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1. Algemeen 

Het beleidsvoornemen van de Regering om te bevorderen dat de verzeke-
ring en het recht op uitkering ingevolge de Ziektewet op 65-jarige leeftijd 
worden beëindigd, is tot uitdrukking gebracht in de nota Bestek '81 . De Re-
gering zegt daar: 

«Ten slotte moet aandacht worden geschonken aan de vraag of het nog in 
de huidige maatschappeli jke verhoudingen past, dat mensen ouder dan 65 
jaar verzekerd zijn volgens de Ziektewet en op grond daarvan een uitkering 
kunnen ontvangen. Voor alle overige werknemersverzekeringen geldt dat de 
verzekering en het recht op uitkering eindigt bij 65-jarige leefti jd. De vraag is 
of dat - mede gezien de integratie op langere termi jn - ook voor de Ziekte-
wet niet moet gelden. Het gaat hierbij bovendien om een categorie, die hoge 
premielasten veroorzaakt. Het kabinet is van oordeel, dat er gronden aanwe-
zig zijn om de Ziektewet op 65-jarige leeftijd te doen eindigen. Een voorstel 
daartoe zal worden uitgewerkt». 

In de eerste plaats overweegt de Raad dat de tekst van de brief van de 
Staatssecretaris en de bewoordingen in de aangehaalde passage uit Bestek 
'81 de indruk geven dat het horen van de Raad niet veel meer dan een forma-
liteit is en dat de beslissing met betrekking tot het doen van voorstel len tot 
het beëindigen van de ZW-verzekering en het recht op uitkering bij 65-jarige 
leeftijd eigenli jk al is genomen, terwij l voorts de Sociaal-Economische Raad 
niet om advies is gevraagd. 

Vol ledigheidshalve wordt erop gewezen dat het gestelde in Bestek '81 te 
weten dat voor alle overige werknemersverzekeringen geldt dat de verzeke-
ring en het recht op uitkering eindigt bij 65-jarige leefti jd, onjuist is omdat 
ook de Kinderbi jslagwet voor loontrekkenden bedoelde leefti jdsgrens niet 
kent. 

De vraag of de 65-jarengrens in navolging van WAO en WW ook in de ZW 
zou moeten worden ingebouwd is in de sociale verzekeringshistorie reeds 
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meerdere malen gesteld. In zijn advies van 8 februari 1963 omtrent de kring 
van verzekerden in het kader van de aanpassing van de Ziektewet in verband 
met de invoering van de WAO merkt de Raad ten aanzien van bedoelde vraag 
op: 

«In de nota is als toelichting op dit artikel vermeld, dat de in de WAO voor-
gestelde uitzonderingsbepaling inzake personen, die 65 jaar of ouder zijn in 
de Ziektewet niet moet worden opgenomen, omdat deze uitzondering thans 
noch in de ongevallenwetten noch in de Ziektewet voorkomt. Deze toelich-
ting wordt onvoldoende geacht. 

De motivering voor het niet opnemen van deze uitzonderingsbepaling zou 
kunnen zijn, dat de hierbedoelde personen nog in het arbeidsproces zijn in-
geschakeld en het niet ongewenst is de verzekeringen met kortlopende uit-
keringen op hen van toepassing te doen zijn niettegenstaande voor hen een 
uitkeringsregeling wegens ouderdom is getroffen. Er is geen technisch be-
zwaar om de 65-jarige en oudere onder de verzekering ingevolge de Ziekte-
wet te laten. 

De Raad is het er over eens, dat dit een kwestie van sociaal-politieke aard 
is, waarover de beslissing beter kan worden genomen op het tijdstip, dat de 
Ziektewet volledig in de WAO wordt geïncorporeerd. 

Een vergelijking met de in de Werkloosheidswet voorkomende leeftijds-
grens wordt niet juist geacht omdat die wet uitkering geeft bij werkloosheid 
door het wegvallen van een dienstbetrekking op een leeftijd, waarop men 
naar algemeen gevoelen niet meer aan het arbeidsproces moet deelnemen. 
Bij de Ziektewet gaat het om arbeidsongeschiktheid, waarbij de dienstbe-
trekking veelal voortduurt. Het is dan billijk de loonderving uit die dienstbe-
trekking wegens ziekte door een kortlopende uitkering te compenseren. 

Overigens zal in verband met de bij deze groep veel voorkomende ouder-
domsgebreken aan dit punt nog aandacht moeten worden geschonken in-
dien op grond van de Ziektewet recht op uitkering zal worden gegeven bij 
arbeidsongeschiktheid wegens gebrek. Het idee om de verzekeringsplicht 
ingevolge de Ziektewet van 65-jarigen en ouderen opnieuw te bekijken bij de 
volledige aanpassing van de Ziektewet aan de WAO wordt gemotiveerd met 
het argument, dat die aanpassing een kwestie van mentale voorbereiding 
van de betrokkenen is. Deze aanpassing dient zoveel mogelijk in fasen te ge-
schieden.» 

