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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 25 oktober 1979 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken1, die met het voorbereidend on-
derzoek van dit wetsontwerp werd belast, heeft de eer over haar voorlopige 
bevindingen daaromtrent als volgt verslag uit te brengen. 

Naar aanleiding van de voorgestelde wijziging vroegen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie zich af waarom in het onderhavige ontwerp niet getracht is 
tot een overgangsbepaling te komen voor mensen van 65 jaar en ouder, die 
na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog in dienstverband 
werkzaam blijven omdat de pensionering ingaat op bij voorbeeld 1 januari 
van het daarop volgende jaar. Voor die categorie geldt immers zeker het ar-
gument van de ambtsvoorganger van de Staatssecretaris dat «bij ziekte in 
het algemeen de band met het bedrijf blijft bestaan» en niet dat van deze 
Staatssecretaris dat het «immers algemeen aanvaard is dat bij het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd een einde komt aan de loopbaan in het bedrijfsle-
ven». Het gaat niet aan ten aanzien van deze categorie te volstaan met de op-
merking dat het wellicht mogelijk zal zijn uit hoofde van de betreffende parti-
culiere pensioenvoorzieningen aan dat probleem tegemoet te komen. 

Deze leden vroegen zich verder af wat de Staatssecretaris precies heeft be-
wogen niet in te gaan op het advies van de SVR om voor de sociale verzeke-
ringswetten één algemene einddatum in te voeren, een advies dat door de 
opmerkingen van de Ziekenfondsraad wordt ondersteund met zijn verwij-
zing naar de moeilijkheden rond de premie-afdrachten bij het beëindigen 
van de verplichte verzekering halverwege de maand. Kan de Staatssecretaris 
bij benadering aangeven welke de problemen zijn voor de ziekenfondsen in-
geval de verzekeringen halverwege de maand moeten worden veranderd en 
in hoeverre dat kostenverhogend voor de ziekenfondsen werkt? 

Vindt de Staatssecretaris voorts zijn argument, dat uniformering van de 
einddatum «tot een ernstige vertraging in de voortgang van dit wetsontwerp 
zou leiden» (blz. 9 van de memorie van toelichting) zwaarder wegen dan de 
algemene, ook door het kabinet erkende, wens dat de sociale wetgeving op 
korte termijn gestroomlijnd behoort te worden? Kan hij aangeven hoe lang 
uniformering zou gaan duren, wat daarvan de financiële consequenties zou-
den zijn en zou hij in dat verband kunnen aangeven wanneer de Tweede Ka-
mer een ontwerp-algemene pensioenwet tegemoet kan zien? 
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Deze leden vroegen zich verder af in hoeverre de voorgestelde wi jz ig ing, 
die voortv loei t uit Bestek ' 8 1 , te r i jmen is met de doelstel l ingen van het kabi-
net zoals neergelegd in Bestek ' 8 1 , nu duideli jk word t dat de wi jz ig ing kos-
tenverhogend werkt voor het bedri j fs leven, dat immers voor werknemers 
boven de 65 jaar nu aanvul lende verzekeringen moet sluiten dan wel aan-
sprakelijk is voor doorbetal ing van het loon in geval van ziekte, een ongeval 
of overl i jden (zie advies SVR). 

Deze leden vroegen de Staatssecretaris vervolgens of hij een overzicht kan 
geven van de premiest i jg ing van de vr i jwi l l ige bejaardenverzekering over de 
laatste jaren en een overzicht van de st i jging van de premie voor verpl ich-
te ziekenfondsverzekerden. Zij vroegen hem daarbij tevens o m een oordeel 
over de st i jg ing van deze premies in het licht van de u i tgangspunten van het 
kabinet met betrekking tot handhaving van de koopkracht tot en met mo-
daal. 

Ten slotte vroegen de leden van de P.v.d.A.-f ractie de Staatssecretaris in 
hoeverre hij denkt dat zijn voorstel de invoering van een f lexibele pensione-
ring (bij voorbeeld tot 67 jaar) nadelig beïnvloedt en of hij bereid en in staat 
is, daar waar exper imenten met f lexibele pensionering worden gehouden 
f inanciële compensat ies te geven als zou bli jken dat de exper imenten door 
zijn voorstel nadelig worden beïnvloed. 

