artikel 3 van de verschillende sociale werknemersverzekeringen. 
Volgens deze opvatting zou voor de groep van de WSW werknemers geen 
uitzondering meer van de verzekeringsplicht ingevolge de Werkloosheidt-
wet bestaan, omdat deze uitzondering, zoals hierboven reeds werd opge 
merkt, steunt op de beschikking ex artikel 4, eerste lid, onder e, van die wet. 

Hierbij wordt aangetekend, dat de bepaling van artikel 4, eerste lid, onder 
e, van de Ziektewet en de WAO naar de mening van de eerste ondergeteken-
de niet kan worden gemist, omdat het niet geheel is uitgesloten, dat de rech-
ter - anders dan de Sociale Verzekeringsraad - van oordeel is, dat een 
dienstbetrekking in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening geen dienst-
betrekking is als bedoeld in artikel 3 van de Ziektewet en de WAO. 

Deze personen zijn dan verzekerd op grond van artikel 4, eerste lid, onder 
e, van bovengenoemde wetten. 

De eerste ondergetekende staat evenwel, evenals de achtereenvolgens 
vóór hem opgetreden bewindslieden, op het standpunt, dat WSW-werkne-
mers niet verzekerd dienen te zijn ingevolge de Werkloosheidswet en is 
daarom van oordeel, dat evenvermelde opvatting van de SVR, tot ongewen-
ste resultaten zou leiden. Nu, zoals reeds opgemerkt, twijfel blijkt te zijn ge-
rezen omtrent de juiste interpretatie van de desbetreffende wetsartikelen, 
acht de eerste ondergetekende het gewenst om, ten einde mogelijk misver-
stand daarover uit te sluiten, overeenkomstig het advies van de Sociale Ver-
zekeringsraad, artikel 6 van genoemde wet uit te breiden met een uitzonde-
ringsbepaling voor werknemers in de zin van de WSW. Voorts kan hierdoor 
het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onder e, van de Werkloosheidswet ko-
men te vervallen, waardoor ook artikel 9 van de Werkloosheidswet, waarin 
wordt aangegeven wie voor de toepassing van de wet als werkgever moet 
worden aangemerkt, dienovereenkomstig dient te worden aangepast. Het 
bepaalde in artikel I, sub A, B, onder 1n, en D, strekt hiertoe. Om ook voor het 
verleden iedere twijfel op dit punt uit te sluiten, wordt voorgesteld de wijzi-
ging te laten terugwerken tot de datum van inwerkingtreding van de WSW, 
zijnde 1 januari 1969. (Zie artikel XIII, onder a). De onder B, sub 2° voorgestel-
de wijziging van het tweede lid van artikel 6 stelt buiten twijfel, dat de in het 
eerste lid onder d, bedoelde uitzondering alleen van kracht is ten aanzien 
van de WSW-dienstbetrekking. Wordt daarnaast nog een andere dienstbe-
trekking vervuld, dan geldt de uitzondering dus niet voor die dienstbetrek-
king. 

Artikel I, sub C 

Op grond van het bepaalde in artikel 7, tweede lid, herkrijgt en behoudt een 
werknemer, die bij wijze van sociale werkvoorziening wordt tewerkgesteld 
en behoort tot een groep van personen als in artikel 4, eerste lid, onder e, be-
doeld, na afloop van de periode van tewerkstelling de hoedanigheid van 
werknemer, ook indien hij niet in dienstbetrekking treedt. 

Nu wordt voorgesteld de uitzondering van de verzekeringsplicht van 
WSW-werknemers te regelen in artikel 6, eerste lid, onder d, dient het twee-
de lid van artikel 7 hieraan te worden aangepast. De onder C voorgestelde 
wijziging strekt hiertoe. 

Artikel I, sub E 

In het verleden kwam het veelvuldig voor, dat een werknemer, die werkzaam 
was bij een werkgever, wiens bedrijf wegens vakantie was gesloten, tijdens 
die vakantieperiode geen of onvoldoende inkomsten had, omdat hij het van 
een vorige werkgever ontvangen vakantiegeld tijdens een werkloosheidspe-
riode reeds geheel of gedeeltelijk had opgebruikt, terwijl hij op grond van 
het bepaalde in de Werkloosheidswet, aangezien hij vakantie genoot, geen 
aanspraak op uitkering aan die wet kon ontlenen. 
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In verband hiermede zijn bij de wet van 9 februari 1956, Stb. 83, in de Werk 
loosheidswet enige bepalingen opgenomen thans artikel 28, tweede lid, 
onder f en g waarin wordt voorgeschreven, dat in de uitkeringsreglemen 
ten van de uitvoeringsorganen regelen worden gesteld, welke beogen te 
voorkomen, dat een werknemer tijdens een vakantieperiode zonder inkorrv 
sten is. 

De in de uitkeringsreglementen opgenomen regeling komt hierop neer, 
dat de bij de aanvang van een werkloosheidsperiode van de werkgever ont-
vangen vakantievergoeding dient te worden gebruikt voor het levensonder 
houd. De uitkering ingevolge de Werkloosheidswet wordt dan tot een be 
drag, dat gelijk is aan de netto-vakantievergoeding, gereserveerd tot de va-
kantieperiode aanbreekt. 

