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Nadere wijziging van de Ziektewet, de Coördinatiewet
Sociale verzekering en enige andere wetten (verlaging
uitkeringspercentage Ziektewet en premieheffing over
uitkeringen bij ziekte)

ADVIES RAAD V A N STATE
Aan de Koningin
's-Gravenhage, 15 november 1984
Bij Kabinetsmissive van 16 oktober
1984, nr. 10, heeft Uwe Majesteit, op
voordracht van de Staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf, bij de Raad van
State ter overweging aanhangig
gemaakt een voorstel van wet met
memorie van toelichting tot nadere
wijziging van de Ziektewet, de
Coördinatiewet Sociale Verzekering
en enige andere wetten (verlaging
uitkeringspercentage Ziektewet en
premieheffing over uitkeringen bij
ziekte).
1. De Raad van State moge in de
eerste plaats opmerken dat het
maatschappelijk draagvlak voor de
voorgestelde maatregelen zeer gering
is. Nagenoeg de gehele SociaalEconomische Raad (SER) (de vertegenwoordigers van werkgevers- zowel als
van werknemersorganisaties alsmede
de meerderheid der Kroonleden) wijst
deze maatregelen af. Hierbij is van
belang dat het juist de werkgevers- en
werknemersorganisaties zijn die de
komende ca.o."Onderhandelingen
moeten voeren over het al of niet
wijzigen van de bovenwettelijke
regelingen wanneer de voorstellen in
werking treden. Ook het bestuur van
de Stichting van de Arbeid adviseert
dringend de voorstellen in te trekken
(advies van 3 oktober 1984, bladzijde
2).

2. Het kabinet verdedigt de voorstellen onder meer met een beroep op de
ombuigingstaakstelling: «gegeven het
feit dat voor 1985 in de sfeer van de
sociale zekerheid een bedrag van 2,5
miljard moet worden omgebogen, het
niet redelijk is hierbij de Z.W. opnieuw
buiten beschouwing te laten» (memorie van toelichting, bladzijde 1). De
alternatieve mogelijkheden (binnen
het terrein van de sociale zekerheid),
te weten een herhaalde korting op de
sociale minimumuitkeringen, ofwel
een grotere bijdrage aan de ombuigingstaakstelling door degenen die
een langlopende uitkering ontvangen,
worden door het kabinet (overigens
op - naar 's Raads mening - begrijpelijke gronden) ten zeerste ongewenst
geacht. Het college merkt hierbij op,
dat het ontbreken van aanvaardbare
alternatieven op zichzelf geen voldoende rechtvaardiging is voor de voorstellen. De vraag moet dan beantwoord
worden of niet een invulling van de
noodzakelijke ombuiging gevonden
kan worden buiten de sfeer van de
sociale zekerheid, en zo neen, waarom
dit niet het geval is.
3. Voorts doet het kabinet zijn
keuze voor de voorstellen steunen op
hun samenhang met de komende
«herziening van het stelsel van de
sociale zekerheid» waarbij de uitkeringspercentages van de WW, de

WWV en de WAO zullen worden
verlaagd tot 70%, en op de gewenste
doorvoering van een beginsel van de
sociale werknemersverzekering, dat er
tegenover een verzekering ook een
premieplicht dient te bestaan.
Hoewel het college begrip heeft
voor deze argumentatie mag naar zijn
mening niet uit het oog worden
verloren dat de Ziektewet er voornameiijk op is gericht om in de geldelijke
gevolgen van kortdurend ziekteverzuim te voorzien, in een periode
waarin in principe de arbeidsovereenkomst blijft bestaan en er een wettelijke
plicht voor de werkgevers is o m ,
behoudens afwijkend beding, gedurende een zekere tijd het loon te
blijven uitbetalen. Dit laatste is
geregeld in artikel 1638c BW waaraan,
naar de mening van het kabinet in
1903, de overweging ten grondslag
lag dat er alleszins reden bestond «de
verplichting ... met uitbetaling van
loon voort te gaan, welke algemeen
als een zedelijke verplichting wordt
erkend, als regel tot rechtsplicht (te)
verheffen» (Gedr. St. II 1903/04, 147,
bladzijden 42-43). De duur van deze
verplichting is in de wet niet bepaald
en de vaststelling ervan is in geval
van geschil aan de rechter overgelaten.
