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Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG 
Ontvangen 28 november 

.» De leden van de fractie van de P.v.d.A., wezen naar aanleiding van mijn 
opmerking in de memorie van antwoord over de sterke verschillen in de 
aanvullende pensioenregelingen en het ontbreken van een aanvullende 
pensioenregeling voor groepen van werknemers erop, dat vele pensioenge-
rechtigde werknemers mitsdien in dienstverband blijven werken om het in-
komensniveau te kunnen handhaven, dat zij op 65-jarige leeftijd hadden be-
reikt. Zij wensten te vernemen, of het niet verkieslijk is de behandeling van 
dit wetsontwerp uit te stellen totdat een voorziening op het terrein van de 
aanvullende pensioenen wettelijke gestalte zal hebben gekregen. 

In de eerste plaats zou ik willen opmerken, dat deze leden voorbijgaan aan 
de omstandigheid, dat voor personen, die na hun 65e jaar blijven werken in 
ieder geval het inkomensniveau wordt gehandhaafd en zelfs in vrijwel alle 
gevallen een aanmerkelijke inkomensverbetering optreedt. Immers naast 
het loon waarover thans slechts het aandeel in de ZW en ziekenfondspremie 
wordt ingehouden en als dit wetsontwerp wet wordt in het geheel geen pre-
mies meer worden ingehouden, komt de betrokkene ook nog in aanmerking 
voor AOW-pensioen. 

Het lijkt mij dan ook niet onredelijk, dat deze personen, die tijdens ziekte 
hun basisinkomen in de vorm van de AOW behouden het ziekterisico voor 
zoveel dit niet ten laste van de werkgever komt, voor eigen rekening moeten 
nemen. 

Gelet op deze overweging en het hoofdmotief van het wetsontwerp dat 
het verkrijgen van het AOW-pensioen tot gevolg heeft, dat een 65-jarige of 
oudere voor de voorziening in het bestaan niet meer is aangewezen op loon 
c.q. loonvervangende uitkeringen, acht ik geen termen aanwezig de behan-
deling van dit wetsontwerp uit te stellen tot de invoering van de wettelijke 
aanvullende pensioenplicht. 

Op het verzoek van deze leden om toelichting over de mogelijkheden om 
in de Ziektewet een anti-cumulatiebepaling op te nemen, waardoor het zieken-
geld slechts zou worden uitbetaald, voor zoveel dit het AOW-pensioen over-
treft, moge erop worden gewezen, dat in de Ziektewet in artikel 31 reeds een 
anti-cumulatiebepaling is opgenomen. Deze bepaling geldt echter uitslui-
tend wanneer men na pensionering nog geen nieuwe dienstbetrekking heeft 
aanvaard, maar de rechten op ziekengeld ontleent aan de verzekering in de 
oude dienstbetrekking. Gelet op het eerder reeds genoemde uitgangspunt 
van het wetsontwerp en mede in aanmerking genomen, dat ook de andere 
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werknemersverzekeringen de verzekering beëindigen bij het bereiken van 
de 65-jarige leeftijd, ben ik van mening, dat er geen aanleiding is een uitbrei-
ding van de bestaande anti-cumulatiebepaling in overweging te nemen en 
dat dient te worden vastgehouden aan het voorliggende voorstel. 

Op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie waarom ik niet eerder de 
SER en de adviescolleges voor de Algemene Bijstandswet om advies heb 
gevraagd over uniformering van de einddatum merk ik op, dat bedoelde uni-
formering naar mijn mening niet van een zodanige urgentie was, dat daar-
over in het kader van dit wetsontwerp een beslissing diende te worden ge-
nomen. Nu mij uit het overleg met de Kamer is gebleken, dat in deze sprake 
is van een bij velen levende wens heb ik mij bereid verklaard hierover, bui-
ten het kader van dit wetsontwerp om, het advies van de verschillende ad-
viescolleges te vragen. In dit verband kan op de vraag van deze leden of cij-
fermatig kan worden aangegeven, welke financiële consequenties een uni-
formering van de einddatum voor de betrokkenen dan wel voor de sociale 
verzekering zou hebben, het volgende worden geantwoord. 