Van de zijde van de uitvoeringsorganen werd enige tijd geleden de vraag 
opgeworpen, of handhaving van de bovenbedoelde reserveringsregeling 
nog wel zinvol is. Hierbij werd erop gewezen, dat deze regeling door de be-
trokken werknemers maar moeilijk wordt begrepen, en bij hen dan ook wei-
nig populair is, terwijl het aantal gevallen, waarin tot reservering moet wor-
den overgegaan, tamelijk gering is. Op grond hiervan was men van oordeel, 
dat de administratiekosten, welke aan deze regeling zijn verbonden, niet 
evenredig zijn met het nut van de regeling. Ook werd aangevoerd, dat de re-
geling slechts in een gering deel van alle ontslaggevallen bewerkt, dat de va-
kantiegelden worden gereserveerd, omdat veel werknemers zonder onder-
breking een andere werkkring aanvaarden, zodat geen uitkering ingevolge 
de WW plaatsheeft en reservering van die uitkering door de bedrijfsvereni-
ging derhalve niet mogelijk is. Dezelfde situatie doet zich voor bij niet-onvrij-
willige werkloosheid. 

Hoewel naar de mening van de eerste ondergetekende zeker waarde moet 
worden gehecht aan de argumenten van de uitvoeringsorganen, is hij noch-
tans van oordeel, dat de wettelijke reserveringsbepalingen niet zonder meer 
dienen te vervallen. Hij heeft daarbij overwogen, dat reeds bij de invoering 
van de reserveringsregeling, een aantal van de bovengenoemde bezwaren 
golden, doch dat de voordelen van de regeling ook toen groter werden ge-
acht dan de nadelen. 

Gelet op het vorenstaande, waren overeenkomstig het advies van de Soci-
ale Verzekeringsraad, de reserveringsbepalingen in de Werkloosheidswet 
zodanig te wijzigen, dat een facultatieve reserveringsregeling in de plaats 
treedt van de thans wettelijk verplichte. Daardoor kan enerzijds aan de ver-
langens van de uitvoeringsorganen worden tegemoetgekomen, terwijl an-
derzijds de mogelijkheid blijft bestaan in gevallen, waarin dat gewenst lijkt, 
tot reservering over te gaan. 

Het bepaalde in artikel I, onder E, strekt ertoe de bovenbedoelde wijziging 
van de reserveringsbepalingen tot stand te brengen. 

Artikel I, sub F 

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, eerste lid, aanhef en sub h, van de Werk-
loosheidswet wordt geen wachtgeld toegekend aan de werknemer, die va-
kantie geniet, terwijl ingevolge het bepaalde sub i van genoemde wetsbepa-
ling eveneens geen wachtgeld wordt toegekend aan de werknemer, die bui-
ten het Rijk woont of verblijf houdt. Opgrond van het bepaalde in artikel 39, 
eerste lid van de Werkloosheidswet is deze bepaling van overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van de werkloosheidsuitkering. 

Aan de eerstgenoemde bepaling ligt de overweging ten grondslag, dat 
werkloosheid tijdens vakantie niet met werkloosheid in de zin van de Werk-
loosheidswet kan worden gelijkgesteld, zodat gedurende de vakantieperi-
ode geen uitkering ingevolge de Werkloosheidswet dient te worden ver-
strekt. Overeenkomstig jurisprudentie wordt deze bepaling in de praktijk zo 
toegepast, dat geen wachtgeld wordt toegekend, indien en voor zover de 
werknemer tijdens de vakantie over loon kan beschikken. Voor zover de 
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werknemer de omstandigheden buiten zijn wil (bij voorbeeld bij verplichte 
bedrijfssluiting) tijdens de vakantie niet over loon kan beschikken, wordt 
hem wel uitkering verleend. Daarbij gaat de beroepsrechter uit van de ge-
dachte, dat moeilijk van vakantie 'genieten' kan worden gesproken, als over 
de desbetreffende dagen geen loon voor levensonderhoud beschikbaar is. 

De bepaling sub i is in de wet opgenomen, onder andere omdat de werklo-
ze, die in het buitenland verblijft, zich gemakkelijk aan de controle kan ont-
trekken en ook niet of moeilijk aan andere verplichtingen kan voldoen. 

De Federatie van Bedrijfsverenigingen is van mening, dat onverkorte toe-
passing van de bovengenoemde bepalingen niet meer in overeenstemming 
is te achten met de huidige opvattingen en gewoonten over vakantiebeste-
ding. Nu vakantiehouden een meer algemeen goed is geworden, terwijl het 
doorbrengen van de vakantie in het buitenland niet ongewoon meer is, acht 
de federatie het gewenst, dat de wet zodanig wordt gewijzigd, dat de be-
drijfsverenigingen de mogelijkheid krijgen om, uiteraard onder bepaalde 
voorwaarden, uitkering te verlenen in geval van vakantie, ook wanneer deze 
in het buitenland wordt doorgebracht. De federatie heeft hierbij het oog op 
vakantie, liggende in de periode, waarover uitkering ingevolge de Werkloos-
heidswet wordt genoten, dus tijdens de lopende uitkeringsperiode. 

De Federatie van Bedrijfsverenigingen stelt daartoe een wijziging voor van 
artikel 31, tweede lid, van de Werkloosheidswet, welke het mogelijk maakt 
de uitsluiting wegens vakantie hier te lande of in het buitenland, te beperken 
tot het aantal dagen, waarover loon werd verstrekt. 

De eerste ondergetekende kan met de zienswijze van de Federatie van Be-
drijfsverenigingen instemmen. 

Het bepaalde in artikel I, onder F, strekt ertoe de door de federatie bepleite 
mogelijkheid voor de bedrijfsverenigingen om de uitsluiting tijdens vakantie 
tot een bepaalde termijn te beperken, aan te brengen. Nog wordt opge-
merkt, dat ook de Sociale Verzekeringsraad zich met de voorgestelde wijzi-
ging kan verenigen. 