Recenter is het opnemen van een leeftijdsgrens in de Ziektewet aan de or-
de geweest in het kader van het op verzoek van de Staatssecretaris van Soci-
ale Zaken ingestelde onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van de sociale 
verzekeringswetten. 

Met betrekking tot de in zijn rapporten gedane voorstellen ter beteugeling 
van het oneigenlijk gebruik heeft de Raad onder meer gezegd: 

«Het uitgangspunt van de Raad is dat noch bij de beoordeling noch bij het 
doen van voorstellen de inhoud van bestaande wetten of regelingen een be-
letsel mogen vormen om te komen tot een aanvaardbare bestrijding van on-
eigenlijk gebruik. Voor zover door hem in de deelrapporten voorstellen tot 
wetswijzigingen worden gedaan, betreffen dit in het algemeen echter geen 
aanbevelingen die de grondslagen van de bestaande wetten aantasten. Ter 
verduidelijking van dit laatste kan als voorbeeld worden genoemd dat de 
Raad niet wenst te tornen aan het principiële uitgangspunt in de Ziektewet 
dat voor de verzekering en de aanspraak op uitkering ingevolge die wet geen 
leeftijdsbegrenzing geldt. Het zou naar het oordeel van de Raad te zeer tegen 
de bestaande structuur van de Ziektewet indruisen om bij voorbeeld te tre-
den in de vraag of naar analogie van de Werkloosheidswet en de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
de verzekering en de aanspraak direct (of na bij voorbeeld 3 maanden) dient 
te worden beëindigd.» 

Op ter zake in het voorlopig verslag van het wetsontwerp tot het treffen 
van wettelijke maatregelen tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik als ge-
volg van te ruime bepalingen (Kamerstuk 14280) gestelde vragen antwoordt 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken in de memorie van antwoord als 
volgt: 
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«Oneigenlijk gebruik toch impliceert het el imineren van ongewenste en 
onbedoelde effecten binnen de bestaande kaders van wetgeving. De aan het 
woord zijnde leden zouden een leeft i jdsbeperking in de Ziektewet zeer wel in 
het kader van deze voorstel len bespreekbaar v inden, waarbi j zij een beper-
king tot 65 jaar gewenst en verantwoord achtten. 

Aangezien één van de ui tgangspunten van de Ziektewet is, dat de verzeke-
ring en de uitkering niet gebonden zijn aan een leefti jdsgrens, kan in die ge-
val len, waarin een 65-jarige uitkering van ziekengeld wordt verleend, op 
zichzelf bezwaarlijk gesproken worden van oneigenli jk gebruik. 

Uiteraard is het de wetgever vri j o m , zo dit nodig zou zijn, ook de grondsla-
gen van bepaalde wetten te herwaarderen. Een dergelijke herwaardering 
valt naar de mening van de eerste ondergetekende echter buiten het kader 
van het onderhavige wetsontwerp. 

Met betrekking tot de vraag wat zijn oordeel is over het aanbrengen van 
een leefti jdsbeperking in de Ziektewet, deelt de eerste ondergetekende mee, 
dat het hier om een vraagstuk gaat waar tal van facetten aan vast zitten. 

Als overweging om geen leefti jdsgrens in de Ziektewet op te nemen heeft 
desti jds gegolden, dat, anders dan bij langdurige invaliditeit en werkloos-
heid, bij ziekte in het algemeen de band met het bedrijf blijft bestaan - op-
zeggingsverbod ti jdens ziekte - en dat bij het niet toekennen van ziekengeld-
uitkering de werkgever zou zijn gehouden het loon, althans gedurende 
korte t i jd, door te betalen. Vooralsnog ziet de eerste ondergetekende onvol-
doende aanleiding om in de op dit punt bestaande situatie wi jz iging te bren-
gen.» 

Uit het voorgaande concludeert de Raad samenvattend dat tot nu toe 
steeds het standpunt is geweest dat geen 65-jarige leefti jdsgrens in de ZW 
moest worden opgenomen, met name niet met het oog op die situaties 
waarbi j de band met het bedrijf voortduurt dan wel een nieuwe dienstbe-
trekking ontstaat. Immers in die gevallen is bij ziekte sprake van loonder-
v ing. Het doel van de ZW is juist daarin tegemoet te komen. 

Met betrekking tot de genoemde argumenten tegen het opnemen van een 
leefti jdsgrens in de ZW kan niet anders worden vastgesteld dan dat deze nog 
steeds onverminderd van toepassing zijn. Het aanbrengen van meerbedoel-
de leefti jdsgrens zal dan ook niet kunnen berusten op het wegval len van ou-
de argumentat ie doch alleen op nieuw aan te dragen argumenten. 

