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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in het 

kader van de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak 
tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector te komen tot een 
verlaging van het uitkeringspercentage Ziektewet en mede met het oog op 
harmonisatie van inhoudingsregimes te komen tot heffing van premies 
over uitkeringen bij ziekte, alsmede in verband hiermee de mogelijkheid te 
openen tot een inhouding op het loon van werknemers in dienst van 
werkgevers, die zelf het risico van de ziekengeldverzekering dragen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Ziektewet (Stb. 1967, 473) wordt gewijzigd als volgt: 

A 
In artikel 6 wordt de punt aan het slot van het tweede lid vervangen door 

een puntkomma, waarna aan dat lid wordt toegevoegd: 
f. arbeidsongeschiktheid, ter zake waarvan ziekengeld ingevolge deze 

wet of arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet dan 
wel de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet te zamen is toegekend. 

B 
Voor de tekst van artikel 11 wordt het cijfer 1 geplaatst, waarna aan dat 

artikel een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende: 
2. Als werkgever wordt beschouwd in de gevallen, bedoeld in artikel 8, 

onder a, de bedrijfsvereniging, welke beslist over de aldaar bedoelde 
uitkering. Ingeval de bedrijfsvereniging het ziekengeld, vermeerderd met 
de daarover verschuldigde werkgeverspremies, betaalt aan de werkgever, 
bedoeld in artikel 9, 10 of 12, tweede lid, teneinde dit ziekengeld door diens 
tussenkomst te doen uitkeren, treedt voor de toepassing van de vorige 
volzin deze voor de bedrijfsvereniging in de plaats. 
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c 
Artikel 14, derde lid, wordt vervangen door: 
3. Degene die krachtens deze wet of krachtens de Werkloosheidswet 

uitkering ontvangt, wordt geacht op elke dag, waarover hij die uitkering 
ontvangt, een loon te genieten, gelijk aan die uitkering. 

D 
Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Onder vernummering van het derde tot en met het zevende lid tot het 

vierde tot en met het achtste lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, 
luidende: 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde algemene regelen bepaalt de Sociale 
Verzekeringsraad overeenkomstig het gestelde in artikel 16 het bedrag van 
een minimumdagloon. Hiervan kan bij de in het tweede lid bedoelde 
bijzondere regelen niet worden afgeweken. 

2. In het tot zesde lid vernummerde vijfde lid wordt «derde lid» gewijzigd 
in «vierde lid». 

3. In het tot zevende lid vernummerde zesde lid wordt «vierde en vijfde 
lid» gewijzigd in «vijfde en zesde lid» en «derde lid» gewijzigd in «vierde 
lid». 

E 
Na artikel 15 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 16 

1. Het minimumdagloon, bedoeld in artikel 15, derde lid, wordt zodanig 
vastgesteld, dat het netto-ziekengeld uit de volledige dienstbetrekking 
vermenigvuldigd met 21,666 gelijk is aan het netto-minimumloon. 

2. Onder netto-ziekengeld, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het 
ziekengeld per dag, na aftrek van de daarvan in te houden premies ingevolge 
de sociale verzekeringswetten en de daarvan in te houden loonbelasting. 
De in te houden premies ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet en de in te houden loonbelasting 
worden berekend met toepassing van de witte loonbelasting- en premieta-
bellen voor een in tariefgroep III ingedeelde werknemer. 

3. Onder netto-minimumloon, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan 
het bedrag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag, na aftrek van de daarvan in te houden premies 
ingevolge de sociale verzekeringswetten en loonbelasting. De in te houden 
premies ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen-
en Wezenwet en de in te houden loonbelasting worden berekend met 
toepassing van de witte loonbelasting- en premietabellen voor een in 
tariefgroep III ingedeelde werknemer. 

4. Indien ingevolge een der sociale verzekeringswetten een premie 
wordt ingehouden waarvan het percentage per bedrijfstak verschilt, wordt 
voor de toepassing van het tweede en derde lid bij algemene maatregel 
van bestuur een gemiddeld percentage vastgesteld. 