Volledigheidshalve wordt hierbij nog aangetekend, dat de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen bij circulaire van 9 december 1970, no. 527, en van 14 
mei 1971, no. 537, aan de bedrijfsverenigingen richtlijnen heeft gegeven, 
waarbij wordt aangegeven in welke situatie als regel geen gebruik van de 
bovenbedoelde bevoegdheid tot beperking van de uitsluiting wegens vakan-
t iein het buitenland ware te maken, zulks ten einde te voorkomen, dat de on-
derscheiden bedrijfsverenigingen in deze van elkaar afwijkende beslissin-
gen zullen nemen. Deze richtlijnen, welke de goedkeuring hebben verkregen 
van de Sociale Verzekeringsraad, houden in, dat geen uitkering ware te ver-
lenen bij verblijf in het buitenland wegens vakantie, indien door het verblijf 
in het buitenland de bemiddelingskansen worden geschaad, alsmede indien 
het aantal vakantiedagen, vermeerderd met eventueel in hetzelfde jaar reeds 
genoten vakantiedagen, meer zou gaan bedragen dan het aantal vakantieda-
gen, waarop de werknemer in dat jaar recht zou hebben gehad, wanneer hij 
niet werkloos was geworden. 

Artikel l,subG 

De in dit onderdeel voorgestelde wijziging van artikel 42a, vierde lid, vloeit 
voort uit de in artikel I, sub B, 1°, voorgestelde verlettering van artikel 6, eer-
ste lid, onder d, in artikel 6, eerste lid onder e. 

Artikel I, sub H en Artikel II, sub B 

Ingevolge artikel 49a van de Werkloosheidswet en artikel 87, eerste lid, van 
de Ziektewet kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor 
bepaalde groepen van personen bijzondere bepalingen worden gemaakt ten 
aanzien van de verzekering en de uitkering ingevolge die wetten. 
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Enige tijd geleden is twijfel gerezen over de vraag, of op grond van deze 
tekst ook bijzondere bepalingen kunnen worden getroffen, welke van de wet 
afwijken. 

Hoewel uit de wetsgeschiedenis van artikel 87, eerste lid, van de Ziektewet 
blijkt, dat zulks wel de bedoeling is geweest en er een uitspraak is van de 
Centrale Raad van Beroep (uitspraak van 1 februari 1972, W.W. 1970/282 
Rspr. S. V. 1972/nr. 144) waarin dit college zich heeft verenigd met de gron-
den van een uitspraak van de Raad van Beroep te Roermond, onder meer in-
houdende, dat op grond van artikel 49a van de Werkloosheidswet een rege-
ling kan worden getroffen, waarbij de aanspraak op uitkering in afwijking 
van het bepaalde in artikel 21, eerste lid, van de Werkloosheidswet wordt 
ontzegd, komt het de eerste ondergetekende wenselijk voor om, ten einde 
elke twijfel daaromtrent uitte sluiten, de mogelijkheid om van de wet af te 
wijken met zoveel woorden in de tekst van de artikelen 49a van de Werkloos-
heidswet en 87, eerste lid, van de Ziektewet tot uitdrukking te brengen. 

Het bepaalde in artikel I, sub H, en artikel II, sub B, strekt daartoe. 

Artikel II, sub A, artikel III, sub A, 1", en Artikel XII 

De terminologie'erkende natuurlijke kinderen' is niet meer in overeenstem-
mi ng met die van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en dient vervangen te 
worden door de term 'natuurlijke kinderen', aangezien ingevolge artikel 221 
van Boek 1 een onwettig kind van rechtswege op het tijdstip van zijn geboor-
te de staat van natuurlijk kind van de moeder verkrijgt. Voorts verkrijgt een 
door de vader erkend onwettig kind door de erkenning de staat van natuur-
lijk kind van de vader. 

Artikel II, sub C 

Bij de wet van 14 september 1970, Stb. 420, (overlijdensuitkering aan nage-
laten betrekkingen van werknemers) vond onder meer een wijziging plaats 
van artikel 35 der Ziektewet, waarbij werd voorzien in het verlenen van een 
overlijdensuitkering. Op de in dat artikel genoemde termijnen dient de Alge-
mene termijnenwet niet van toepassing te zijn. In verband hiermede wordt 
voorgesteld artikel 89 van de Ziektewet op dit punt aan te passen. 

Artikel III, sub A, 2" tot en met 6" 

Ingevolge het bepaalde in artikel 49 van de WAO neemt de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering een einde met ingang van de eerste dag van de maand, 
waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt en kan na die dag geen 
toekenning of heropening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering plaats-
vinden. Aan deze bepaling ligt de overweging ten grondslag, dat met ingang 
van de eerste dag van de maand, waarin de betrokkene de leeftijd van 65 
jaar bereikt, aanspraak bestaat op AOW-pensioen. 

Voorts eindigt de WAO-uitkering op de laatste dag van de maand van 
overlijden van de uitkeringsgerechtigde, met dien verstande, dat ingevolge 
het bepaalde bij artikel 53, eerste lid van de WAO bedoelde uitkering bij wij-
ze van overlijdensuitkering tot en met de tweede maand, volgende op die 
waarin het overlijden plaatsvond, wordt uitbetaald aan de echtgenoot of bij 
ontstentenis aan de minderjarige kinderen c.q. aan degenen ten aanzien van 
wie de overledene grotendeels in de kosten van het bestaan voorzag en met 
wie hij in gezinsverband leefde. Artikel 53 van de WAO heeft zijn huidige re-
dactie gekregen bij de totstandkoming van de Wet van 14 september 1970, 
Stb. 420, waarbij de voorziening van een uitkering aan nagelaten betrekkin-
gen van werknemers werd geregeld. In de huidige situatie doen zich proble-
men voor ingeval degene, die tot de eerste dag van de maand, waarin hij de 
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65-jarige leeftijd zal bereiken een WAO-uitkering genoot, tussen die dag en 
de dag waarop hij 65 jaar zou worden, komt te overlijden. 

