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Algemeen 

§ 1. Inleiding 

In paragraaf 10 van de op 30 juni 1978 uitgebrachte nota over de «Hoofdlijn 
nen van het f inanciële en sociaal-economische beleid voor de middel lange 
termijn (Bestek '81)» (Gedrukte stukken Tweede Kamer, zitt ing 1977-1978, 
15 081) heeft de Regering een aantal maatregelen voorgesteld ter beperking 
van de groei van de overdrachtsuitgaven in ruime zin. 

Een van die maatregelen betreft de beëindiging van de verzekering inge-
volge de Ziektewet op 65-jarige leeft i jd. 

Voor de argumenten die tot dat voorstel hebben geleid, moge worden ver-
wezen naar paragraaf 6 van bijlage III bij Bestek '81 , waarin de Regering on-
der meer heeft gesteld, dat aandacht moet worden geschonken aan de 
vraag, of het in de huidige maatschappeli jke verhoudingen nog past, dat 
personen, die 65 jaar of ouder zijn, verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet en 
op grond daarvan een uitkering kunnen ontvangen. Daarbij word t opge-
merkt dat voor alle overige werknemersverzekeringen geldt dat de verzeke-
ring en het recht op uitkering eindigen bij de 65-jarige leeftijd en dat het de 
vraag is of zulks - mede gezien de integratie op langere termi jn - ook voor 
de Ziektewet niet moet gelden, terwi j l het hierbij bovendien om een catego-
rie gaat, die hoge premielasten veroorzaakt. 

§ 2. Voornemen tot uitzondering van de ziekengeldverzekering van 
personen van 65 jaar en ouder 

In de categorie loondervingsverzekeringswetten voor werknemers is de 
Werkloosheidswet (WW) de eerste wet geweest, waarin personen van 65 
jaar en ouder buiten de kring van verzekerden zijn gehouden. Blijkens de 
toel icht ing op het wetsontwerp tot invoer ing van de WW zijn personen van 
65 jaar en ouder niet in die verzekering opgenomen, omdat zij, indien zij 
werkloos worden, vaak niet meer in het bedri j fsleven terugkeren, terwij l 
voor hen voorts ook de mogeli jkheid bestaat van het genieten van een pen-
sioen, rente of andersoortige uitkering. 

Ook in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is over-
eenkomstig het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Soci-
ale Verzekeringsraad (SVR) een leefti jdsgrens van 65 jaar ingebouwd. 
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In zijn advies van 11 januari 1957 inzake een invaliditeitsverzekering heeft 
de SER als zijn oordeel uitgesproken dat er, gelet op de omstandighe id , dat 
met de totstandkoming van de Algemene Ouderdomswet de ouderdom als 
een zelfstandige oorzaak van inkomensderv ing is aangemerkt, geen reden is 
daarnaast na het bereiken van de 65-jarige leefti jd een vergoeding wegens 
loonderving uit hoofde van inval iditeit toe te kennen. De uitkeringen krach-
tens de invaliditeitsverzekering dienden daarom, aldus de SER, bij het berei-
ken van de 65-jarige leeftijd een einde te nemen. 

Nadien is de vraag, of personen van 65 jaar en ouder in navolging van de 
W W en de WAO ook buiten de verzekering ingevolge de Ziektewet zouden 
moeten worden gehouden, verschi l lende malen aan de orde geweest. 

Laatstelijk is bij de behandel ing van het wetsontwerp tot nadere wi jz ig ing 
van een aantal sociale verzekeringswetten, enkele belast ingwetten en de 
Wet Werkloosheidsvoorziening (tegengaan van oneigenli jk gebruik als ge-
vo lg van te ruime bepalingen) door de leden van de VVD-fractie in het dd . 
24 februari 1977 vastgestelde voor lop ig verslag (kamerstuk 14 280, nr. 4, blz.5) 
het oordeel van mi jn ambtsvoorganger gevraagd over een leefti jdsbeper-
king in de Ziektewet. Deze leden achtten een beperking tot 65 jaar gewenst 
en verantwoord. 