5. Het minimumdagloon, bedoeld in artikel 15, derde lid, wordt door de 
Sociale Verzekeringsraad telkens herzien voor zover er in de in het eerste 
lid bedoelde gelijkheid een verstoring optreedt. 

6. Een herziening overeenkomstig het vijfde lid vindt plaats met ingang 
van de dag, waarop de verstoring optreedt, met dien verstande, dat 
wanneer de verstoring optreedt met ingang van een andere dag dan de 
eerste dag van een maand, deze herziening plaatsvindt met ingang van de 
eerste dag van de maand volgende op die, waarin de verstoring optreedt. 
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Artikel 17 

1. Indien het ingevolge artikel 15 vastgestelde dagloon minder bedraagt 
dan het minimumdagloon bedoeld in artikel 15, derde lid, wordt gedurende 
de eerste zes weken van de ongeschiktheid tot werken het dagloon vastge-
steld op het minimumdagloon. 

2. Het minimumdagloon, bedoeld in artikel 15, derde lid, wordt na de 
eerste zes weken van de ongeschiktheid tot werken uitsluitend in aanmerking 
genomen ten aanzien van een gehuwde werknemer, alsmede ten aanzien 
van een ongehuwde werknemer, die een eigen kind of een pleegkind heeft 
dat jonger is dan 18 jaar en dat tot zijn huishouden behoort of grotendeels 
op zijn kosten wordt onderhouden. 

3. In afwijking van het tweede lid wordt het minimumdagloon niet in 
aanmerking genomen, indien het inkomen uit of in verband met arbeid in 
het bedrijfs- en beroepsleven van de gehuwde werknemer, vermeerderd 
met dat van zijn echtgenoot, dan wel van de ongehuwde werknemer, 
doorgaans meer bedraagt dan 93,75% van het minimumdagloon. 

4. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt het minimumdagloon 
niet in aanmerking genomen voor zoveel dat meer bedraagt dan 100/75 
van het dagloon dat zou gelden zonder toepassing van het eerste en 
tweede lid. 

5. Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens dit artikel wordt 
verstaan onder pleegkind een kind, dat als een eigen kind wordt onderhouden 
en opgevoed, en wordt met een ongehuwde gelijkgesteld degene die 
duurzaam gescheiden van zijn echtgenoot leeft. 

6. Onze Minister stelt, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, regelen 
omtrent hetgeen voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens dit 
artikel onder inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en 
beroepsleven wordt verstaan. 

7. Onze Minister kan, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, met betrek-
king tot het bepaalde in dit artikel nadere en zo nodig afwijkende regelen 
stellen. 

F 
Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt «80 honderdsten» vervangen door: 75%. 
2. In het tiende lid wordt na «kan» ingevoegd: , gehoord de Sociale 

Verzekeringsraad,. 

G 
Artikel 55 wordt gewijzigd als volgt: 
Onder vernummering van het derde en vierde lid in vierde en vijfde lid 

wordt na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
3. Degene, die als werknemer wordt beschouwd ingevolge artikel 8, is 

verzekerd bij de bedrijfsvereniging, welke beslist over de toekenning van 
de aldaar bedoelde uitkering. 

H 
Aan artikel 57, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: In de 

in de vorige volzin bedoelde regelen mag van het bepaalde in artikel 8 van 
deze wet niet worden afgeweken. 

In artikel 63, eerste lid, wordt de zinsnede «die krachtens de statuten der 
bedrijfsvereniging met een afdelingskas zijn gelijkgesteld» vervangen 
door: die het risico van de in deze wet geregelde verzekering zelf dragen. 
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J 
Onder vernummering van artikel 69 tot artikel 68 wordt een nieuw artikel 

ingevoegd, luidende: 

Artikel 69 

Artikel 14, derde lid, is niet van toepassing op de uitkering, die op grond 
van dit hoofdstuk wordt verstrekt. 

ARTIKEL II 

Na het eerste lid van artikel 6 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering 
(Stb. 1966, 64) wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

1a. In afwijking van het eerste lid wordt loon dat betrekking heeft op een 
of meer wachtdagen, bedoeld in artikel 29, derde lid, van de Ziektewet, 
alsmede loon dat wordt gegeven in aanvulling op een uitkering ingevolge 
de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet tezamen, dan wel loon 
dat wordt gegeven ter vervanging van een uitkering ingevolge de Ziektewet, 
als loon beschouwd. 