Een zelfde probleem doet zich voor ten aanzien van degene, aan wie in 
verband met het bepaalde in artikel 49, tweede lid, van de WAO geen WAO-
uitkering kan worden toegekend en die voor het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd overlijdt. 

In beide situaties kan aan de weduwe of andere nagelaten betrekkingen 
geen overlijdensuitkering worden toegekend, omdat de man op het moment 
van overlijden geen WAO-uitkeri ng (meer) was toegekend. 

Zoals hierboven reeds vermeld, eindigt de WAO-uitkering op de eerste 
dag van de maand, waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, omdat het pen-
sioen ingevolge de AOW op die datum ingaat. Van toekenning van een 
AOW-pensioen kan echter in een geval als hier bedoeld geen sprake zijn, 
aangezien de betrokkene niet heeft voldaan aan de in de AOW gestelde eis 
van het recht op pensioen, dat hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

Het niet toekennen van AOW-pensioen betekent voorts - en dat weegt 
financieel voorde betrokkene nog zwaarder - dat de weduwe evenmin aan-
spraak kan maken op uitbetaling van het gehuwdenpensioen krachtens de 
AOW over de maand van overlijden en de daarna volgende vijf maanden, 
hetgeen wel het geval was geweest wanneer haar man na het bereiken van 
de 65-jarige leeftijd was overleden. 

De uitvoeringsorganen van de sociale verzekering die in de afgelopen ja-
ren met een aantal van deze gevallen zijn geconfronteerd, zijn tot de conclu-
sie gekomen, dat, gelet op de bedoeling van de wetgever met betrekking tot 
de overlijdensuitkering, in de onderhavige gevallen van een onbillijkheid 
sprake is. 

De eerste ondergetekende is met de uitvoeringsorganen van mening, dat 
er reden is de toekenning van overlijdensuitkering aan de nagelaten betrek-
kingen van de vorenbedoelde overleden WAO-gerechtigden wettelijk moge-
lijk te maken. De in artikel III, onder A, 2° t/m 6°, voorgestelde bepalingen 
strekken ertoe de daarvoor benodigde wijzigingen in de WAO aan te bren-
gen. 

Volledigheidshalve moge nog worden opgemerkt, dat voor het recht op 
uitkering ingevolge de voorgestelde bepalingen uiteraard voldaan moet zijn 
aan de normale voor het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering in de wet 
genoemde voorwaarden, zoals bijv. het vervuld zijn van de wachttijd. 

Overigens is van de gelegenheid gebruik gemaakt een in het huidige der-
de lid van artikel 53 voorkomende onvolkomenheid te herstellen. 

Bij de wijziging van dit artikel in het kader van de wet van 14 september 
1970, Stb. 420 (overlijdensuitkering aan nagelaten betrekkingen van werkne-
mers) is in dat lid abusievelijk vóór de woorden 'zes maanden' het woord 
'binnen' weggevallen. De onder 5C voorgestelde wijziging strekt er mede toe 
dit abuis te herstellen. 

Artikel III, sub B 

Op grond van het bepaalde in artikel 59b, zoals dit artikel is komen te lui-
den na de wijziging bij de wet van 25 juni 1975, Stb. 377, bedraagt de vakan-
tie-uitkering 7% van het bedrag aan WAO-uitkering, waarop in de periode 
van 12 maanden, voorafgaande aan de maand mei, recht bestond. Artikel 
59c beoogt de mogelijkheid te openen nadere regelen te stellen voor de be-
rekening van de vakantie-uitkering van degene, wiens WAO-uitkering met 
toepassing van artikel 52 van de WAO is gekort en die ter zake van zijn bui-
tenlandse uitkering eveneens aanspraak op vakantie-uitkering kan maken. 

Bij de vorenbedoelde regelen, waaraan tot dusverre geen behoefte be-
stond, omdat een situatie als in artikel 59c voorzien, zich nog niet heeft voor-
gedaan, zal moeten kunnen worden afgeweken van het bepaalde in artikel 
59b, eerste lid. 
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Naar de mening van de eerste ondergetekende blijkt uit de huidige redac-
tie van artikel 59c onvoldoende, dat van het bepaalde in artikel 59b kan wor-
den afgeweken. Het bepaalde onder C strekt ertoe de redactie van artikel 59c 
op dit punt te verduidelijken. 

Artikel III, sub C 

Bij de wijziging van artikel 59b van de WAO in het kader van de wet van 9 juli 
1970, Stb. 350, o.m. tot invoering van een vakantie-uitkering in de Algemene 
Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet, is de inhoud van 
het tweede lid van genoemd artikel opgenomen in een nieuw derde lid. 

Verzuimd is toen om in artikel 59e van de WAO 'artikel 59b, tweede lid' te 
vervangen door artikel 59b, derde lid. 

De onder D voorgestelde wijziging strekt ertoe artikel 59e op dit punt aan 
te passen. 

Artikel III, sub D 

Deze wijziging is van redactionele aard en behoeft derhalve geen toelichting. 

Artikel III, sub E 

De in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen van de artikelen 87 en 88 vloei-
en voort uit de onder A 3° van dit artikel voorgestelde vernummering van de 
leden 2 t/m 4 van artikel 53. 