In de memor ie van antwoord (kamerstuk 14280, nr. 5, blz. 8) heeft m i jn 
ambtsvoorganger in de eerste plaats gesteld, dat, omdat nu de verzekering 
en de uitkering niet gebonden zijn aan een leefti jdsgrens op zich zelf be-
zwaarli jk van oneigenli jk gebruik kan worden gesproken. Immers, in die ge-
val len, waar in aan een boven-65-jarige verzekerde uitkering wordt ver leend, 
kan, zolang dit de bedoel ing van de wetgever is, geen sprake zijn van onei-
genli jk gebruik. In dit verband achtte hij opneming van een leefti jdsgrens 
buiten het kader van het betreffende wetsontwerp te val len. 

Voorts werd gesteld, dat bij de invoer ing van de WAO in 1967 als overwe-
ging om geen leefti jdsgrens in de Ziektewet op te nemen heeft gegolden, dat 
anders dan bij langdurige invaliditeit en werk loosheid, bij ziekte in het alge-
meen de band met het bedrijf bli jft bestaan en dat bij het niet toekennen van 
ziekengelduitkering de werkgever zou zijn gehouden het loon, althans gedu-
rende korte t i jd , door te betalen. Mi jn ambtsvoorganger zag toen dan ook 
onvoldoende aanleiding om in de op dit punt bestaande situatie wi jz ig ing te 
brengen. 

Thans heeft de Regering in Bestek '81 opn ieuw overwogen of handhaving 
van deze situatie nog gewenst is. De Regering is echter - zoals reeds ver-
meld - tot de conclusie gekomen, dat er gronden aanwezig zijn om de zie-
kengeldverzekering na de 65-jarige leeft i jd niet te laten voor tduren. Alvorens 
terzake evenwel een definit ief standpunt in te nemen heb ik op 13 septem-
ber 1978 het advies van de SVR gevraagd. 

Dit advies, dat door genoemde Raad werd vastgesteld op 27 november 
1978, is als bijlage bij deze memor ie van toel icht ing gevoegd. Ik w i l hierbi j 
nog opmerken, dat het kabinet deze maatregel niet van een zodanige impor-
tantie acht, dat daarover het advies van de SER zou moeten worden ge-
vraagd. Daarbij komt, dat de SVR, waar in dezelfde groeperingen zijn verte-
genwoord igd als in de SER, zijn advies met eenstemmigheid heeft uitge-
bracht. 

§ 3. Het advies van de SVR 

De Raad acht het beëindigen van sociale verzekeringsdekking ook voor 
kortdurende arbeidsongeschiktheid vanaf de 65-jarige leeftijd aanvaardbaar 
onder de mot iver ing, dat de noodzaak tot het verr ichten van arbeid om zich 
daarmede een inkomen te verwerven na het bereiken van die leefti jd in zijn 
algemeenheid is weggeval len. Met het realiseren van de AOW is - aldus de 
SVR - immers al beoogd iedereen na de 65-jarige leeftijd een inkomen te ge-
ven. Waar behoefte zou bestaan aan het aanvul len van dit basisinkomen 
door het verrichten van arbeid zou bij het wegval len van die aanvul l ing we-
gens ziekte, werk loosheid of invaliditeit dan niet meer een beroep behoeven 
te worden gedaan op de gemeenschap. Dit houdt in feite in dat de Raad 
thans als ui tgangspunt aanvaardt dat na de 65-jarige leefti jd de noodzaak tot 
verzekering van loonderving ontbreekt. 
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Met betrekking tot de technische consequenties van de te treffen maatre-
gel merkt de SVR in de eerste plaats op, dat door het wegval len van de zie-
kengeldverzekering de werkgever op grond van artikel 1638c van het Burger-
lijk Wetboek gehouden is in geval van verhinder ing wegens ziekte of onge-
val het overeengekomen loon gedurende korte ti jd door te betalen tenzij 
hiervan bij schrifteli jke overeenkomst of reglement is afgeweken. 