Uit berekeningen, die uiteraard slechts globaal kunnen zijn, is gebleken 
dat bij invoering van een uniforme beëindigingsdatum in WW, ZW, WWV en 
RWW op de eerste dag van de maand, waarin men 65 jaar wordt, een bespa-
ring aan uitkeringen zal optreden van circa f 10 min. Bij uniforme beëin-
diging op de dag waarop men 65 jaar wordt, treedt - uiteraard alleen voor de 
WAO/AAW - aan uitkeringen een lastenverzwaring op en wel van circa f 20 
min. Indien alle uitkeringen zouden worden beëindigd op de eerste dag, van 
de maand, volgende op die waarin men 65 jaar wordt, bedraagt de totale las-
tenverzwaring circa f 50 min. 

Deze leden vroegen ook nog wat mijn bereidheid behelst om mij tot de 
SER en de andere adviescolleges te wenden om mij over de einddatum te 
adviseren, zulks in het licht van de door mij aangevoerde tegenargumenten. 

Zoals reeds eerder vemeld, komt mijn bereidheid om advies te vragen in 
hoofdzaak voort uit de vanuit de Kamer geuite wens. Aan de hand van de 
door de adviescolleges uit te brengen adviezen zal ik mijn standpunt met be-
trekking tot deze kwestie bepalen. Ongetwijfeld zal er gelegenheid zijn hier-
over te zijner tijd met de Kamer nader van gedachten te wisselen. 

Ik moge deze leden, die zich afvroegen, of ik vertraging van dit wets-
ontwerp zwaarder vind wegen, dan de wens dat de sociale wetgeving ge-
stroomlijnd behoort te worden, erop wijzen, dat ik niet vermag in te zien, 
waarom de invoering van de in dit wetsontwerp vervatte voornemens zou 
moeten wachten op een door hen uit een oogpunt van stroomlijning wense-
lijk geacht, maar toch materieel van weinig belang zijnde uniformering van 
de einddatum. 

Naar aanleiding van het verzoek van deze leden om een cijfermatige bere-
deneerde opgave te mogen ontvangen ter adstructie van de stelling, dat de 
lastenverzwaring, die voor de werkgevers zou intreden, wanneer het voor-
liggende ontwerp van kracht wordt, niet opweegt tegen het wegvallen van 
de premieverplichtingen ingevolge de Ziektewet en Ziekenfondswet deel ik 
het volgende mee. 

De voor de werkgevers uit dit voorstel voortvloeiende lasten blijven be-
perkt tot de hen krachtens het BW opgelegde verplichtingen, voor zoveel die 
thans ten laste van de ziekengeldverzekering kunnen worden gebracht. 

Dit betreft in de eerste plaats de verplichting tot doorbetaling van het loon, 
gedurende betrekkelijk korte tijd op grond van artikel 1638c van het BW. Van 
deze bepaling kan echter bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 
Indien bij een schriftelijke overeenkomst, zoals bovenbedoeld, niet anders is 
overeengekomen, voorziet deze verplichting in een doorbetaling gedurende 
maximaal 6 weken. Het vorenstaande houdt in, dat het van de tussen werk-
gever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst afhangt of en in hoever-
re de werkgever het loon moet doorbetalen. 

De overige verplichtingen, welke in tegenstelling tot de eerste van dwin-
gend recht zijn, betreffen de overlijdensuitkering ter hoogte van gemiddeld 
2V2 maand loon, te weten tot en met de laatste dag van de tweede maand na 
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het overlijden, en de vergoeding van schade wegens het niet treffen van 
voorzieningen ter bescherming van de werknemer tegen gevaar voor lijf, 
eerbaarheid en goed. Voor nadere uitleg moge kortheidshalve worden 
verwezen naar de blzz. 6 en 7 van de memorie van toelichting. 

Ten aanzien van de overlijdensuitkering wordt het risico thans, voor zover 
de betrokkene een loon genoot van beneden het maximumdagloon, ge-
dragen door de ziekengeldverzekering, terwijl voor wat de schadevergoe-
ding betreft deze thans slechts ten dele op de ziekengeldverzekering kan 
worden afgewenteld; er kan immers een schadeclaim worden toegewezen, 
die boven de ziekengelduitkering uitgaat. 