Het door de Regering in Bestek '81 gebezigde argument dat het om een ca-
tegorie gaat, die hoge premielasten veroorzaakt, is op zich als constatering 
juist, maar kan niet als nieuw element in het kader van de ziekengeldverzeke-
ring worden beschouwd. Hoewel iedereen zonder meer zal onderschri jven 
dat met het vorderen der leefti jd de kans op arbeidsongeschiktheid toeneemt 
moet tegeli jkerti jd worden bedacht dat dit ook in het verleden, well icht zelfs 
in meerdere mate, gold. Waar in het verleden deze categorie oudere werkne-
mers bewust is aanvaard voor de ziekengeldverzekering, blijkt het thans 
enigszins oneigenli jk om alleen vanwege het slechte risico de ZW-verzeke-
ring na het bereiken van de 65-jarige leeftijd te beëindigen. Juist het vóórko-
men van slechte risico's is in het verleden steeds beschouwd als rechts-
g rond voor het invoeren van verplichte verzekering om zo het draagvlak zo 
groot mogeli jk te maken. 

Gezien de doelstel l ing van Bestek '81 kan de door de Regering voorgestel-
de wi jz iging niet anders worden gezien dan als een poging tot bezuiniging in 
de sociale verzekeringssector. Nu daarvoor geen sociale verzekeringstechni-
sche argumenten voorhanden zijn, dient een meer algemeen maatschappe-
lijk getinte mot iver ing daaraan ten grondslag te l iggen. 

Het beëindigen van sociale verzekeringsdekking ook voor kortdurende 
arbeidsongeschiktheid vanaf de 65-jarige leeftijd acht de Raad 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 leeftijd in zijn 
algemeenheid is weggeval len. Met het realiseren van de Algemene Ouder-
domswet is immers al beoogd iedereen na de 65-jarige leeftijd een inkomen 
te geven. Waar behoefte zou bestaan aan het aanvullen van dit basisinko-
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men door het verrichten van arbeid zou bij het wegval len van die aanvul l ing 
wegens ziekte, werkloosheid of invaliditeit dan niet meer een beroep behoe-
ven 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. 

2. Technische consequenties van het beëindigen van verzekerings 
plicht en het recht op uitkering krachtens de ZW bij 65 jaar 

2.1. Consequenties voorde werkgever 

Door het wegval len van de ziekengeldverzekering is de werkgever op 
grond van artikel 1638 c BW gehouden in geval van verh inder ing wegens 
ziekte of ongeval het overeengekomen loon gedurende korte ti jd door te be-
talen 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 word t gewezen op het voor de 
werkgever bestaande risico ingeval de werknemer een ongeval overkomt, 
waarvoor de werkgever aansprakelijk is. Het in die gevallen bestaande loon-
risico dat wi l zeggen het loon dat civielrechtelijk van de werkgever gevor-
derd zou kunnen worden, overtreft niet gauw het jaar loon, zodat dit risico 
via de ZW-verzekering vri j goed gedekt is. Bij het ontbreken van die verzeke-
ring zullen adequate maatregelen in de particuliere sfeer getroffen moeten 
worden. Voorts vestigt de Raad de aandacht op nog een ander aanzienlijk r i -
sico voor de werkgever nameli jk de betaling van de over l i jdensuitker ing van 
drie maanden loon. Zeker gelet op de hier aan de orde zijnde leeft i jdsgroep 
mag dit risico niet veronachtzaamd worden. 

2.2. Tijdstip einde verzekering 

Met betrekking tot het t i jdst ip waarop uitkering en verzekering ingevolge 
de ZW beëindigd moeten worden, heeft de Raad zich gerealiseerd dat in de 
werknemersverzekeringswetten die thans een 65-jarengrens kennen het t i jd-
stip van beëindiging verschil lend is gekozen. De W W bepaalt dat zowel de 
verzekering als de uitkering eindigen op de dag waarop de 65-jarige leeftijd 
wordt bereikt. Ingevolge de WAO daarentegen word t de uitkering beëindigd 
met ingang van de eerste dag van de maand waar in men 65 jaar word t , ter-
wi j l de verzekering eindigt op de dag dat de 65-jarige leeftijd word t bereikt. 
In dit verband herinnert de Raad er aan in het verleden de Staatssecretaris te 
hebben geadviseerd uni formitei t op dit punt aan te brengen en wel in die zin 
dat verzekeringsplicht en recht op uitkering krachtens de WAO worden 
beëindigd op de wijze als is geregeld in de WW. De bewindsman achtte het 
evenwel niet gewenst aan dit advies gevolg te geven. De Raad heeft vervol-
gens uitgesproken, gelet op de jurisprudentie en mede in verband met de 
toepassing van de AAW, aan vorenbedoelde wi jz ig ing geen behoefte meer 
te hebben. Gezien de thans voorgestelde wi jz ig ing van de ZW oordeelt de 
Raad het evenwel wenseli jk dat de uni former ing van de e inddatum van de 
diverse uitkeringen opn ieuw wordt bezien. 