Hoewel de jurisprudentie niet eenduidig is, is er een tendens waar te
nemen om deze termijn nogal ruim te
nemen. Er kan van worden uitgegaan
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dat in het algemeen een periode van
ten minste 6 weken wordt aangenomen. Ongeveer 90% van de ziektegevallen duurt niet langer. Maar afgezien
van deze wettelijke verplichting is er
al vrij geruime tijd een netwerk
ontstaan van bovenwettelijke bedingen en regelingen, de meeste werknemers omvattend, op grond waarvan
gedurende de gehele Ziektewet-periode van één jaar gewaarborgd is dat de
werknemer bij ziekte niet in inkomen
achteruit gaat. Het is dan ook geen
wonder dat in de literatuur het niet
achteruit gaan in arbeidsinkomen bij
ziekte wordt aangemerkt als een in de
praktijk ontstane sociale verworvenheid. Het is sinds de indiening van het
wetsvoorstel, houdende nadere
wettelijke voorzieningen ter zake van
uitkeringen en loonaanspraken voor
werknemers bij ziekte in 1982 door de
toenmalige Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid ook
duidelijk gebleken dat dit bij de
meeste werknemers sterk leeft.
Het is dan ook begrijpelijk dat de
grote meerderheid van de SER in het
advies over de voorgestelde Ziektewetmaatregelen (bladzijden 30 en 31)
opmerkt, dat deze maatregelen
uitgaan van een «theoretisch onderscheid tussen zieke en niet-zieke
werknemers als afzonderlijke categorieën» en dat het een maatschappelijke
realiteit is dat de grote meerderheid
van de werknemers ten minste enkele
dagen per jaar wegens ziekte moet
verzuimen.
In de toelichting (bladzijde 7) wordt
er ook op gewezen dat volgens de
SER de regelingen ten aanzien van
het ziekengeld onderdeel uitmaken
zowel van het stelsel van sociale
zekerheid als van het stelsel van
arbeidsvoorwaarden. De wettelijk
geregelde aanspraken zijn volledig
geïntegreerd in de contractueel
vastgelegde aanspraken. Uiteraard
heeft het kabinet gelijk wanneer het
vaststelt dat «hoezeer er ook sprake is
van een verwevenheid of zo men wil
integratie er sprake (blijft) van twee te
onderscheiden zaken», namelijk
enerzijds de plicht van de overheid tot
wettelijke regeling inzake de loonderving tijdens ziekte, en anderzijds het
gegeven dat sociale partners vanuit
hun eigen verantwoordelijkheid
gekomen zijn tot regelingen die per
saldo hogere aanspraken geven dan
de wettelijke ziekengeldverzekering.
Dit neemt echter niet weg dat de
wettelijke verplichting ex artikel 1638c
BW (behalve gedurende de werking
van de overgangsmaatregel) zijn
gelding behoudt behoudens afwijken-

de bedingen in individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten en dat
voor het overige deze «verwevenheid» of «integratie» wijst op de
geheel bijzondere betekenis van deze
bovenwettelijke regelingen.
In de toelichting wordt echter niet
of nauwelijks op het hiervoor opgemerkte ingegaan, zodat niet duidelijk
is of, en in hoeverre, dit alles is
meegewogen bij de standpuntbepaling door het kabinet. Ook wordt niet
ingegaan op de betekenis van artikel
1638c BW. Naar 's Raads mening moet
de motivering van het voorstel van
wet dan ook onvoldoende worden
geacht en is het noodzakelijk dat deze
wezenlijk wordt aangevuld.