De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven de opvatt ing van de Rege-
ring dat een verpl ichte verzekering tegen loonderving voor personen van 65 
jaar en ouder niet meer past nu de AOW-pensioenen, opgetrokken tot het 
peil van het ne t to -m in imumloon , te zamen met de aanvul lende pensioenre-
gel ingen in het inkomen voorzien van verreweg de meeste boven-65-jarigen. 
Ui tgangspunt dient daarbi j naar het oordeel van deze leden te zijn dat het 
moment van het einde van de loopbaan samenvalt met de datum van in-
gang van een zodanige oudedagsvoorziening dat een f inanciële noodzaak 
om nog arbeid in loondienst te verr ichten, c.q. een uitkering wegens loon-
derving te ontvangen, niet meer aanwezig is. Als voorbeeld van een goede 
congruent ie noemden zij in dit verband de aansluit ing van de datum van 
beëindiging van de WAO-ui tker ing op de ingangsdatum van het AOW-pen-
sioen. 

Naar de mening van de hier aan het woord zijnde leden is het gewenst 
naar een verdere un i former ing van de einddata in de verschi l lende werkne-
mersverzekeringen te streven. Zij vroegen zich daarom af waa rom ook de 
ziekengelduitkering niet - evenals de WAO-uitker ing - e e n einde kan nemen 
met ingang van de eerste dag van de maand, waar in de verzekerde de leef-
t i jd van 65 jaar bereikt. Administrat ieve problemen bij de ziekenfondsen (zie 
het advies van de Ziekenfondsraad van 31 mei 1979 en de memor ie van toe-
l ichting blz. 8/9) zouden dan zijn te voorkomen door hierbi j voor wat betreft 
het einde van de verpl ichte verzekering en het begin van de bejaarden- of vr i j -
wi l l ige verzekering op aan te slui ten. Een zelfde regeling bepleit ten deze le-
den voor de W W , hetgeen in feite zou neerkomen op het neerleggen in de wet 
van wat ter zake van de e inddatum al in de rechtspraak is geëffectueerd. Deze 
leden waren er derhalve voorstanders van dat de wetgever ten aanzien van 
de uni former ing van de einddata een minder passieve rol zou vervul len. 

Deze leden waren in dit opzicht ook benieuwd naar de reacties van de Ad-
viescommissie voor Pensioenen en de Contactcommissie van Bedri j fspen-
sioenfondsen ten aanzien van de ingangsdatum van de aanvul lende 
pensioenregel ingen. 

Overigens merkten deze leden op dat de gedachte van een f lexibele pensi-
oneringsleeft i jd weer veld w in t (zie het exper iment PTT). Daarom zouden zij 
gaarne het oordeel van de Regering vernemen hoe dit wetsontwerp zich ver-
houdt tot mogel i jke ontwikkel ingen op dat vlak. 

Met de Regering waren deze leden van mening dat, indien part i jen beslui-
ten tot (het voor tduren van) een arbeidsverhouding na het bereiken van de 
65-jarige leeft i jd, de rechtsgevolgen daarvan in beginsel privaatrechtel i jk die-
nen te worden geregeld. Ten einde een goed inzicht te verkr i jgen in de mo-
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geli jkheden daartoe zouden zij het op prijs stellen meer exacte gegevens te 
verkri jgen omtrent de mogel i jkheden (inclusief de premiehoogte) van een 
particuliere verzekering tegen deze risico's, voor tv loe iend uit de artikelen 
1638c, 1638xen 16391, tweede l id, van het Burgerli jk Wetboek. Deze leden 
achtten het daarbi j niet juist dat deze risico's geheel zouden kunnen worden 
afgewenteld op de werknemers van 65 jaar of ouder. Zij wezen er daarom op 
dat artikel 1638c, tweede lid (de arbeider kan bij of krachtens arbeidsover-
eenkomst verpl icht worden een verzekering te sluiten), en zevende lid (bij 
schrifteli jke overeenkomst of reglement kan van de doorbetal ingspl icht wor-
den afgeweken), deze mogel i jkheid wel biedt. Hierbij diende naar hun oor-
deel ook in aanmerking te worden genomen dat het wettel i jk m i n i m u m l o o n 
niet geldt voor werknemers die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Deze le-
den vroegen zich daarom af of aanpassing van de leden 2 en 7 van artikel 
1638c BW aan de nieuwe situatie niet gewenst zou zijn. 

Anderzi jds wierpen zij de vraag op of handhaving van het bepaalde in art i-
kel 1639I, tweede lid e.v., nog wel noodzakeli jk is gezien artikel 15, tweede 
l id, AOW (doorbetal ing gehuwdenpensioen t /m de laatste dag van de vi j fde 
maand na die waar in het overl i jden plaatsvond), de particuliere overl i jdens-
verzekeringen, overl i jdensuitker ingen ingevolge ca.o. 's en de overl i jdens-
uitkeringen in de sociale werknemersverzekeringswetten. 