In het kader van het t i jdst ip van beëindiging word t nog geattendeerd op 
het feit dat er pensioenregel ingen zijn waarvan de ingangsdatum niet exact 
gelegen is bij de datum waarop men 65 jaar wordt . Er zijn zelfs pensioenre-
gelingen die eerst als pensioendatum kennen 1 januari van het jaar volgend 
op dat waarin men 65 jaar is geworden. Hierdoor kan het voorkomen dat 
men, nog bijna een jaar arbeidsongeschikt zijnde, geen recht op ziekengeld 
heeft terwi j l ook vooralsnog recht op bedri j fspensioen ontbreekt. Dit is ove-
rigens een probleem dat reeds speelt in het kader van de WAO. Dit aspect 
verdient naar het oordeel van de Raad nadere aandacht van de SER en/of de 
Stichting van de Arbeid. 

De Raad wi jst voorts op de noodzaak van het treffen van een overgangsre-
geling ten einde prob lemen, met name in de ui tvoer ing te voorkomen. Het 
meest aangewezen hiertoe acht de Raad te bepalen dat bij wi jz ig ing van de 
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Ziektewet alle lopende ziekengeldui tker ingen, ongeacht of men voor of na 
de 65-jarige leeftijd arbeidsongeschikt is geworden , worden voortgezet tot 
herstel of tot het bereiken van de m a x i m u m termi jn , ledere ziekmelding die 
na datum van de inwerkingtreding van de wetswi jz ig ing wordt ontvangen, 
word t gehonoreerd tot de 65-jarige leeft i jd. 

2.3. Ziektewet 

Wat de ZW zelf betreft meent de Raad dat analoog aan de WW, een bepa-
ling zal moeten worden opgenomen regelende het einde van de verzeke-
ringsplicht bij 65-jarige leefti jd en dientengevolge het ontbreken van rechten 
op uitkering met ingang van genoemde leeft i jd. In het verlengde hiervan 
dient de mogel i jkheid tot het sluiten van een vr i jwi l l ige verzekering te wor-
den beëindigd. Thans is het weigeren van deze personen voor de vr i jwi l l ige 
verzekering een bevoegdheid van de bedri j fsvereniging. Voorts zal het be-
paalde in artikel 44, sub h, ZW, houdende dat de bedri j fsvereniging bevoegd 
is om ten aanzien van 70-jarigen en ouderen een zeker arbeidsverleden te 
verlangen voor het recht op ui tker ing, moeten vervallen. Evenmin zal nog 
langer behoefte bestaan aan ant i -cumulat iebepal ingen bij samenloop van 
ZW-uitkering met ouderdomspensioen, voor zover het pensioenen betreft 
die na het bereiken van de 65-jarige leefti jd worden ontvangen. In verband 
hiermede is in afwachting van de ontwikkel ingen met betrekking tot de on-
derhavige kwestie de verdere voorbereid ing van nadere regelen, als be-
doeld in artikel 31 , vi j fde en zesde l id, ZW, aangehouden. 

2.4. WW en WAO 

Het aanbrengen van de 65-jarengrens in de ZW heeft voor WW- en 
WAO-verzekering geen enkele consequent ie omdat deze wetten reeds een 
zelfde grens kennen. 

2.5. ZFW 

Het verval len van verpl ichte ZW-verzekering en recht op ZW-uitkering bij 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd heeft in het kader van de ZFW tot ge-
volg dat deze categorie mits in loondienst zi jnde, niet meer verpl icht verze-
kerd kan zijn. Via ui tbreiding van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzeker-
den zou daarin desgewenst voor de verpl ichte verzekering kunnen worden 
voorzien. Het behoort niet tot de competent ie van de Raad hieromtrent een 
oordeel te geven. 