Blijkens jur isprudentie moet onder korte ti jd een periode van maximaal 
zes weken worden verstaan. In aansluit ing hierop wordt gewezen op het 
voor de werkgever bestaande risico ingeval de werknemer een ongeval 
overkomt, waarvoor de werkgever aansprakelijk is. Het in die gevallen be-
staande loonrisico dat wi l zeggen het loon dat civielrechteli jk van de werk-
gever gevorderd zou kunnen worden, overtreft niet gauw het jaar loon, zodat 
dit risico thans via de ZW-verzekering vri j goed gedekt is. Bij het ontbreken 
van die verzekering zullen - aldus de SVR - d o o r de werkgever, die 65-jari-
gen en ouderen in dienst heeft, adequate maatregelen in de particuliere 
sfeer getroffen moeten worden. Voorts vestigt de Raad de aandacht op nog 
een ander aanzienlijk risico voor de werkgever nameli jk de betaling van de 
overl i jdensuitkering van drie maanden loon. Zeker gelet op de hier aan de 
orde zijnde leeft i jdsgroep mag dit risico naar de mening van de Raad niet 
veronachtzaamd worden. 

Voorts wi jst de SVR erop dat in de werknemersverzekeringswetten, die 
thans een 65-jarengrens kennen het t i jdstip van beëindiging verschil lend is. 
In de W W eindigt verzekering en uitkering op de dag waarop men 65 jaar 
word t ; in de WAO eindigt de uitkering op de eerste dag van de maand, waarin 
in men 65 jaar wordt . Deze discongruentie van de e inddatum heeft inderti jd 
tot bepaalde moei l i jkheden geleid, welke echter nadien door jur isprudentie 
van de Centrale Raad van Beroep zijn komen te verval len. De Raad doelt hier 
op uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, volgens welke aan WAO 
gerecht igden, wier WAO-uitker ing op de eerste dag van de maand, waarin 
ze 65 jaar werden, werd beëindigd, recht op WW-ui tker ing werd ontzegd 
over de periode gelegen tussen die dag en hun 65e verjaardag. (Vgl. uit-
spraak C.R.v.B. 3-4-1973, W W 1972/32, R.spr. SV 1976, nr". 175). Nu zich echter 
een nieuw feit voordoet acht de Raad uni former ing van de e inddatum wen-
selijk. De SVR wi jst in dit verband ook nog op het feit, dat sommige pensi-
oenregelingen hun uitkeringen laten ingaan op een later t i jdstip dan de 65e 
verjaardag, waardoor de situatie kan ontstaan, dat men gedurende een aan-
zienlijk ti jdvak geen recht op ziekengeld meer heeft en ook nog geen aan-
spraak kan maken op pensioen. De SVR heeft mij voorgesteld dit punt onder 
de aandacht van de SER en/of de Stichting van de Arbeid te brengen. 

Hoewel de SVR zich niet competent acht om daarover een oordeel te ge-
ven, wijst hij erop dat beëindiging van de ZW-verzekering zonder nadere be-
paling leidt tot beëindiging van de verplichte ziekenfondsverzekering voor 
boven-65-jarigen. 

Ten slotte wi jst de SVR nog op een aantal mogel i jke consequenties, die 
het vervallen van het recht op ziekengeld voor personen van 65 jaar en ou-
der die in het buitenland wonen , kan hebben voor de verzekering krach-
tens de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Kinderbi jslagwet 
en de Kinderbi jslagwet voor loontrekkenden. 

§ 4. Motivering van het voorstel 

Hoewel het in § 2 van deze toel icht ing genoemde argument om de 65-jari-
gen en ouderen niet van de ZW uit te zonderen, ook vandaag de dag nog 
geldt, weegt dit naar mi jn mening niet zo zwaar, dat om die redenen thans 
van uitzondering van de verzekering zou moeten worden afgezien. 

Het is immers algemeen aanvaard, dat bij het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd een einde komt aan de loopbaan in het bedri j fsleven. Ook de f inan-
ciële noodzaak om na genoemde leeftijd nog arbeid in loondienst te verrich-
ten, is in het algemeen weggeval len. 
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Meer nog dan bij de invoering van de WAO in 1967, kan immers nu met 
recht worden gesteld, dat de AOW-pensioenen, die inmiddels zijn opgetrok-
ken tot het peil van het netto-minimumloon, te zamen met de aanvullende 
pensioenregelingen, die ook zijn verbeterd, voor verreweg het grootste deel 
van de bevolking van boven de 65 jaar in het inkomen voorzien. In het licht 
van deze opvatting past voor deze categorie van personen geen verplichte 
verzekering tegen loonderving, ook niet in geval van ziekte. 