Voorts was het deze leden opgevallen dat artikel 31 ZW (samenloop van 
ziekengeld met ouderdomspensioen) niet in het onderhavige wetsontwerp 
is betrokken. Zij stelden de vraag of hetgeen ter zake door de SVR is opge-
merkt geen aanleiding vormt ook vermeld artikel aan te passen aan de nieu-
we situatie. 

Met de voorgestelde overgangsbepal ing met betrekking tot de vóór inwer-
kingtreding van het onderhavige wetsontwerp ingetreden ongeschiktheid tot 
werken konden de leden van de C.D.A.-fractie zich verenigen. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich vol ledig met dit wetsontwerp 
verenigen. Zij her innerden eraan dat zij zich reeds eerder - met name bij de 
behandel ing van wetsontwerp 14 280 (tegengaan van oneigenl i jk g e b r u i k ) -
hadden uitgesproken voor een leeft i jdsbeperking tot 65 jaar in de Ziektewet 
om onbedoeld gebruik als gevolg van een te ru ime bepaling tegen te gaan. 
De toenmal ige bewindsman achtte opneming van een leeft i jdsgrens toen 
niet op zijn plaats. Des te meer waarder ing hadden zij ervoor dat de huidige 
bewindsman dit voorste l , dat ook in Bestek '81 was aangekondigd, nog voor 
het einde van dit jaar w i l realiseren. 

De mot iver ing van het voorstel kwam deze leden als juist voor. Voor alle 
overige werknemersverzekeringen geldt immers dat de verzekering en het 
recht op uitkering eindigen bij de 65-jarige leeft i jd. De noodzaak tot het ver-
richten van arbeid om zich daarmede een inkomen te verwerven is na het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd in zijn algemeenheid weggeval len. Een ver-
plichte verzekering tegen loonderving in geval van ziekte word t daarmee on-
nodig. Wel vroegen deze leden naar de consequenties van dit voorstel voor 
werknemers, die in het kader van vr i jwi l l ige f lexibele pensionering van bij 
voorbeeld 60 tot 67 jaar nog na hun 65e jaar werkzaam zijn en nog geen recht 
op pensioen kunnen doen gelden. 

In de mot iver ing van het voorstel (§4 van de memor ie van toel icht ing) 
wordt nog vermeld dat het hier om een categorie gaat, die hoge premielas-
ten veroorzaakt. Zi jn hierover nadere kwantitat ieve gegevens te verstrek-
ken? 

Krachtens artikel 1638c van het Burgerli jk Wetboek zal bij ziekte van 65-ja-
rige of oudere werknemers - tenzij dit bij schriftelijke overeenkomst of regie-
ment anders is geregeld - toch «voor een betrekkelijk korte tijd» loon moe-
ten worden doorbetaald. Dit risico kan nog aanzienlijker worden voor de 
werkgever door de betaling van de overl i jdensuitkering van drie maanden 
loon. Het ligt derhalve voor de hand dat de betreffende werkgever verzeke-
r ingsmaatregelen in de particuliere sfeer zal moeten treffen. Door w ie (werk-
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gever en/of werknemer?) dienen de kosten daarvan gedragen te worden, 
vroegen deze leden. 

In de memor ie van toel icht ing word t het belang onderstreept van de nodi-
ge voor l icht ing bij inwerk ingtreding van de wet op dit punt. Wie zal die voor-
l icht ing op zich nemen en op welke wijze? 

Voor wat betreft de exacte datum van beëindiging van de verzekering en 
de uitkering konden deze leden zich verenigen met de keuze van de be-
w indsman o m daarvoor de dag te nemen, waarop de verzekerde c.q. de uit-
keringsgerechtigde de 65-jarige leefti jd bereikt. Het aansluit ing zoeken bij de 
andere werknemersverzekering me teen kort lopende uitkering, nl . de Werk-
loosheidswet, kwam hen als logisch voor. Wel hoopten zij dat een afdoende 
oplossing gevonden word t voor de betrokken 65-jarigen, wier pensioenrege-
l ing recht op pensioen geeft op 1 januari volgende op het kalenderjaar, waar-
in de 65-jarige leefti jd word t bereikt. 

De besparingen worden voor het jaar 1979 geschat op ca. f 80 min. aan 
ziekengelduitkeringen. Om welke bedragen gaat het in 1980 en 1981? Wel -
ke premiedal ing kan daarmee in die jaren worden bereikt? Wat zijn de ge-
schatte n ieuwe kosten, welke de werkgevers en/of werknemers moeten ma-
ken in verband met de genoemde artikelen van het BW? 