2.6. AKWenAWW 

In het kader van de volksverzekeringen kan het vervallen van het recht op 
uitkering ZW na de 65-jarige leeftijd betekenis hebben voor de kring van ver-
zekerden voor AKW en AWW. Voor deze wetten wordt namelijk als verzeker-
de aangemerkt degene, die bui ten het Rijk woont en ziekengeld ontvangt 
hetzij krachtens de verpl ichte verzekering ingevolge de ZW, hetzij ingevolge 
een regeling bij ziekte welke geldt voor degenen wier arbeidsverhouding in-
gevolge het bepaalde in artikel 6, eerste l id, onder a der ZW niet als dienstbe-
trekking word t beschouwd. (Artikel 1, eerste l id, sub e, van het KB van 19 ok-
tober 1976, Stb. 557, Besluit u i tbreiding en beperking kring verzekerden 
volksverzekeringen). Hoewel het niet aannemeli jk is dat veel 65-jarigen en 
ouderen hun verzekeringsplicht AKW en A W W aan aangehaalde bepaling 
ont lenen, geeft de Raad in overweging na te gaan in hoeverre het gewenst is 
toch een (overgangs-)regeling te treffen. 

AOW, AAW en AWBZ 

Voor de verzekering ingevolge deze wetten bestaan bij het aanbrengen 
van een leefti jdsgrens in de ZW geen gevolgen. Voor de AOW en AAW be-
staat al geen verzekeringsplicht voor 65-jarigen en ouderen terwi j l voor de 
AWBZ die grens ook geldt voor zover het gaat om degenen die de verzeke-
ring ontlenen aan artikel 1, eerste l id, van het KB 557. 
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KWL 

Voor wat betreft de verzekering krachtens de KWL geldt dat in die wet is 
bepaald dat het ontvangen van uitkering ingevolge de Ziektewet tot verzeke-
ringsplicht leidt. Aangezien ook bepaald is dat verzekeringsplicht bestaat 
voor degenen die uitkering AOW ontvangen zal het niet meer van toepas-
sing zijn van eerstbedoelde bepaling op 65-jarigen en ouderen nauweli jks 
leiden tot een beperking van de kring van verzekerden KWL. 

3. Samenvatting 

Met brief dd. 13 september 1978 heeft de Staatssecretaris van Sociale Za-
ken de mening van de Raad gevraagd omtrent het in Bestek '81 aangekon-
digde voornemen van de Regering om te bevorderen dat de verzekering en 
het recht op uitkering ingevolge de ZW op 65-jarige leeftijd worden beëin-
d igd. Uit de sociale verzekeringshistorie blijkt dat tot nu toe steeds het stand-
punt is geweest dat geen 65-jarige leefti jdsgrens in de ZW moest worden op-
genomen omdat het gaat om situaties waarbi j de band met het bedri j f voort-
duurt, zodat in geval van ziekte feitelijk sprake is van loonderving terwi j l 
juist het doel van de ZW is daarin tegemoet te komen. Ervan uitgaande dat 
de noodzaak tot het verrichten van arbeid om daarmede een inkomen te ver-
werven na het bereiken van de 65-jarige leeftijd in het algemeen is wegge-
vallen, acht de Raad het thans aanvaardbaar dat de verzekering en het recht 
op uitkering ingevolge de ZW op 65-jarige leeftijd eindigen. 

Voor wat betreft de technische consequenties van de beëindiging van de 
verzekeringsplicht en het recht op uitkering ingevolge de ZW bij 65-jarige 
leeftijd word t gewezen op de risico's die voor de werkgever ontstaan op het 
gebied van loondoorbetal ing bij arbeidsongeschiktheid, aansprakeli jkheid 
bij ongevallen en de overl i jdensuitker ing. Voorts betekent de voorgestelde 
maatregel dat degenen, die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt niet meer ver-
plicht verzekerd kunnen zijn, tenzij het betreffende aanwijzingsbesluit zou 
worden gewijzigd. 

Behalve voor de ZW zelf heeft meerbedoeld voorstel nauweli jks betekenis 
voor de andere sociale verzekeringswetten. 

W. J. E. van den Bos, voorzitter 

G. J. Oosterhuis, algemeen secretaris. 
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Beëindiging van de verplichte ziekenfondsverzekering in verband met 
uitsluiting van de verzekering ingevolge de Ziektewet bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd 

Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne 

31 mei 1979 

1. Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief heeft de Ziekenfonds-
raad, gehoord de Commissie Verzekerden, zich in zijn vergadering van 31 
mei 1979 beraden over het antwoord op de vraag, of werknemers na het be-
reiken van de 65-jarige leeftijd verpl icht verzekerd ingevolge de Zieken-
fondswet zouden moeten bl i jven. 

Deze vraag is thans actueel in verband met het in voorbereid ing zijnde 
wetsontwerp tot nadere wi jz iging van de Ziektewet en de WAO, dat de strek-
king heeft de verzekering voor de Ziektewet bij het bereiken van de 65-jarige 
leefti jd te doen eindigen. Gezien de koppel ing van de verpl ichte ziekenfonds-
verzekering aan de verzekeringsplicht ingevolge de Ziektewet zou realise-
ring van het onderhavige ontwerp van wet automat isch tot gevolg hebben, 
dat tot nu toe verplicht verzekerde werknemers van 65 jaar en ouder worden 
uitgezonderd van de verplichte ziekenfondsverzekering. 