4. Het college is er zich overigens
van bewust dat de vaststelling van de
grens tussen «kortdurende» en
«langdurende» arbeidsongeschiktheid
- die in ons sociaal verzekeringsstelsel is bepaald op de termijn van één
jaar - tot op zekere hoogte een
arbitraire keus betekent. Hoe korter de
duur van de arbeidsongeschiktheid is,
des te sterker zal de band met de
arbeidsplaats worden gevoeld, hoe
langer zij is, des te minder. Bij de
behandeling in de Tweede Kamer in
1965 van de WAO is er oorspronkelijk
namens een kamermeerderheid sterk
gepleit voor het vaststellen van de
grens tussen WAO en ZW op 6
maanden. Het kabinet hield echter
vast aan één jaar, onder meer op
grond van het argument dat het
gewenst was «niet te vroegtijdig de
band met het eigen werk als basis van
de uitkering door te snijden» (Gedr.
St. II 1964/1965, 7171, nr. 15, bladzijde
3). De Tweede Kamer legde zich
daarbij neer. In de adviesaanvrage
aan de SER en aan de Emancipatieraad
inzake de stelselherziening van de
sociale zekerheid (Gedr. St. II 1982/1983,
17 475, nr. 6, bladzijde 54) wordt de
gedachte van een beperking van de
maximumuitkerinysduur in de ZW tot
6 maanden ook door het kabinet
geopperd. Hierdoor zou een lastendaling in de ZW van 850 miljoen gulden
en bij eigen risicodragers van 150
min. gulden ontstaan, hetgeen onder
het toen geldende premieregime van
de ZW zou leiden tot een additionele
lastenverlichting voor werkgevers van
1 mld. gulden. Overigens heeft de
SER in zijn advies van 29 juni 1984
over de stelselherziening (bladzijde
136) unaniem negatief over deze
gedachte geadviseerd. Het is het
college niet bekend of het kabinet
over dit punt reeds een standpunt
heeft bepaald.

5. Ook het kabinet erkent (bladzijde
6 van de toelichting) dat de vastgestelde Ziektewet-maatregelen ten gevolge
zullen hebben dat de komende
ca.o."Onderhandelingen extra worden
belast. Het ziet er naar uit dat het
ongedaan maken in die onderhandelingen van de effecten van het
voorstel van wet bij de werknemersorganisaties prioriteit zal krijgen
(hetgeen gelet op het hiervoor
opgemerkte niet behoeft te verwonderen). Van werkgeverszijde is onlangs
meegedeeld dat het «terughalen»
door de vakbeweging van het verlaagde ziekengeld de werkgevers gemiddeld 1,5% van de loonsom zal kosten.
Dit zou de helft zijn van de beschikbare
loonruimte. Daarna is er evenwel
minder beschikbaar voor de verwezenlijking van andere doeleinden waaraan
het kabinet terecht grote waarde
hecht: verkorting van arbeidsduur
voor herverdeling van werk, rendementsherstel en bevordering van
werkgelegenheid. Het komt het
college voor dat in de toelichting op
deze problematiek dieper zou moeten
worden ingegaan.
6. De Raad is zich ervan bewust dat
van de voorgestelde maatregelen
enerzijds een positief effect kan
uitgaan op de bestrijding van misbruik
en oneigenlijk gebruik van de ZW in
geval van afwezigheid om andere dan
medische redenen. Anderzijds vestigt
hij de aandacht op de betekenis die de
voorgestelde maatregelen kunnen
hebben voor de volksgezondheid,
wanneer die maatregelen tenminste
in de loon-onderhandelingen niet van
hun effect zouden worden beroofd
(hetgeen uiteraard niet de bedoeling
is van het voorstel van wet). Denkbaar
is namelijk dat werknemers zich niet
of minder snel ziek zullen melden of
dat zieke werknemers eerder dan
medisch verantwoord het werk
hervatten, om inkomensderving te
voorkomen. Een dergelijke handelwijze zou kunnen leiden tot schade van
de gezondheid en op den duur tot
hogere volksgezondheidslasten.