Artikel IV, sub A 

De onder A voorgestelde wijziging is van redactionele aard en strekt ertoe 
de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid op dit punt 
aan te passen aan de terminologie in de andere wetten op het terrein van de 
sociale verzekering. Voor de Ziektewet en de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden heeft een dergelijke aanpassing reeds plaatsgevonden bij de inwer-
kingtreding van de WAO per 1 juli 1967, nl. onderscheidenlijk bij de wet van 
18februari 1966, Stb. 85, en de wet van 20 juli 1967, Stb. 396. 

Artikel IV, sub BenC (leeftijdgrenzen), artikel V en artikel XI 

In enkele bepalingen van sociale verzekeringswetten worden leeftijdseisen 
gesteld voor benoeming in verschillende colleges en instanties. 

Het betreft hier de volgende artikelen: 
1. artikel 7, eerste lid, van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Ra-
den van Arbeid, ingevolge welk artikel de voorzitter, de leden of de plaats-
vervangende leden van het bestuur der Sociale Verzekeringsbank de ouder-
dom van 30 jaar dienen te hebben bereikt; 
2. artikel 22, eerste lid, van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid, ingevolge welk artikel degenen, die vóór de aanvang van 
het lopende kalenderjaar de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt, benoembaar 
zijn tot lid of plaatsvervangend lid van de Raad van Arbeid; 
3. artikel 36, eerste lid, van de Organisatiewet Sociale Verzekering, waarin 
de leeftijdsgrens voor benoeming tot voorzitter, lid of plaatsvervangend lid 
van de Sociale Verzekeringsraad wordt gesteld op 30 jaar; en 
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4. artikel 53, eerste lid, van de Ziekenfondswet, waarin is bepaald, dat de le-
den en plaatsvervangende leden van de Ziekenfondsraad de ouderdom van 
25 jaar moeten hebben bereikt. 

Enige tijd geleden is er door het Overlegorgaan der vakcentrales op gewe-
zen, dat de leeftijdseis, welke voor benoeming in bepaalde organen en in-
stanties geldt, er soms de oorzaak van is, dat men niet altijd direct in staat is 
om bij het ontstaan van vacatures de daarvoor aangewezen persoon ter be-
noeming voor te dragen. In verband hiermede bepleitte het Overlegorgaan 
een verlaging van de ter zake gestelde leeftijdsgrenzen tot 23 jaar. 

Inmiddels heeft de Sociale Verzekeringsraad medegedeeld zich met de 
strekking van de brief van het Overlegorgaan te kunnen verenigen. 

De Raad adviseert echter de leeftijdseis voor benoembaarheid tot voorzit-
ter, lid of plaatsvervangend lid van die Raad geheel te doen vervallen, zulks 
op grond van de overweging, dat de vraag, of de leeftijd in een bepaald ge-
val in ogenschauw moet worden genomen het beste aan het oordeel van het 
benoemende orgaan kan worden overgelaten. 

Het bestuur der Sociale Verzekeringsbank en de Vereeniging van Raden 
van Arbeid deelden desgevraagd mede, ten aanzien van de benoeming tot 
voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van voornoemd bestuur respectieve-
lijk lid of plaatsvervangend lid van een Raad van Arbeid een zelfde stand-
punt in te nemen. Inmiddels heeft de Ziekenfondsraad een gelijkluidend ad-
vies uitgebracht voor wat betreft de leeftijdsgrens voor benoeming tot lid of 
plaatsvervangend lid van de Ziekenfondsraad. 

De eerste en derde ondergetekende staan eveneens op het standpunt, dat 
het aan de verantwoordelijkheid van het benoemende orgaan kan worden 
overgelaten, of de leeftijd in een bepaald geval in ogenschouw moet worden 
genomen. In verband hiermede wordt voorgesteld de in de bovenvermelde 
artikelen 7, eerste lid, en 22, eerste lid, van de Wet op de Sociale Verzeke-
ringsbank en de Raden van Arbeid, 36, eerste lid, van de Organisatiewet So-
ciale Verzekering en 53, eerste lid, van de Ziekenfondswet gestelde leeftijds-
eis te doen vervallen. 

Het bepaalde in artikel IV, onder B en C (voor zover betrekking hebbend op 
de leeftijdsgrens), artikel V en artikel XI strekt daartoe. 

Artikel IV, sub C (woonplaats) en D 

Artikel 22 van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Ar-
beid bepaalt wie benoembaar is tot lid of plaatsvervangend lid van een Raad 
van Arbeid. Naast bepaling omtrent de leeftijdsgrens, die geldt voor de le-
den en plaatsvervangende leden van de Raden van Arbeid en waarop in het 
voorgaande punt van deze memorie reeds werd ingegaan, bevat het eerste 
lid van genoemd artikel de bepaling, dat slechts benoembaar zijn tot lid of 
plaatsvervangend lid van een Raad van Arbeid degenen, die hun woon-
plaats hebben binnen het gebied van die betreffende Raad van Arbeid. 

Voorts is in artikel 24 van laatstgenoemde wet onder meer bepaald dat de-
gene, die tijdens zijn lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van 
een Raad van Arbeid niet langer zijn woonplaats heeft binnen het gebied van 
de Raad van Arbeid, ophoudt lid of plaatsvervangend lid te zijn. 

Deze bepalingen zijn in verband met de toegenomen mobiliteit van de 
bevolking in de laatste decennia nogal verouderd geraakt. Het komt dan ook 
de laatste tijd meerdere malen voor, dat een aanwijzing tot lid of plaatsver-
vangend lid van een Raad van Arbeid op grond van bedoelde bepalingen 
niet kan plaatsvinden of moet worden beëindigd. 