2. De Ziekenfondsraad stelt vast, dat op grond van artikel 3, eerste l id, on-
der a, van de Ziekenfondswet - met inachtneming van het bedrag van de 
loongrens - verpl icht verzekerd is, degene die werknemer in de zin van de 
Ziektewet is. 

Met u komt de Raad tot de conclusie, dat de verpl ichte ziekenfondsverze-
kering voor verpl icht verzekerde werknemers van 65 jaar en ouder - met een 
zekere nawerking voor de overgangsgeval len - vanzelf een einde zou ne-
men, indien het voorl iggende ontwerp tot wet word t verheven. In dat ver-
band heeft de Raad overwogen, of de verpl ichte ziekenfondsverzekering 
voor deze categorie verzekerden dient te worden gehandhaafd. 

3. Bij de beantwoording van deze vraag constateert de Ziekenfondsraad, 
dat het een algemeen aanvaard beginsel is, dat met het bereiken van de 
65-jarige leeftijd de loopbaan van een werknemer eindigt. De sociale verze-
keringswetten verbinden aan deze leefti jd gevolgen. Nu met het onderhavi-
ge ontwerp per die leeftijd de beëindiging van de verzekeringsplicht krach-
tens de Ziektewet wordt beoogd, acht de Raad onvoldoende argumenten 
aanwezig om bij u aan te dringen op een uitzonderingsposit ie voor de ver-
plichte ziekenfondsverzekering. Het betreft hier immers evenzeer een werk-
nemersverzekering, waarop in beginsel werknemers en daarmee gelijkge-
stelden zijn aangewezen. 

Een belangrijk punt van overweging hierbij acht de Ziekenfondsraad, dat 
gepensioneerden van 65 jaar en ouder in het algemeen binnen de zieken-
fondssfeer op vr i jwi l l ige basis, aansluitend aan de verplichte verzekering, 
verzekeringsmogeli jkheden hebben in de bejaardenverzekering en de vri j -
wi l l ige ziekenfondsverzekering. Hierbij kan met name worden gewezen op 
de voor bejaarden geldende reductieregel ingen. 

Ook uit een oogpunt van coördinatie in de sfeer van de premieheff ing 
meent de Raad geen bijzondere maatregelen voor de 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 premies 
Ziekenfondswet dienen te incasseren. 

Tijdens de behandeling van de onderhavige aangelegenheid in de Raad is 
met klem aangevoerd, dat het om administrat ieve redenen sterkt voorkeur 
zou verdienen om zowel de verzekering ingevolge de Ziektewet als de verze-
kering krachtens de Ziekenfondswet eerst een einde te doen nemen met in-
gang van de eerste dag van de maand volgende op die waar in de 65-jarige 
leeftijd wordt bereikt. Hiermede zou voorkomen kunnen worden, dat bij het 
veelvuldig door lopen van de dienstbetrekking tot dat t i jdstip door de werk-
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gever wat betreft de premie- inhouding en premieafdracht over de laatste 
maand van het dienstverband een spl i tsing in de premieberekening over het 
loongedeelte vóór en na de 65-jarige leeftijd moet worden aangebracht. Bo-
vendien sluit een en ander beter aan bij de ziekenfondsadministrat ie, welke 
in hoofdzaak op maandpremies is gebaseerd. 

Hoewel well icht hieraan op zich geen argumentat iewaarde is toe te ken-
nen, v indt de Ziekenfondsraad het gewenst u te wijzen op het feit, dat na het 
bereiken van de 65-jarige leefti jd het arbeidspatroon vri jwel steeds is aange-
past aan de wensen en de mogel i jkheden van de gepensioneerde. Dit leidt 
tot dienstbetrekkingen, welke bi jkomst ig dan wel incidenteel van aard zijn of 
met afwissel ing beide kenmerken dragen. Administrat ief- technisch gezien 
betekent dit, dat deze groep verpl icht verzekerden de ziekenfondsen vaak 
voor prob lemen plaatst. In dit verband attendeert de Raad u ook op de wer-
king van het in de verpl ichte verzekering geldende kostwinnerscr i ter ium, dat 
er - gezien het niveau van het AOW-pensioen voor gehuwden - vaak toe 
leidt, dat de echtgenote of echtgenoot niet voor medeverzekering in aanmer-
king komt, doch binnen het vri j ingewikkelde samenstel van regels moet 
worden ingeschreven in de bejaarden- dan wel vr i jwi l l ige ziekenfondsverzeke-
r ing. Ook voor in de verzekering optredende hiaten, gevolg van onderbrekin-
gen in de arbeidsverhouding, moet in de administrat ieve sfeer een oplos-
sing worden gevonden. 