In dit verband zou het college willen
wijzen op een bijdrage van het
«Bureau Medisch Adviseur» van het
secretariaat van de Sociale Verzekeringsraad (SVR) over de voorgestelde
ziektewetmaatregelen (bijlage B bij
het SVR-advies). Volgens deze
bijdrage werd bij de in 1982 gelanceerde plannen met betrekking tot de ZW
onder andere van de zijde van de
Stichting Coördinatie van Communicatie en Onderzoek naar Ziekteverzuim
(CCOZ) en van het NIPG/TNO «gewe-
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zen op de mogelijke schade, welke in
individuele gevallen zou kunnen
ontstaan voor de gezondheid, bij een
aanmerkelijke verlaging van de
ZW-inkomensdervingsregelingen» als
gevolg van een qua individuele
gezondheid onjuist verzuimgedrag.
In de toelichting wordt echter in het
geheel geen aandacht geschonken
aan de volksgezondheidsaspecten. Dit
valt te meer op nu bij het vorig pakket
aan ZW-maatregelen in 1982 door het
toenmalige kabinet reeds is onderkend
«dat het risico bestaat dat werknemers
te lang zullen doorwerken of te snel
aan het werk zullen gaan» en «dat het
zeker niet denkbeeldig is, dat het
uitzicht op een verlaagd inkomen bij
ziekte in bepaalde gevallen tot een
onverantwoord uitstel van ziekmelding
bijdraagt...» (kamerstukken I11981/
1982, 17348, nr. 8, bladzijde 10). Door
dat kabinet zijn toentertijd beleidsvoornemens aangekondigd om aan deze
risico's tegemoet te komen. Voorts
werd gewezen op de mogelijkheid om
in het kader van bovenwettelijke
afspraken te komen tot 100% nettoloondoorbetaling, zodat het risico van
langer doorwerken of eerder beginnen
niet aanwezig zou zijn (17348, nr. 8,
bladzijde 11). Aanbevolen wordt de
toelichting op dit punt aan te vullen.
7. Het kabinet gaat ervan uit dat de
verlaging van het uitkeringspercentage
ZW en de invoering van premieheffing
over ziekengelduitkeringen meebrengen dat invoering van een
minimumdagloonregeling in de ZW
noodzakelijk is. Voorgesteld wordt in
de ZW een minimumdagloonregeling
op te nemen overeenkomstig het in
de WW geldende systeem. Dit houdt
in dat het minimumdagloon uitsluitend
in aanmerking wordt genomen ten
aanzien van een gehuwde werknemer,
alsmede ten aanzien van een ongehuwde werknemer met een kind
beneden de 18 jaar, indien de neveninkomsten van betrokkene en de
inkomsten van zijn echtgenoot te
zamen met de uitkering doorgaans
blijven beneden een bepaald niveau.
De Raad onderschrijft het uitgangspunt dat invoering van een minimumdagloonregeling wenselijk is, maar
heeft bezwaar tegen de keuze voor
een minimumdagloonregeling waarin
een inkomenstoets is opgenomen.
Blijkens het advies dat de SVR over de
voorgenomen maatregelen in het
kader van de ZW heeft uitgebracht, zal
de invoering van een regeling met
een inkomenstoets een aanzienlijke
lastenverzwaring voor de bedrijfsverenigingen betekenen. Bovendien wijst

de SVR er naar 's Raads mening
terecht op, dat een dergelijke regeling
in het kader van de ZW zeer fraudegevoelig is vanwege het grote aantal,
merendeels kortlopende, gevallen
alsmede de noodzaak de door de
uitkeringsgerechtigde te verstrekken
gegevens zoveel mogelijk zonder
controle te accepteren. Ten slotte
moet worden vastgesteld dat in het
merendeel van de gevallen een
aantasting van de privacy van de
uitkeringsgerechtigde niet is te
ontkomen. Het college is van oordeel
dat de hier gesignaleerde problemen
van zodanige aard en gewicht zijn dat
met de SVR het opnemen van een
inkomenstoets in de te treffen minimumdagloonregeling moet worden
ontraden.