De eerste ondergetekende acht dit een onbevredigende situatie, mede 
omdat de betreffende persoon in het algemeen wel binnen het gebied van 
die Raad van Arbeid zijn werkkring heeft. 

Het bepaalde in artikel IV, sub C (voor zover betrekking hebbend op de 
woonplaats) en D, strekt ertoe aan deze onbevredigende situatie een einde 
te maken. 
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Artikel IV, sub E 

Ingevolge het bepaalde in artikel 72, eerste lid, van de Wet op de Sociale Ver 
zekeringsbank en de Raden van Arbeid zijn de voorzitter en de leden van het 
bestuur der Sociale Verzekeringsbank, de voorzitters en leden van de Raden 
van Arbeid en de aan die organen ondergeschikte ambtenaren verplicht tot 
geheimhouding van al hetgeen ze in hun hoedanigheid vernemen, voor zo-
ver mededeling daarvan niet bij of krachtens de wet is voorgeschreven. 

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank heeft er de aandacht op ge-
vestigd, dat een stringente uitleg van deze bepaling in de praktijk zou beteke-
nen, dat het aan bestuursleden, die een organisatie vertegenwoordigen 
niet zou zijn toegestaan over bepaalde vraagstukken overleg in eigen kring 
te plegen. Aangezien op die wijze het bestuur echter niet goed zou kunnen 
functioneren, zou het doel, dat met de wijze van samenstelling van dat be-
stuur wordt beoogd, niet tot zijn recht kunnen komen. Inde praktijk kan dan 
ook aan de bovenbedoelde bepaling moeilijk volledig de hand worden ge 
houden. 

In verband hiermede dringt het bestuur der Bank aan op een zodanige wij-
ziging van artikel 72, dat de bovenbedoelde moeilijkheid wordt ondervan-
gen. 

De eerste ondergetekende heeft voor de bezwaren, welke het bestuur der 
Bank tegen de formulering van artikel 72, voornoemd, heeft, begrip. Bij ver-
gelijking van genoemde bepaling met b.v. artikel 58 van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering, welk artikel de geheimhoudingsplicht voor o.m. de 
besturen van de bedrijfsverenigingen regelt, valt op, dat deze bepaling een 
aanmerkelijk soepeler regeling inhoudt dan artikel 72 van de Wet op de Soci-
ale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid, 

Ingevolge artikel 58, voornoemd, bestaat de verplichting tot geheimhou-
ding nl. uitsluitend voor zaken ten aanzien waarvan door of vanwege het be-
trokken orgaan geheimhouding is opgelegd of waarvan men het vertrouwe-
lijk karakter moet begrijpen. 

Naar de mening van de eerste ondergetekende zou de door het bestuur 
der Bank bedoelde moeilijkheid kunnen worden ondervangen door een wij-
ziging van artikel 72, voornoemd, in de geest van artikel 58 van de Organisa-
tiewet Sociale Verzekering. Artikel IV, sub E, van het ontwerp strekt daartoe. 

Nog wordt opgemerkt, dat de voorgestelde wijziging de instemming heeft 
van de Sociale Verzekeringsraad. 

Artikelen VI, sub A, VII sub A, VIII, IX, sub B en X, sub C 

In de verschillende sociale verzekeringswetten zijn bepalingen opgenomen, 
op grond waarvan aan werkgevers en werknemers vrijstelling van verplich-
tingen ingevolge die wetten kan worden verleend wegens gemoedsbezwa-
ren. 

Een en ander is nader uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur. 
De betreffende voorschriften zijn momenteel vervat in het Koninklijk besluit 
van 20 december 1956, Stb. 626, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit 
van 27 mei 1971, Stb. 399. De tekst van het gewijzigde Koninklijk besluit van 
20 december 1956 is opnieuw gepubliceerd in Staatsblad 1971,400. 

Naar aanleiding van een in een concreet geval te nemen beslissing is door 
enkele uitvoeringsorganen aan de Sociale Verzekeringsraad de vraag voor-
gelegd, of ook vrijstelling wegens gemoedsbezwaren kan worden verleend 
aan rechtspersonen. Hierbij wordt aangetekend, dat in de loop der jaren 
reeds aan een aantal rechtspersonen, waaronder b.v. kerkgenootschappen, 
vrijstelling wegens gemoedsbezwaren werd verleend. 

Voornoemde Raad heeft na ampele overweging als zijn standpunt ken-
baar gemaakt, dat de bestaande wettelijke bepalingen geen ruimte bieden 
om aan rechtspersonen een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren te verle-
nen. 
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De bewoordingen van de desbetreffende bepalingen in de verschillende 
sociale verzekeringswetten en in het eerder genoemde Koninklijk besluit van 
20 december 1956, met name waar sprake is van 'degene, die gemoedsbe-
zwaren heeft' en waar gesteld wordt, 'dat hij mitsdien noch zichzelf noch ie-
mand anders, noch zijn eigendommen heeft verzekerd' duiden erop, aldus 
de Sociale Verzekeringsraad, dat de mogelijkheid tot vrijstelling wegens ge 
moedsbezwaren uitsluitend open staat voor natuurlijke personen. 

Genoemde Raad is voorts van oordeel, dat waar sprake is van 'gemoeds-
bezwaren' tegen het instituut verzekering een innerlijke gesteldheid in het 
geding is, welke men niet kan toeschrijven aan rechtspersonen, en dat ge 
moedsbezwaren dan ook gezien moeten worden in de sfeer van de persoon-
lijkheidsrechten, welke niet overgedragen kunnen worden aan bepaalde juri-
dische ficties, zoals rechtspersonen. 