Mede gelet op de noodzaak om te komen tot een beperking van de groei 
van de collectieve uitgaven - het betreft hier een categorie van verzekerden 
die hoge premielasten veroorzaakt - wordt daarom, in overeenstemming 
met het advies van de SVR, voorgesteld de personen van 65 jaar en ouder 
buiten de ziekengeldverzekering te brengen. 

§ 5. De gevolgen van het voorstel 

Voor wat betreft de gevolgen voor de werkgever welke de SVR in zijn ad-
vies ter sprake brengt zij het volgende opgemerkt. Het is vanzelfsprekend dat 
de aansprakelijkheid van de werkgever op grond van de arbeidsovereen-
komst en de ter zake geldende wettelijke bepalingen door het voorliggende 
wetsontwerp niet worden aangetast, zij het dat een belangrijk deel van de 
daaraan verbonden risico's voor boven-65-jarigen niet langer door de wette-
lijke ziekengeldverzekering wordt opgevangen. Het is dan ook niet zonder 
meer zo, dat deze werknemers van 65 jaar en ouder bij ziekte of ongeval 
geen aanspraak zouden kunnen hebben op enigerlei uitkering in verband 
met de dienstbetrekking; hetzelfde geldt ten aanzien van de nagelaten be-
trekkingen van de werknemer ingeval de dienstbetrekking door zijn overlij-
den eindigt. 

Voor de rechtspositie van de werknemer zijn de hierna te noemen artike-
len van het Burgerlijk Wetboek in dit verband van bijzonder belang. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 1638c van het Burgerlijk Wetboek be-
houdt de werknemer in het algemeen «voor een betrekkelijk korte tijd» zijn 
aanspraak op loon, wanneer hij ten gevolge van ziekte of ongeval verhin-
derd is geweest zijn arbeid te verrichten. Dit is echter een bepaling van zoge-
naamd semi-dwingend recht, dat wil zeggen dat bij schriftelijke overeen-
komst of reglement kan worden bepaald, dat de werknemer genoemde aan-
spraak niet heeft. Anderzijds is het mogelijk, dat bij individueel contract of bij 
ca.o. is bepaald, dat het loon bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of on-
geval over een langere periode door de werkgever moet worden betaald. 

De omstandigheid, dat in een aantal gevallen, namelijk in die waarin bij 
schriftelijke overeenkomst of reglement van het bepaalde in artikel 1638c 
BW wordt afgeweken, bij ziekte van 65-jarigen en ouderen geen of minder 
doorbetaling van loon zal kunnen plaatsvinden, acht ik aanvaardbaar. Aan 
het wetsvoorstel ligt immers de overweging ten grondslag, dat iemand van 
65 jaar en ouder in het algemeen niet genoodzaakt is om zich met arbeid een 
inkomen te verwerven, omdat daarin al wordt voorzien door de AOW en 
aanvullende pensioenregelingen. 

Ik acht dit overigens een kwestie, die in het overleg tussen werkgevers en 
werknemers nader kan worden bezien. 

Voorts is artikel 1638 x van het Burgerlijk Wetboek van belang, krachtens 
hetwelk de werkgever verplicht is voorzieningen te treffen ter"bescherming 
van de werknemer tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed. 

Op grond van dat artikel is de werkgever, bij niet-nakoming van zijn ver-
plichtingen jegens de werknemer of jegens in dat artikel genoemde nagela-
ten betrekkingen, in beginsel verplicht tot vergoeding van schade, die de 
werknemer of de nagelaten betrekkingen dientengevolge lijden. Deze bepa-
ling is van dwingend recht, zodat het wegvallen van de verzekering ingevol-
ge de ZW voor de boven-65-jarigen in dit geval geen nadelige gevolgen voor 
hen heeft. 