Het kabinet zegt in de memorie van
toelichting (bladzijde 16) zich van deze
problemen bewust te zijn. Toch meent
het om beleidsmatige redenen
daaraan thans voorbij te moeten
gaan Daarbij wordt onder meer
gesteld dat het alleen al uit een
oogpunt van gelijke behandeling niet
juist zou zijn in de ZW een bescherming
op minimumniveau in te voeren met
een andere, bredere werkingssfeer
dan geldt voor WW-, WWV- en
WAO-uitkeringsgerechtigden. Het
college wijst er daartegenover op dat
de gesignaleerde problemen voortkomen uit het eigen karakter van de ZW
en dat het daarom toch verantwoord
is te achten bij de vormgeving van de
in te voeren minimumdagloonbescherming met die - naar zijn oordeel
onoverkomelijke - problemen rekening te houden. Hij herinnert er
daarbij aan dat in het in 1982 voorgestelde pakket van maatregelen met
betrekking tot de ZW ervan is afgezien
een minimumdagloonregeling voor te
stellen conform die van de WW, juist
omdat het aanleggen van een inkomenstoets in de ZW om uitvoeringstechnische redenen niet goed
doenlijk werd geoordeeld. (Gedr. St.
17 348, nr. 3, bladzijde 15). Bovendien
meent de Raad dat ook wat dit
onderwerp betreft de samenhang
tussen de wettelijke regeling van de
inkomensaanspraken tijdens verzuim
wegens ziekte en de contractuele
regeling van de arbeidsvoorwaarden
in aanmerking moet worden genomen.
Een minimumdagloonbescherming
voor alle uitkeringsgerechtigden sluit
naar zijn oordeel het beste aan bij de
minimumbescherming, welke in dat
contractuele kader aan de werknemers
wordt geboden.
Op grond van het vorenstaande
dringt het college erop aan het

opnemen van een inkomenstoets in
de minimumdagloonregeling opnieuw
in overweging te nemen. Hij merkt
daarbij nog op dat het in de memorie
van toelichting (bladzijde 16) tot
uitdrukking gebrachte voornemen van
het kabinet, om de problematiek van
de fraude- en privacygevoeligheid van
de voorgestelde minimumdagloonregeling te betrekken bij de voorbereiding van de gezinstoeslagenregeling
in het kader van de stelselherziening,
naar zijn mening aan de ernst van die
problematiek onvoldoende recht doet.
8. Ook afgezien van het voorstel
inzake het minimumdagloon bestaat
bij de Raad de indruk dat het kabinet
aan de uitvoeringstechnische aspecten
van de voorgestelde maatregelen,
zoals door de SVR in zijn advies
belicht, te gemakkelijk voorbijgaat. Zo
blijft een aantal door de SVR gesignaleerde problemen, voortvloeiende uit
de premieheffing over uitkeringen bij
ziekte, in de memorie van toelichting
onbesproken, terwijl andere - met
name die verband houdende met de
franchise-WAO - worden afgedaan
met de opmerking (bladzijde 12) dat
nog nader bekeken zal worden hoe
aan deze moeilijkheden zo goed
mogelijk tegemoet kan worden
gekomen. Het college acht het voor
een goede beoordeling van het
onderhavige voorstel gewenst dat
omtrent de ter zake te treffen voorzieningen in de memorie van toelichting
enig inzicht wordt verschaft. Voorts
wordt het vraagstuk van de technische
uitvoerbaarheid van de voorgestelde
premieheffing over AAW/WAO-aanvullingen in hoofdzaak benaderd
vanuit het gezichtspunt van de
voorgenomen invoeringsdatum,
terwijl blijkens de eerdere advisering,
waarnaar de SVR verwijst, ook de
aanvaardbaarheid van dit voorstel op
zichzelf, gelet op de uitvoeringstechnische consequenties, in het geding is.