Resumerend kan worden gesteld, dat tegenover het wegvallen van de zie-
kengeldpremie, waarvan het werkgeversdeel in 1980 gemiddeld 6,3% van 
het loon zal bedragen en het wegvallen van het werkgeversdeel van de zie-
kenfondspremie, voor de thans nog verplichte ziekenfondsverzekerden van 
4,1 % voor de werkgever, behoudens de mogelijke loondoorbetaling bij ziek-
te gedurende maximaal zes weken, slechts een betrekkelijk klein risico staat. 
Zelfs wanneer een regeling wordt getroffen, die voorziet in een wat langere 
doorbetaling van het loon dan over zes weken kan ik mij niet voorstellen, dat 
voor de werkgever door deze maatregel ten opzichte van de huidige situatie 
een lastenverzwaring zal optreden. Hoeveel de lastenvermindering zal be-
dragen is, gelet op de verschillen, die met betrekking tot de loondoorbeta-
ling zullen optreden, niet te geven. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen ook of kon worden aangegeven, 
welke bedragen op grond van de voorgestelde regeling ingevolge de zieken-
fondsverzekering aan lastenverzwaringen per saldo voor de betrokkene zou-
den optreden. 

Zoals in de memorie van antwoord op een soortgelijke vraag van de leden 
van de C.P.N.-fractie is meegedeeld, is het in verband met het feit, dat voor 
de verplichte verzekering enerzijds en de bejaarden- en vrijwillige verzeke-
ring en de particuliere ziektekostenverzekering anderzijds geheel verschil-
lende van het loon of het inkomen afhankelijke maatstaven gelden niet mo-
gelijk dit te kwantificeren. 

Ten slotte vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie in verband met de ex-
perimenten met flexibele pensionering, of ik bereid en in staat ben financiële 
compensatie te geven als zou blijken, dat de experimenten door het voorstel 
nadelig worden beïnvloed. 

Ik moet deze leden helaas antwoorden dat ik niet in staat ben om hier op 
dit moment reeds een concreet antwoord op te geven. Zoals reeds gezegd, 
zullen de ontwikkelingen eerst moeten worden afgewacht. 

Daaruit zal kunnen blijken, of het bedrijfsleven wellicht niet zelf de midde-
len zal weten op te brengen om in bedoelde kosten te voorzien. 

Ik mag in dit verband verwijzen naar de regelingen inzake vervroegd uit-
treden (VUT), ter zake waarvan het bedrijfsleven gaandeweg eveneens zelf 
de middelen heeft gevonden deze te financieren. 

Pas als zou blijken, dat het bedrijfsleven zelf de extra-kosten, verbonden 
aan een latere pensionering dan op 65-jarige leeftijd niet zou kunnen op-
brengen, zal in overleg tussen bedrijfsleven en overheid moeten worden be-
zien, of een andere oplossing mogelijk is. 

Het deed mij genoegen te vernemen, dat de leden van de C.D.A.-fractie 
met instemming hadden kennisgenomen van het voornemen een advies-
aanvrage tot de SER te richten inzake de harmonisatie van de einddata in de 
sociale verzekeringswetten en dat zij verheugd waren over de initiatieven 
om te bewerkstelligen dat alle aanvullende pensioenregelingen ingaan bij 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd. 

Op de vraag van deze leden hen te willen inlichten over de toegezegde ge-
gevens omtrent de mogelijkheden van particuliere verzekeringen moet ik tot 
mijn spijt berichten, dat deze gegevens thans nog niet beschikbaar zijn. Wel 
kan deze leden naar aanleiding van hun in verband daarmee gestelde vraag 
over de hoogte van de ziekengeldpremie worden medegedeeld, dat de ge-
middelde ZW-premie volgens voorlopige ramingen in 1980 7,6 % zal bedra-
gen. 
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Met betrekking tot de opmerk ing van deze leden dat zij het minder ge-
wenst achtten, dat werknemers voor wie geen aanvul lende pensioenrege-
ling geldt en die alleen AOW-pensioen genieten, het ziekterisico geheel voor 
eigen rekening moeten nemen, zou ik wi l len verwijzen naar de beschouwing 
die door mi j in deze nota ten aanzien van deze zelfde categorie is gewi jd naar 
aanleiding van een soortgel i jke opmerk ing van de leden van de P.v.d.A.-frac-
t ie. Ten overvloede wi l ik in verband met de opmerking van de leden van de 
C.D.A.-fractie dat het wettel i jk m i n i m u m l o o n voor boven 65-jarigen niet 
geldt, erop wi jzen, dat ten gevolge van het verval len van de sociale verzeke-
r ingspremies bij het 65e jaar de werknemer met een veel lager bruto loon 
dan het wettel i jk m i n i m u m l o o n toch hetzelfde netto resultaat bereikt. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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