Hetzelfde geldt voor de voorziening, geregeld in artikel 1639 1 van het Bur-
gerlijk Wetboek, op grond waarvan de werkgever bij einde van de dienstbe-
trekking door de dood van de werknemer in het algemeen verplicht is tot het 
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verlenen van een uitkering aan de - in dat artikel nader omschreven - nage-
laten betrekkingen van de werknemer. Aangezien ten aanzien van de verze-
kerden ingevolge de Ziektewet dit risico goeddeels is weggenomen, omdat 
deze wet een overeenkomst ige uitkering kent, zal deze bepal ing, als boven-
65-jarigen niet meer verzekerd zijn voor de Ziektewet, voor de betreffende 
werkgevers tot een zekere kostensti jging leiden. Voor het overige word t nog 
opgemerkt, dat een werkgever met het oog op de verpl icht ingen, welke, 
na de totstandkoming van de onderhavige wetswi jz ig ing, voor hem uit vo-
rengenoemde artikelen kunnen voortv loeien, de mogel i jkheid heeft daar-
voor een verzekering af te slui ten, al zal de premie, die daarvoor moet wor-
den opgebracht, gelet op de leefti jd van de betrokken werknemers, in veel 
gevallen niet gering zijn. 

Het feit, dat de werkgevers door het wegval len van de bescherming van de 
Ziektewet op bepaalde punten voorzieningen moeten treffen voor bo-
ven-65-jarigen, lijkt mi j echter geenszins onoverkomel i jk, als voor werkne-
mers boven de leefti jd van 65 jaar, met uitzondering van de Kinderbi js lagwet 
voor loontrekkenden (KWL), geen premies ingevolge de sociale verzeke-
r ingswetten meer verschuld igd zijn. 

Het is mi jns inziens dan ook alleszins aanvaardbaar, dat dit risico voor re-
kening van de werkgever komt. Van belang is wel , dat voor de inwerkingtre-
ding van deze bepal ingen de nodige voor l icht ing wordt gegeven, zodat zo-
wel de werkgevers als de boven-65-jarige werknemers van de nieuwe situ-
atie op de hoogte zijn en in verband daarmee de nodige maatregelen kun-
nen treffen. 

Voor wat betreft de exacte datum van beëindiging van de verzekering en 
de uitkering is in het voor l iggende ontwerp gekozen voor de dag, waarop de 
verzekerde c.q. de ui tker ingsgerecht igde de 65-jarige leeftijd bereikt. Hierbij 
wordt aangesloten bij de andere werknemersverzekering met een kort lopen-
de uitkering, namelijk de WW. Met betrekking tot de suggestie in het SVR-
advies om de un i former ing van de e inddatum van de diverse uitkeringen op-
nieuw te bezien, zou ik in de eerste plaats wi l len opmerken, dat un i former ing 
naar mi jn mening slechts dan gewenst zou zijn, als zich in de praktijk op dit 
punt belangrijke problemen zouden voordoen. Nu door de jur isprudent ie is 
komen vast te staan, dat zich geen moei l i jkheden meer voordoen in verband 
met de discongruent ie tussen de e inddatum van de WAO- en WW-ui tker ing 
en voor wat betreft de e inddatum van de ZW-uitkering is gekozen voor de-
zelfde datum als voor de WW, acht ik verdere uni former ing vooralsnog niet 
nodig. 

Voorts wijst de SVR er in zijn advies op, dat er pensioenregel ingen zijn 
waarvan de ingangsdatum niet gelegen is bij de datum, waarop de betrokke-
ne 65 jaar wordt , doch bij voorbeeld op 1 januari volgende op het kalender-
jaar, waar in die leefti jd word t bereikt. Hierdoor zou het kunnen voorkomen, 
dat een betrokkene, die reeds enige t i jd arbeidsongeschikt is, geen recht 
meer heeft op ziekengeld terwi j l hij vooralsnog geen recht op aanvul lend 
pensioen kan doen gelden. 

Ik heb voor deze minder gewenste situatie de aandacht gevraagd van de 
Adviescommissie voor Pensioenen en de Contactcommissie van Bedrijfs-
pensioenfondsen. Wel l icht zal het mogel i jk zijn in de overigens niet veelvul-
dig voorkomende geval len, waar in het door de SVR gesignaleerde probleem 
zich voordoet, uit hoofde van de betreffende particuliere pensioenvoorzie-
ningen aan dat probleem tegemoet te komen. 