De Raad meent dat een uiteenzetting
ter zake daarom in de toelichting niet
mag ontbreken.
Meer in het algemeen merkt het
college op, dat het voor hem vaststaat
dat de voorgestelde maatregelen,
behoudens de niveauverlaging, de
taak van de sociale verzekeringsorganen verzwaren en de uitvoering van
het toch al gecompliceerde stelsel van
sociale verzekeringen er bepaald niet
eenvoudiger op maken. Hij mist dan
ook node een beschouwing over de
verhoging van de beleidslasten die de
voorgestelde regeling voor deze
organen medebrengt.
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9. De SVR is in zijn advies uitvoerig
ingegaan op de vraag welke wijzigingen in de sociale verzekeringswetgeving noodzakelijk zijn om de voorgenomen premieheffing over uitkeringen
bij ziekte mogelijk te maken. Het
uitgangspunt van die beschouwingen
wordt gevormd door zijn oordeel dat
in ieder geval getracht zal moeten
worden die premieheffing in te
passen in de bestaande premieheffingssystematiek waarbij de Coórdinatiewet Sociale Verzekering (CSV) een
centrale rol speelt.
Het kabinet geeft geen gevolg aan
het SVR-advies op dit punt. In plaats
daarvan wordt voorgesteld in de
verschillende uitkeringswetten zelf de
nodige voorzieningen te treffen. In de
toelichting wordt in dit verband
vermeld (bladzijde 27) dat het kabinet
daaraan de voorkeur geeft, omdat een
dergelijk systeem nu reeds voor de
WW wordt gevolgd. Het kabinet acht
het wetstechnisch gezien duidelijker
en ook inzichtelijker voor de ZW aan
te sluiten bij een reeds bestaand
systeem.
De Raad deelt het oordeel van de
SVR dat de in het wetsvoorstel
gekozen constructie in wezen niet
past in de systematiek van het
wettelijk stelsel van sociale verzekeringen. In dat stelsel is het de CSV, die
het begrip loon voor de premieheffing
ten behoeve van de uitkeringswetten
definieert. Hij acht het onbevredigend
dat thans opnieuw wordt gekozen
voor een oplossing buiten de CSV om
en geeft dan ook in overweging
alsnog de door de SVR gewezen weg
te volgen van een wijziging van artikel
6 van die wet.
Ook voor de aanwijzing van de
bedrijfsvereniging, waarbij de ziekengeld ontvangende werknemer is
verzekerd, is in het wetsvoorstel - in
afwijking van het advies van de SVR een voorziening getroffen, welke naar
het oordeel van het college de
systematiek van het wettelijk stelsel
van sociale verzekeringen doorbreekt.
In dat stelsel is het de Organisatiewet
Sociale Verzekering (OSV) die aangeeft
welke bedrijfsvereniging voor welke
werkgevers en werknemers de
uitkeringswetten uitvoert.
Thans wordt evenwel voorgesteld
die aanwijzing voor wat betreft
ziekengeld ontvangende werknemers
buiten die wet om te regelen. De Raad
beveelt aan alsnog de mogelijkheid te
bezien van regeling van deze aanwijzing in het kader van de OSV. Daarbij
zou met name aandacht moeten
worden geschonken aan de uitkomst

van het door de SVR toegezegde
nader onderzoek of de bestaande
delegatiebepaling van artikel 7, derde
lid, van de OSV ter zake een oplossing
biedt. Het college wijst erop dat door
de voorgestelde afwijkingen van de
systematiek het toch al gecompliceerde wettelijk stelsel van sociale
verzekeringen - onnodig - steeds
ondoorzichtiger en moeilijker hanteerbaar wordt. Zo deze voorstellen
worden gehandhaafd, acht hij het in
ieder geval wenselijk dat - bij voorbeeld in het kader van de stelselherziening sociale zekerheid - het gehele
systeem van heffingen van premies
en van vereveningsbijdragen binnen
het stelsel van sociale verzekeringen
ten principale wordt bezien. In dit
verband wil de Raad tenslotte niet
nalaten te memoreren dat de SVR in
zijn jaarverslag over 1983 (zie Stcrt.