Wel is het naar de mening van de Sociale Verzekeringsraad verdedigbaar 
te achten, indien aan rechtspersonen, waarvan alle bestuurders gemoedsbe-
zwaren hebben, onder bepaalde voorwaarden ook een vrijstelling zou wor-
den verleend, waarbij de Raad met name denkt aan kerkgenootschappen en 
andere instellingen op levensbeschouwelijke grondslag. De Raad meent 
evenwel, dat deze mogelijkheid slechts door middel van wetswijziging is te 
verwezenlijken. De rechtspersonen aan wie tot dusverre vrijstelling werd 
verleend, zouden deze, in afwachting van de totstandkoming van deze wets-
wijziging, dienen te behouden. 

De eerste ondergetekende is met de Sociale Verzekeringsraad van me-
ning, dat er reden is om in de verschillende sociale verzekeringswetten in 
principe de mogelijkheid op te nemen tot vrijstelling van een rechtspersoon 
wegens gemoedsbezwaren van natuurlijke personen, die bij die rechtsper-
soon betrokken zijn. 

Het komt hem nl. redelijk voor onder bepaalde omstandigheden aan de 
gemoedsbezwaren van natuurlijke personen tegen verzekering ook tege-
moet te komen, indien zij door middel van een rechtspersoon deelnemen 
aan het maatschappelijk verkeer. 

Het vorenstaande wil niet zeggen dat de gemoedsbezwaren zouden moe-
ten bestaan bij al diegenen die bij de rechtspersoon zijn betrokken, zoals be-
stuur, leden, personeel, aandeelhouders, noch dat de gemoedsbezwaren 
van de natuurlijke personen, die wel in de beschouwing worden betrokken, 
afzonderlijk moeten worden onderzocht. Omtrent de vraag bij welke natuur-
lijke personen die bij de rechtspersoon betrokken zijn, gemoedsbezwaren 
moeten bestaan, zullen bij algemene maatregel van bestuur nadere regelen 
worden gesteld. De gedachten gaan uit naar een regeling inhoudende dat de 
rechtspersoon die een verzoek tot vrijstelling indient, daarbij een besluit van 
het daartoe bevoegde orgaan moet overleggen, inhoudende dat hij vrijstel-
ling wenst op grond van gewetensbezwaren bij alle of de meerderheid 
der natuurlijke personen die het besluit hebben genomen. Voorts moet 
de rechtspersoon uiteraard voldoen aan dezelfde eisen, waaraan ook 
een natuurlijk persoon moet voldoen om voor vrijstelling in aanmerking te ko-
men, in het bijzonder dat hij op grond van genoemde gewetensbezwaren 
noch zichzelf, noch iemand anders noch zijn eigendommen heeft verzekerd. 

De door de eerste ondergetekende in de artikelen VI, sub A, VII, sub A, IX, 
sub B, 1° en X, sub C, van het wetsontwerp en door de eerste en derde onder-
getekende in artikel VIII van het wetsontwerp opgenomen bepalingen strek-
ken daartoe. De verdere voorwaarden, waaraan rechtspersonen zullen moe-
ten voldoen willen zij van de verplichtingen ingevolge de sociale verzekerings-
wetten worden vrijgesteld, waren, evenals dit ten aanzien van de natuurlijke 
personen met gemoedsbezwaren is geschied, te regelen bij algemene maat-
regel van bestuur. 

Ter toelichting op het gestelde in artikel IX, sub B, 2° tot en met 4°, diene 
dat op grond van de thans geldende wetstekst aan gemoedsbezwaarde 
werkgevers, aan wie vrijstelling van premiebetaling is verleend, een premie-
vervangende aanslag in de inkomstenbelasting wordt opgelegd. 
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Bedoelde aanslagen, voor /over opgelegd aan niet natuurlijke personen, 
brengen voor de centrale betalingsadministratie van de belastingdienst bij-
rondere problemen met zich mee, aangezien uitsluitend natuurlijke perso 
nen in het computerbestand kunnen worden opgenomen. 

In verband hiermede wordt door de tweede ondergetekende voorgesteld 
de ter zake geldende bepalingen zodanig te wijzigen, dat aan de betreffende 
werkgevers in plaats van een aanslag in de inkomstenbelasting een nahef 
fingsaanslag in de loonbelasting wordt opgelegd. 

Artikelen VI, B, VII, sub B, en X, sub d 

In de Wet op de loonbelasting wordt niet meer gesproken van 'inspecteur 
der belastingen', doch van 'inspecteur der directe belastingen'. In deze arti-
kelen worden enkele sociale verzekeringswetten hieraan aangepast. 

Artikelen IX, sub A, en X, sub B 

Ingevolge het bepaalde in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering behoren niet tot het loon aanspraken in-
gevolge sociale verzekeringswetten. Op grond van deze bepaling dient 
b.v. de werkgeversbijdrage in de premie voor de verplichte ziekenfondsve--
zekering niet tot het loon te worden gerekend. In onderdeel c van het eerste 
lid van genoemde wetsbepaling zijn eveneens van het loon uitgezonderd 
aanspraken, die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken als 
bedoeld zijn onder letter b. Hieronder vallen o.m. ook aanspraken ingevolge 
een ziektekostenregeling. 

In de praktijk van de uitvoering van laatstbedoelde wetsbepaling doet zich 
veelvuldig de vraag voor, of de bijdragen van werkgevers in de financiering 
van een ziektekostenverzekering als een aanspraak moeten worden be-
schouwd, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, letter c, voornoemd, dan wel als 
een - niet vrijgestelde - uitkering. Als gevolg van de vele varianten, die bij de 
ziektekostenregelingen voorkomen, blijkt het voor de uitvoeringsorganen bij 
zonder moeilijk deze vraag te beantwoorden. 