Voor wat betreft de besparingen, die het realiseren van de voorgestelde 
maatregel zal opleveren kan worden opgemerkt , dat bij ongewi jz igd beleid 
voor het jaar 1979 naar schatt ing een bedrag van circa f 80 min. aan zieken-
gelduitkeringen voor boven-65-jarigen zal worden uitgekeerd. Een in deze 
orde van grootte l iggend bedrag kan derhalve als besparing van de collectie-
ve lasten worden aangemerkt. Uiteraard vindt wel een toeneming plaats van 
de kosten, welke de werkgevers moeten maken in verband met de genoerrv 
de artikelen van het BW. 
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Met betrekking tot de door de SVR in zijn advies vermelde mogeli jke ge-
volgen van deze wetswi jz ig ing voor de volksverzekeringen en de KWL moge 
ik nog opmerken, dat ik met de SVR van mening ben, dat ten aanzien van de 
KWL geen of nauwel i jks beperkingen van de aanspraken ingevolge die wet 
zijn te verwachten. Ten aanzien van de consequenties voor de AKW- en 
AWW-verzekeringen ben ik dezelfde mening toegedaan, aangezien de enke-
le in het buitenland wonende, Nederlands ziekengeld genietende boven-65-
jarigen in vr i jwel alle gevallen een al dan niet gekort AOW-pensioen zullen 
ontvangen op grond waarvan zij voor de AKW en AWW verzekerd zijn. 

§ 6. De gevolgen voor de verplichte ziekenfondsverzekering 

In de Ziekenfondswet is de bepaling opgenomen, dat voor de verpl ichte 
verzekering ingevolge die wet is verzekerd de werknemer in de zin van de 
Ziektewet, mits zijn loon de voor de Ziekenfondswet geldende loongrens 
niet overschri jdt. 

Deze systematiek heeft tot gevolg, dat indien de boven-65-jarige werkne-
mers van de ziekengeldverzekering worden uitgesloten, dit automatisch tot 
gevolg heeft, dat zij buiten de verpl ichte ziekenfondsverzekering worden ge-
bracht. 

Het wordt gewenst geacht, dat boven-65-jarigen ook van de verpl ichte zie-
kenfondsverzekering worden uitgezonderd. 

De noodzaak tot het verrichten van arbeid als werknemer neemt immers 
een einde en daarmee vervalt in feite ook de noodzaak om te zijn opgeno-
men in de voor werknemers gecreëerde verplichte ziektekostenverzekering, 
omdat ten aanzien van boven-65-jarigen in het kader van de ziekenfondsver-
zekering in de vo rm van de bejaardenverzekering en de vr i jwi l l ige verzeke-
ring specifieke regelingen gelden. Anders dan bij de verplichte verzekering, 
waarbi j het loon de basis is voor de vaststel l ing van de premie, word t ter be-
antwoording van de vraag of de betreffende persoon voor een gereduceerde 
premie krachtens de bejaarden- of vr i jwi l l ige verzekering in aanmerking 
komt alsmede of hij tot de bejaarden- of vr i jwi l l ige verzekering kan worden 
toegelaten, uitgegaan van het totale inkomen van de betrokkene, dat naast 
het loon veelal zal bestaan uit het AOW-pensioen, aangevuld met bedrijfs- of 
ondernemingspensioen. Bovendien werken vele bejaarden slechts geduren-
de een deel van de normale arbeidsti jd. In die gevallen zal er geen reële ver-
houding bestaan tussen de op het loon ingehouden premie en de verkregen 
aanspraak op medische verzorging. Ik ben dan ook van mening, dat een ze-
kere rechtsongeli jkheid, die op dat punt in de huidige situatie bestaat tussen 
boven-65-jarigen, die werken en boven-65-jarigen die niet meer werken, 
door deze maatregel zal worden weggenomen. 