ARTIKEL III 

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977,492) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A 
In artikel 6 wordt de punt aan het slot van het tweede lid vervangen door 

een puntkomma, waarna aan dat lid wordt toegevoegd: 
f. arbeidsongeschiktheid, ter zake waarvan ziekengeld ingevolge de 

Ziektewet of arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge deze wet, de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet dan wel deze wet en de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet te zamen is toegekend. 

B 
Voor de tekst van artikel 7a wordt het cijfer 1 geplaatst, waarna aan dat 

artikel een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende: 
2. In afwijking van artikel 1, tweede lid, wordt voor de toepassing van 

het eerste lid onder ziekengeld mede verstaan een uitkering, voortvloeiende 
uit het bepaalde in artikel 57, eerste lid, van de Ziektewet. 

C 
Voor de tekst van artikel 10 wordt het cijfer 1 geplaatst, waarna aan dat 

artikel een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende: 
2. Als werkgever wordt beschouwd in de gevallen, bedoeld in artikel 7a, 

eerste lid, aanhef en onder a, de bedrijfsvereniging, welke beslist over de 
aldaar bedoelde uitkering. Ingeval de bedrijfsvereniging het ziekengeld, 
vermeerderd met de daarover verschuldigde werkgeverspremies, betaalt 
aan de werkgever, bedoeld in artikel 8, 9 of 11, tweede lid, teneinde dit 
ziekengeld door diens tussenkomst te doen uitkeren, treedt voor de 
toepassing van de vorige volzin deze voor de bedrijfsvereniging in de 
plaats. 

D 
Artikel 13, derde lid, wordt vervangen door: 
3. Degene, die krachtens de verplichte verzekering ingevolge de Ziektewet, 

krachtens de Werkloosheidswet, de Wet Werkloosheidsvoorziening of 
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krachtens een regeling, bedoeld in artikel 7, onder f, uitkering ontvangt, 
wordt geacht op elke dag, waarover hij die uitkering ontvangt, een loon te 
genieten, gelijk aan die uitkering. Op het bepaalde in de vorige volzin is 
artikel 7a, tweede lid, van overeenkomstige toepassing. 

E 
In artikel 37, eerste lid, tweede volzin, wordt na «niet verzekerd is» 

ingevoegd: dan wel uitsluitend ingevolge artikel 7a, eerste lid, aanhef en 
onder a, in verbinding met het tweede lid van dat artikel verzekerd is. 

F 
Artikel 66 wordt gewijzigd als volgt: 
Onder vernummering van het derde en vierde lid in het vierde en vijfde 

lid, wordt na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
3. Degene die als werknemer wordt beschouwd ingevolge het bepaalde 

in artikel 7a is verzekerd bij de bedrijfsvereniging, welke beslist over de 
toekenning van de aldaar bedoelde uitkering. 

ARTIKEL IV 

De Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) wordt gewijzigd als volgt: 

A 
Na artikel 9 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 9a 

Als werkgever wordt beschouwd in de gevallen, waarin ziekengeld wordt 
verleend krachtens de verplichte verzekering ingevolge de Ziektewet, de 
bedrijfsvereniging, welke beslist over het ziekengeld. In geval de bedrijfs-
vereniging het ziekengeld, vermeerderd met de daarover verschuldigde 
werkgeverspremies, betaalt aan de werkgever, bedoeld in artikel 8, 9 of 10, 
tweede lid, ten einde dit ziekengeld door diens tussenkomst te doen 
uitkeren, treedt voor de toepassing van de vorige volzin deze voor de 
bedrijfsvereniging in de plaats. 

B 
Aan artikel 12 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 
3. Degene, die krachtens de verplichte verzekering ingevolge de Ziektewet 

uitkering ontvangt, wordt geacht op elke dag, waarover hij die uitkering 
ontvangt, een loon te genieten, gelijk aan die uitkering. 