De Sociale Verzekeringsraad, waaraan deze kwestie werd voorgelegd, 
heeft als zijn mening te kennen gegeven, dat de vorm, waarin een ziektekos-
tenregeling is gegoten, niet beslissend mag zijn voor het al of niet heffen van 
premie over de werkgeversbijdrage. Genoemde Raad heeft daarom gead-
viseerd om in dezen behalve de aanspraken ook de uitkeringen vrij te stellen 
van heffing van premie ingevolge de sociale werknemersverzekeringswet-
ten. De eerste ondergetekende kan met het advies van de Sociale Verzeke-
ringsraad instemmen. In verband hiermede wordt voorgesteld aan het twee-
de lid van artikel 6 van de Coördinatiewet een onderdeel g toe te voegen, 
waarbij aan de Sociale Verzekeringsraad, onder goedkeuring van de Minis-
ter van Sociale Zaken, de mogelijkheid wordt geboden te bepalen dat bijdra-
gen in op de werknemer drukkende kosten ter zake van een particuliere ziek-
tekostenverzekering niet tot het loon behoren. Het bepaalde in artikel IX, on-
der A, 2°, strekt daartoe. 

Als gevolg van dit voorstel zal ook in de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden (KBL), welke wet zich in beginsel baseert op het loon voor de loonbe-
lasting, doch waarvan - in tegenstelling tot de Wet op de loonbelasting - de 
aanspraken op verstrekkingen ingevolge de Ziekenfondswet en vergelijkba-
re aanspraken middels het bepaalde in artikel 32, lid 1, onder 3", zijn vrijge-
steld, dienen te worden bepaald, dat vergoedingen - geen aanspraak zijnde, 
niet tot het premieloon worden gerekend. 

Het bepaalde in artikel X, onder B, strekt daartoe. 
Naar aanleiding van het vorenstaande, heeft de Sociale Verzekeringsraad 

ook nog aandacht geschonken aan de in artikel 6, tweede lid, onder c, van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering opgenomen bepaling, inhoudende, dat 
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de Sociale Verzekeringsraad kan bepalen, dat niet tot het loon behorende 
uitkeringen en verstrekkingen tot dekking van bijzondere kosten van de 
werknemer ter zake van ziekte, invaliditeit, bevalling of sterfgeval. Aange-
zien het terrein van de ziektekosten en de daarvoor gegeven vergoedingen 
dermate gedifferentieerd is geworden, dat het onderscheid tussen bijzonde-
re kosten en niet-bijzondere kosten moeilijk is aan te geven, adviseert de So-
ciale Verzekeringsraad, ten einde de op dit punt in de praktijk gerezen moei-
lijkheden te voorkomen, het woord 'bijzondere' te schrappen. 

In artikel IX, onder A, 1 , is aan het advies van genoemde Raad gevolg ge-
geven. 

Artikel X, sub A 

Op 1 september 1972 is in werking getreden de Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening militairen (Stb. 1972, 313). Deze wet voorziet een uitkering op de 
voet van de Ziektewet en van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring voor verplicht dienende militairen, die bij beëindiging van de werkelijke 
dienst arbeidsongeschikt zijn. Voordien kon in dergelijke gevallen aanspraak 
op ziekengelduitkering worden ontleend aan de Militaire Ziekengeldregeling 
(Stcrt. 1966, 157). Aangezien deze ziekengeldregeling in de daarvoor in aan-
merking komende gevallen tevens aanspraak op kinderbijslag verleende op 
de voet van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, dient deze aanspraak, 
nu de Militaire Ziekengeldregeling op 1 september 1972 is vervallen, op-
nieuw te worden geregeld. Hierin wordt voorzien door het voorgestelde in 
artikel X, sub A. Op grond van het bepaalde in artikel 34, vierde lid, van de 
KWL zullen de kinderbijslagen voor deze categorie van gerechtigden, alsme-
de de aan de uitbetaling verbonden kosten, evenals vóór 1 september 1972 
het geval was, ten laste van het Rijk komen. 

Artikel XIII 

In de toelichting op artikel I, onder A, B en D, is reeds vermeld waarom het 
gewenst is aan de onder artikel I, onder A, B, C, D en F, voorgestelde wijzi-
gingen terugwerkende kracht te verlenen tot 1 januari 1969. 

Het is voorts gewenst, dat de datum van inwerkingtreding van de wijzigin-
gen, voorgesteld onder de artikelen 9, onder A, en X, onder B, wordt gesteld 
op 1 januari 1972, aangezien de uitvoeringsorganen om uitvoeringstechni-
sche redenen, vanaf genoemde datum al handelen, alsof de betreffende 
wijzigingen - welke werken ten gunste van de belanghebbenden, waren tot 
stand gekomen. 

Om administratief-technische redenen dienen verder de in artikel IX, on-
der B, 2° tot en met 4° voorgestelde wijzigingen in te gaan op 1 januari 1973. 

Ten slotte dient de onder artikel X, onder A, voorgestelde wijziging van ar-
tikel 9 van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden in te gaan op 1 septem-
ber 1972, zijnde de datum, waarop de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning militairen van kracht is geworden. 

Voor de overige artikelen en artikelonderdelen is geen bijzondere bepaling 
inzake de inwerkingtreding nodig. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
P.J.J. Mertens 

De Staatssecretaris van Financiën, 
M.J. van Rooijen 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
J.P.M. Hendriks 
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