Samenvattend komt de Raad tot de conclusie dat de beëindiging van de 
verpl ichte ziekenfondsverzekering, automatisch gekoppeld aan de beëin-
d ig ing van de verzekeringsplicht voor de Ziektewet, ten aanzien van deze ca-
tegorie tot nu toe verpl icht verzekerde werknemers van 65 jaar en ouder 
geen wezenli jke belangenaantasting betekent. 

4. Uit globale ramingen is gebleken, dat de beëindiging van de verplichte 
ziekenfondsverzekering voor 65-jarigen en ouderen voor de algemene kas 
van de verplichte verzekering een voordeel oplevert van circa 10 min . gul-
den. 

Wanneer de Raad rekening houdt met de effecten vanwege een toene-
ming van het aantal inschri jv ingen in de vr i jwi l l ige verzekering met premie-
reductie en in de bejaardenverzekering, dan zou de netto besparing op een 
bedrag van plusminus 7,5 min. gulden kunnen worden geraamd. Verwezen 
moge worden naar de als bij lage toegevoegde berekening. 

Uw ambtgenoot van Sociale Zaken wordt van dit advies een afschrift ge-
zonden. 

De algemeen secretaris van de Ziekenfondsraad, 
L. L. Marselis 

De plv. voorzitter van de Ziekenfondsraad, 
J . Hogenes 
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BIJLAGE Beëindiging van verzekering Ziektewet bij het bereiken van de leeftijd van 
65 jaar 

De leefti jdstell ing ziekenfondsverzekerden ul t imo 1976 laat zien dat 24902 
mannen en 26 212 vrouwen van 65 jaar of ouder verplicht verzekerd waren. 
Naar schatting zijn hiervan ongeveer 20 000 mannen en 5000 v rouwen direct 
verplicht verzekerd op basis van een (part-time) loondienstverband. De ver-
deling van de verzekerden naar werkuren per week is geraamd mede op ba-
sis van gegevens ontleend aan de arbeidskrachtentell ing 1977. Voor de be-
rekening van de premieopbrengst is uitgegaan van de gemiddeld verdiende 
bruto-uur lonen van werknemers in ni jverheid en dienstverlenende bedri j -
ven oktober 1977. Voor mannen was dit f 14,34 en voor vrouwen f 10,78'. Bij 
meer dan 14 werkuren per week is rekening gehouden met vakantietoeslag. 
De premie opgebracht door personen van 65 jaar en ouder die direct ver-
plicht verzekerd zi jn, wordt voor 1977 geraamd op 32,4 min. gulden (tabel 1). 
In aanmerking nemend de bruto loonst i jg ing in 1978 en 1979 en een premie-
percentage van 8,1 wordt de premieopbrengst voor 1979 geraamd op 36,4 
min. gulden. 

Tabel 1 

Mannen 

Werkuren p. week: 1 14 15 -24 2 5 - 3 4 35 -44 sub-
totaal 

Vrouwen 

1-14 

M 4 V 

15 -24 2 5 - 3 4 sub- totaal 
totaal 

Totaal direct ver-
zekerden 
Gemiddeld aantal 
uren per week 
Premieplichtig 
uren x f 1000 
Totale opbrengst 
x f 1000 

5 000 8 000 5 000 2 000 20 000 3 000 1 500 500 5 000 25 000 

10 20 30 40 10 20 30 

37 284 128 854 120 080 64 427 353 645 16 817 18 126 9 081 44 024 394 669 

3 057 10 566 9 906 5 223 28 753 1379 1486 745 3 610 32 363 

Sociale Maandstatistiek augustus 1978. 

De kosten per verzekerde worden geschat op f 1500 per jaar. Hierbij zijn in 
overweging genomen de kosten per verplicht verzekerde en het aantal ver-
pleegdagen per 1000 verzekerden voor de betreffende groep verzekerden 
(LISZ jaarboek 1976). 

Bij de raming van het aantal personen dat uit de verplichte verzekering 
gaat, is van de volgende veronderstel l ingen uitgegaan. 

Van de 20 000 mannen is 80% gehuwd en van de vrouwen 60%. Van de 
gehuwden is de echtgeno(o)t(e) meeverzekerd bij meer dan 24 werkuren per 
week. Dit geldt voor 5600 mannen en 300 vrouwen. Het totale aantal perso-
nen dat bij beëindiging verzekeringsplicht Ziekenfondswet bij 65 jaar uit de 
verplichte verzekering gaat, wordt derhalve geraamd op 30 900 (25 000 + 
5900). 

De verminder ing van kosten word t derhalve geraamd op 46,4 min. gulden 
(30 900 x f 1500). 