C 
In artikel 27 wordt de punt aan het slot van het eerste lid vervangen door 

een komma, waarna aan dat lid wordt toegevoegd: en wordt niet als 
werkgever beschouwd de werkgever als bedoeld in artikel 9a. 

ARTIKEL V 

Aan artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Ziekenfondswet (Stb. 1964, 
392) wordt toegevoegd: 

3e. degene, die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aan 
te wijzen groep van personen die loon of uitkering ontvangen in aanvulling 
op een uitkering ingevolge een sociale verzekeringswet; 
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ARTIKEL VI 

De Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) wordt gewijzigd 
als volgt: 

A 
Na artikel 10 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 10a 

1. Het bestuur van de bedrijfsvereniging kan bij ingevolge de statuten 
van die bedrijfsvereniging te stellen regelen en voorwaarden een werkgever 
toestemming geven om het risico van de wettelijke ziekengeldverzekering 
zelf te dragen. 

2. De statuten van een bedrijfsvereniging noch de op grond daarvan te 
stellen regelen mogen een bepaling bevatten, waarbij het een werkgever 
die de in het eerste lid bedoelde toestemming heeft verkregen, verboden 
wordt op het loon van de in zijn dienst zijnde werknemers een deel in te 
houden van de uit die statuten, het ziekengeldreglement en de overige 
regelingen van de bedrijfsvereniging voor hem voortvloeiende lasten van 
de uitkeringen bij ziekte. 

3. Het door die werkgever in te houden deel mag niet meer bedragen 
dan de premie, die de verzekerde ingevolge artikel 60, tweede lid, van de 
Ziektewet verschuldigd zou zijn, indien zijn werkgever het risico van de 
wettelijke ziekengeldverzekering niet zelf zou dragen. 

B 
Aan artikel 61 wordt een zevende lid toegevoegd, luidende: 
7. Het bestuur van een bedrijfsvereniging en het bestuur van het 

Gemeenschappelijk Administratiekantoor verstrekken aan het bestuur van 
een Stichting tot uitvoering van een regeling inzake vervroegd uittreden, of 
aan een daartoe schriftelijk door dat bestuur gemachtigd persoon, kosteloos 
de inlichtingen, welke in verband met de toepassing van het bij of krachtens 
die regeling inzake vervroegd uittreden bepaalde worden verlangd, 
voorzover deze inlichtingen kunnen worden ontleend aan de administratie 
ten behoeve van de uitvoering van deze wet of van de wetten, welke de 
takken van verzekering, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met 
c, regelen. 

ARTIKEL VII 

Met ingang van 1 januari 1986 wordt de Ziektewet gewijzigd als volgt: 

A 
In artikel 17, derde lid, wordt «93,75%» vervangen door: 87,5%. 

B 
In artikel 17, vierde lid, wordt «100/75 van het dagloon» vervangen door: 

100/70 van het dagloon. 

C 
In artikel 29, eerste lid, wordt «75%» vervangen door: 70%. 
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ARTIKEL VIII 

De in deze wet vervatte wijzigingen met betrekking tot premieheffing 
over: 

a. ziekengeld krachtens de Ziektewet, 
b. loon dat betrekking heeft op een of meer wachtdagen, bedoeld in 

artikel 29, derde lid, van de Ziektewet, 
c. loon dat wordt gegeven in aanvulling op een uitkering ingevolge de 

Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet tezamen, dan wel 

d. loon dat wordt gegeven ter vervanging van een uitkering ingevolge 
de Ziektewet, 
vinden geen toepassing op dat ziekengeld of dat loon indien dit wordt 
uitbetaald na de data van inwerkingtreding van deze wijzigingen, en voor 
zover dit betrekking heeft op vóór die data gelegen tijdvakken. 

ARTIKEL IX 

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste kalendermaand na 
de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin-zij wordt geplaatst, met 
dien verstande, dat de in deze wet vervatte wijzigingen met betrekking tot 
premieheffing over aanvullingen op uitkeringen ingevolge de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet, dan wel de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet tezamen, in werking treden met 
ingang van 1 juli 1985. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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