Alvorens omtrent de beëindiging van de verplichte ziekenfondsverzeke-
ring voor boven-65-jarigen definitief te beslissen, heeft de Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne ter zake het advies gevraagd van de 
Ziekenfondsraad. Dit advies, dat is vastgesteld op 31 mei 1979, is als bij lage 
bij deze memor ie van toel icht ing gevoegd. Ook de Ziekenfondsraad is, om 
de bovenvermelde redenen, van mening, dat er voldoende argumenten zijn 
om de betreffende categorie van personen van de verplichte ziekenfonds-
verzekering uit te zonderen. Ook uit een oogpunt van coördinatie in de sfeer 
van de premieheff ing meent de Raad geen bijzondere maatregelen voor 
werknemers van 65 jaar en ouder te moeten voorstel len. Voorkomen zou 
moeten worden, dat de bedri j fsverenigingen voor personen van 65 jaar en 
ouder alleen de premie Ziekenfondswet dienen te incasseren. 

Tijdens de behandel ing van deze aangelegenheid in de Ziekenfondsraad is 
met klem aangevoerd, dat het om administrat ieve redenen sterke voorkeur 
zou verdienen om zowel de verzekering ZW als de verzekering Ziekenfonds-
wet eerst een einde te doen nemen met ingang van de eerste dag van de 
maand, volgende op die, waar in de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. Hierme-
de zou voorkomen kunnen worden, dat bij het veelvuldig door lopen van de 
dienstbetrekking tot dat t i jdst ip door de werkgever wat betreft de premie-in-
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houding en premieafdracht over de laatste maand van het dienstverband 
een splitsing in de premieberekening over het loongedeelte vóór en na de 
65-jarige leeftijd moet worden aangebracht. Bovendien sluit een en ander 
beter aan bij de ziekenfondsadministrat ie welke in hoofdzaak op maandba-
sis is gebaseerd. 

Hoewel erkend kan worden, dat het voorgestelde t i jdst ip van beëindiging 
van de verzekering, namelijk bij het bereiken van de 65-jarige leeft i jd, uit ad-
ministratief oogpunt enkele bezwaren met zich kan brengen, meen ik voor-
alsnog.dat aan een suggestie om de verzekering eerst te doen eindigen met 
ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die, waarin de leeftijd 
van 65 jaar is bereikt, geen gevolg dient te worden gegeven. Zoals eerder in 
deze toel icht ing werd vermeld, is voor wat betreft het t i jdst ip van beëin-
dig ing van de verzekering aangesloten bij de andere werknemersverzeke-
ring met een kort lopende uitkering, te weten de Werkloosheidswet. Uit een 
oogpunt van coördinatie acht ik het niet gewenst om daar wi jziging in te 
brengen. 

Weliswaar zou kunnen worden overwogen om ook voor de Werkloos-
heidswet als e inddatum de eerste dag van de maand, volgende op die, waar-
in de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, te kiezen, maar dan zou naar mi jn me-
ning tevens moeten worden bezien, of er geen aanleiding is ook andere dan 
werknemersverzekeringen bij dit streven naar uni formi te i t te betrekken. Dit 
zou tot een ernstige vertraging in de voor tgang van dit wetsontwerp leiden, 
aangezien over dat vraagstuk dan het advies zou moeten worden ingewon-
nen van de SER en de SVR. Het lijkt mij daarom het beste thans eerst af te 
wachten, of de door de Ziekenfondsraad verwachte moei l i jkheden inder-
daad van zodanige aard zullen bli jken te zijn, dat wi jz ig ing van de thans 
voorgestelde einddatum noodzakelijk is. 

Uit voor lopige ramingen is gebleken, dat de beëindiging van de verzeke-
ringsplicht ingevolge de Ziekenfondswet voor boven-65-jarigen voor de AI-
gemene Kas der verplichte ziekenfondsverzekering jaarli jks een voordel ig ef-
fect oplevert van circa f 10 min. In verband met de uit de algemene middelen 
verstrekte bijdragen in verband met de reducties voor de bejaarden- en vr i j -
wi l l ige verzekering is van belang te vermelden, dat de maatregel voor deze 
verzekeringen te zamen naar raming een jaarli jks nadelig effect oplevert van 
circa f 2,5 min. 