Beëindiging van verzekeringsplicht Ziekenfondswet bij 65*jaar geeft voor 
de Algemene Kas der verpl ichte ziekenfondsverzekering voor 1979 naar ra-
mi ng een voordel ig effect van 10 min . gulden. 

Bij de raming van de financiële gevolgen voor de vr i jwi l l ige verzekering en 
de bejaardenverzekering is van de volgende veronderstel l ingen uitgegaan 

Er zijn geen andere inkomsten naast het AOW-pensioen en de inkomsten 
uit een loondienstverband. Man en vrouw werken niet beiden 

De 1600 gehuwde mannen de 900 gehuwde vrouwen die 1-8 uren per 
week werken gaan naar de bejaardenverzekering, waar de echtgeno(o)t(e) 
reeds f 26,20 premie verschuldigd was. Het echtpaar is nu f 156,30 premie 
verschuldigd. 

De 400 ongehuwde mannen en 600 ongehuwde vrouwen die 1-8 uren per 
week werken gaan naar de bejaardenverzekering waar ze f 52,25 premie per 
maand verschuldigd zijn. 
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De 1600 gehuwde mannen en de 600 gehuwde v rouwen die 9-12 uren per 
week werken, gaan naar de vr i jwi l l ige verzekering waar ze f 96,85 premie per 
maand verschuldigd zijn. De 400 ongehuwde mannen en de 400 ongehuwde 
vrouwen gaan naar de bejaardenverzekering, waar ze f 104,25 premie per 
maand verschuldigd zijn. 

De 2000 gehuwde mannen en de 600 gehuwde v rouwen, die 13-16 uren 
per week werken, gaan naar de vr i jwi l l ige verzekering waar ze f 120,47 pre-
mie per per maand verschuldigd zijn. De 500 ongehuwde mannen en de 400 
ongehuwde v rouwen gaan naar de bejaardenverzekering waar ze f 104,25 
premie per maand verschuldigd zijn. 

De 5200 gehuwde mannen en de 600 gehuwde v rouwen die 16-24 uur per 
week werken, gaan naar de vr i jwi l l ige verzekering waar ze f 120,47 premie 
per maand verschuld igd zijn. De 1300 ongehuwde mannen en de 400 onge-
huwde v rouwen gaan naar de vr i jwi l l ige verzekering waar ze f 120,47 premie 
per maand verschuld igd zijn. 

De 5600 gehuwde mannen en de 300 gehuwde v rouwen , die langer dan 24 
uur per week werken, gaan naar de niet-ziekenfondsverzekering. De 1400 on-
gehuwde mannen en de 200 gehuwde v rouwen gaan naar de vr i jwi l l ige ver-
zekering, waar ze f 120,47 premie per maand verschuldigd zijn. 

Voor de berekening van de financiële consequent ies, ui tgaande van bo-
vengenoemde veronderstel l ingen, word t verwezen naar tabel 2. 

Beëindiging van de verzekeringsplicht Ziekenfondswet bij het bereiken 
van de 65-jarige leefti jd geeft voor het Fonds Bejaardenverzekering voor 
1979 naar raming een nadelig effect van 1,1 min . gulden en voor de vrijwiUi-
ge verzekering een nadelig effect van 1,4 m in . gu lden. 

Voor de verpl ichte verzekering, bejaardenverzekering en vr i jwi l l ige verze-
kering te zamen geeft dit voor 1979 een voorde l ig effect van 7,5 min. gulden. 
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Raming premie en kosten bejaarden en vrijwillige verzekering 

Werkuren per 
week 

1 - 8 9-12 1 3 - 1 6 16-24 2 4 Totaal 

gehuwd ongeh gehuwd ongeh. gehuwd ongeh. gehuwd ongeh. gehuwd ongeh. 

Bejaard 
Verzekerden 
(m + v) 
Extra premie 
per maand per 
verzekerde 
Totaal premie 
per maand 

Vrijwillig 
Verzekerden 
(m + v) 
Extra premie 
per maand per 
verzekerde 
Betaal premie 
per maand 

2 500 1 000 

130,10' 52,25 

325 250 52 250 

800 

104,25 

83 400 

900 

104,25 

93 825 

2 200 

96,85 

213 070 

2 600 

120,47 

313 222 

5 800 1 700 

120,47 120,47 

698 726 204 799 

5 200 

554 725 

1 600 13 900 

120,47 

192 752 1 622 569 

Bejaarden ver ze kering: 

Vri jwil l ige verzekering: 

Extra premie: 
Extra kosten: 
Nadelig verschil: 

Extra premie: 
Extra kosten: 
Nadelig verschil 

1 2 x 554 725 
5 200 x 1 500 

1 2 x 1 622 569 
13 900 x 1 500 

6 656 700 
7 800 000 
1 143 300 
19 470 828 
20 850 000 
1 379 172 

' f 156,30 - f 26,20. 