1984, 205) zijn ernstige bezorgdheid
heeft geuit over de kwaliteit van de
wetgeving en de wetsuitvoering op
het gebied van de sociale verzekeringen en daarbij het tempo van wetgeving en de vele wetswijzigingen als
oorzaak heeft aangewezen.
10. In de memorie van toelichting
wordt aan het advies van de SVR de
conclusie ontleend dat premieheffing
over uitkeringen bij ziekte op zich per
1 januari 1985, ondanks de geconstateerde problemen en administratieve
moeilijkheden, met uitzondering van
één voorbehoud, namelijk de premieheffing over AAW/WAO-aanvullingen,
uitvoerbaar wordt geacht, zij het met
moeite. De Raad wijst erop dat
blijkens dat advies het hier gaat om
een op 12 september 1984 door
technici van de uitvoeringsorganen
uitgesproken oordeel, waarbij uitdrukkelijk werd gesteld, dat uitvoering van
de voorgenomen maatregelen per 1
januari 1985 uitsluitend mogelijk werd
geacht indien de concrete inhoud van
de wetswijziging op zeer korte termijn
bekend zou zijn. Het college vraagt
zich af of deze voorwaarde wel is
vervuld. In ieder geval is hij van
mening dat aan het gemaakte voorbehoud voor de premieheffing over
AAW/WAO-aanvullingen niet kan
worden voorbijgegaan met het in de
memorie van toelichting gedane
beroep op het feit dat het voornemen
daartoe reeds op 29 augustus van dit
jaar aan de SVR is kenbaar gemaakt.
Bij de Raad bestaat derhalve twijfel of
een behoorlijke uitvoering van alle
onderdelen van het wetsvoorstel per
1 januari 1985 wel is verzekerd. Hij
wijst er overigens op, dat weliswaar in

de memorie van toelichting steeds
wordt gesproken van invoering van
de voorgestelde maatregelen per 1
januari 1985, maar dat het wetsvoorstel
zelf in artikel VIII een latere inwerkingtredingsdatum mogelijk maakt.
11. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.
De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet niet
te zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal dan nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.
De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

Lijst van redactionele kanttekeningen,
behorende bij het advies nr.
W12.84.0659/26.4.47 van de Raad van
State van 15 november 1984
- In het voorgestelde artikel 16,
derde lid, van de ZW ware «het
bedrag, genoemd in ...» te wijzigen in:
het bedrag, bedoeld in ....
- In het voorgestelde artikel 16,
vijfde lid, van de ZW ware «indien en
voor zover» te vervangen door: voor
zover (punt 12 van de Aanwijzingen
voor de wetgevingstechniek).
- Het verdient aanbeveling om in
artikel II, onder B de uitdrukking
«en/of» te vermijden (punt 12 van de
Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek).
- Het verdient aanbeveling om
artikel 11, tweede lid, van de ZW en
artikel 10, tweede lid, van de WAO
niet in alinea's te verdelen (punt 27
van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek).
- In de artikelen ware in plaats van
een verwijzing naar «het vorige lid» te
verwijzen naar het nummer van dat
lid (punt 7 van de Aanwijzingen voor
de wetgevingstechniek).
- Het verdient aanbeveling met het
oog op de grondwettelijke betekenis
van diverse termen te spreken van
«kabinet» in plaats van: regering.
- Op blz. 12 van de toelichting ware
«een beschikking» te wijzigen in: een
ministeriële regeling.
- Op blz. 22 van de toelichting ware
in de vijfde regel van boven «tabel 1»
te wijzigen in: tabel 3.
- Op blz. 29 van de toelichting
(onderaan) ware «artikel III, onderdeel
A (artikel 7a WW)» te wijzigen in:
artikel IV, onderdeel A (artikel 9a
WW).
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