Art ikelsgewijze toel icht ing 

Artikel I (Ziektewet) 

In de ontworpen tekst voor de regeling is aansluit ing gezocht bij de sociale 
werknemersverzekeringswetten, de WAO en de W W , die reeds een leeftijds-
grens kennen. De in dit artikel onder A voorgestelde wi jz iging van artikel 6, 
eerste l id, van de Ziektewet, is overeenkomst ig de ter zake in de artikelen 6, 
eerste l id, onder respectievelijk e e n d van de WAO en de WW opgenomen 
bepaling. De onder B voorgestelde wi jz ig ing van artikel 29, tweede l id, be-
oogt een reeds toegekende uitkering bij het bereiken van de 65-jarige leefti jd 
te beëindigen. Het bepaalde in artikel 44, eerste l id , onder h houdt een be-
perking in van het recht op uitkering van een verzekerde, die de leeftijd van 
70 jaar is gepasseerd. Het voorgestelde onder C strekt ertoe nu deze moge-
lijkheid zich niet meer kan voordoen deze bepaling te schrappen. Het voorge 
stelde onder D strekt ertoe de boven-65-jarigen uit te sluiten van de voor de 
Ziektewet geldende nawerkingsbepal ingen, volgens welke na beëindiging 
van de verzekering indien korte ti jd daarna arbeidsongeschiktheid intreedt 
nog uitkering kan worden verleend. In artikel 58 van de Ziektewet is de Mi-
nister van Sociale Zaken de bevoegdheid verleend regelen te stellen inzake 
onder meer het verstrekken van inl icht ingen door de werkgever aan de be-
dri j fsvereniging betreffende bedri j fsongevallen en beroepsziekten, waar-
door verzekerden zijn getroffen. Het onder E voorgestelde tweede l>d van ar-
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tikel 58 beoogt de krachtens dit artikel aan de werkgevers opgelegde mel-
dingspl icht van bedri j fsongeval len en beroepsziekten nog van toepassing te 
doen bl i jven voor werknemers van 65 jaar en ouder. De onder F voorgestel-
de wi jz ig ingen van artikel 64 zijn opgenomen om zeker te stellen, dat bo-
ven-65-jarigen ook voor de vr i jwi l l ige ziekengeldverzekering worden uitge-
zonderd. 

Artikel III (Overgangsbepaling) 

De bepaling is opgenomen om te voorkomen, dat ter zake van vóór het 
t i jdst ip van inwerkingtreding van de onderhavige wetswi jz ig ing ingetreden 
ongeschiktheid tot werken met ingang van bovenbedoeld t i jdst ip aan perso-
nen van 65 jaar en ouder geen ziekengelduitkering (meer) kan worden ver-
leend. Met de SVR ben ik van mening, dat het onder meer om problemen in 
de ui tvoer ing te vermi jden wenseli jk is alle op dat moment lopende of toe te 
kennen ziekengelduitkeringen ongeacht of men voor of na het bereiken van 
de 65-jarige leeftijd arbeidsongeschikt is geworden, worden voortgezet tot 
herstel of tot het bereiken van de maximum-ui tker ingstermi jn . Vol ledig-
heidshalve moge ik, om mogel i jke misverstanden te vermi jden, hieraan toe-
voegen, dat in dit verband het bepaalde in artikel 29, vi j fde l id, van de Ziekte-
wet volgens welke bepal ing perioden waarover ziekengeld word t uitgekeerd 
kunnen worden samengeteld, indien zij elkaar binnen de periode van een 
maand opvolgen, niet van toepassing is. 

Zoals uit de tekst van dit artikell id blijkt geldt dit samentel len slechts voor 
de bepal ing van het t i jdst ip, waarop de maximum-ui tker ingstermi jn word t 
bereikt. De in deze overgangssituat ie beëindigde ziekengelduitkeringen zul-
len derhalve niet kunnen worden heropend, indien de betrokkene binnen 
welke termi jn dan ook weer arbeidsongeschikt wordt . 

Artikel IV (inwerkingtreding) 

Aangezien niet alleen het recht op uitkering voor boven-65-jarigen maar 
ook de verpl icht ing om voor hen premie te betalen bij inwerkingtreding van 
dit on twerp eindigt is om moei l i jkheden voor de werkgevers en de uitvoe-
r ingsorganen te voorkomen, gekozen voor de inwerkingtreding op de eerste 
dag van een kalendermaand. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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