De leden van de fractie van D'66 zeiden de voorgestelde wi jz ig ingen van 
de ZW en de WAO wel te kunnen bil l i jken in het kader van de gewenste har-
monisat ie van de ui tvoer ing van de sociale verzekeringen. Zij overwogen 
daarbij dat mensen na hun 65e jaar het recht behoren te hebben met werken 
op te houden en van hun pensioen te genieten. Daarbij is het redelijk de ver-
pl icht ing tot verzekering van ziekte op die leeftijd ook te beëindigen. 

De leden behorend tot de fractie van de SGP hadden met belangstel l ing 
kennis genomen van de onderhavige wetswi jz ig ing. Zij onderschreven de 
meer algemeen maatschappeli jk getinte mot iver ing die aan de voorgestelde 
wi jz ig ing ten grondslag ligt, nl. de noodzaak om te komen tot een beperking 
van de groei van de collectieve ui tgaven. Voorts speelt een zeer belangri jke 
rol het u i tgangspunt dat na de 65-jarige leeftijd de noodzaak tot verzekering 
van loonderving ontbreekt. Voor het verdere zouden ze wi l len volstaan met 
het stellen van nog enkele vragen. 

Op bladzijde 7 van de memor ie van toel icht ing word t gesproken over pen-
sioenregel ingen waarvan de ingangsdatum niet is gelegen bij de da tum, 
waarop de betrokkene 65 jaar word t , doch bij voorbeeld op 1 januari vo lgen-
de op het kalenderjaar, waar in die leefti jd word t bereikt. Hierdoor zou het 
kunnen voorkomen, dat een betrokkene, die reeds enige t i jd arbeidsonge-
schikt is, geen recht meer heeft op ziekengeld terwi j l hij vooralsnog geen 
recht op aanvul lend pensioen kan doen gelden. De Staatssecretaris schri j f t 
dat het «wellicht mogel i jk zal zijn in de overigens niet veelvuldig voorko-
mende gevallen (...) uit hoofde van de betreffende particuliere pensioen-
voorzieningen aan dat probleem tegemoet te komen.» Wat is de reden, zo 
zouden deze leden wi l len vragen, dat niet met meer stel l igheid een oplos-
sing voor deze minder gewenste situatie in het vooruitzicht is gesteld? 

Bij ongewi jz igd beleid zal circa f 80 min. als besparing van de collectieve 
lasten kunnen worden aangemerkt. Er vindt echter ook een toeneming 
plaats van de kosten, welke de werkgevers moeten maken in verband met de 
genoemde artikelen van het BW. Kan enig inzicht worden gegeven in die 
kostenontwikkel ing in relatie tot de geschatte lastenvermindering in de col-
lectieve sector? 

De voorgestelde wi jz ig ing van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering ontmoet te bij de leden van de C.P.N.-fractie bezwa-
ren. In de eerste plaats meenden zij dat niet voorb i j gegaan mag worden aan 
het feit dat een groot aantal werknemers na het bereiken van de 65-jarige 
leefti jd nog enige t i jd bli jft werken. Deze leden zagen niet in waarom voor 
deze groep mensen het recht op uitkeringen krachtens de Ziektewet of de Zie-
kenfondswet zou moeten verval len. De in de memor ie van toel icht ing aange-
haalde rechten op grond van artikel 1638c van het Burgerli jk Wetboek com-
penseren dit verl ies van rechten niet voldoende. 
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Uit de toel icht ing word t , vervolgden deze leden, niet duidel i jk voor hoe-
veel bejaarden deze wetswi jz ig ing een lastenverzwaring met zich mee zou 
brengen. Kan de Regering daarover alsnog duidel i jkheid verschaffen? Daar-
naast is het niet duidel i jk wat de gevolgen van deze wetswi jz ig ing zijn voor 
de meeverzekerden, partners en/of kinderen. Worden deze medeverzeker-
den als gevolg van deze wetswi jz ig ing ook met lastenverhogingen gecon-
fronteerd? 

Het l id van de DS'70-fractie kon instemmen met het onderhavige voorste l . 
Door de invoer ing van de AOW en het optrekken van de AOW tot het niveau 
van het m in imumloon ontbreekt de directe noodzaak tot verzekering van 
loonderv ing na het 65e jaar. Het is voorts de vraag, aldus dit l id, of in si tu-
aties van sterke werk loosheid de beschikbare hoeveelheid arbeidsplaat-
sen niet pr imair dient toe te vallen aan hen die nog geen arbeidsleven achter 
de rug hebben, hetgeen als regel niet voor boven-65-jarigen opgaat. Wat is 
hierover het oordeel van de Staatssecretaris? 

De voorzit ter van de commissie, 
Hermsen 

De griff ier van de commiss ie, 
Eikerbout 
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