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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)

NADER RAPPORT
Aan de Koningin
's-Gravenhage, 21 november 1984
Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 16
oktober 1984, nr. 10, machtigde Uwe
Majesteit de Raad van State zijn
advies betreffende het bovenvermelde
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 15 november 1984, nr.
W12.84.0659/26.4.47, moge ik U
hierbij aanbieden. In verband met het
advies merk ik het volgende op.
1 en 2. In zijn advies merkt de Raad
van State onder punt 1 op dat het
maatschappelijk draagvlak voor de
voorgestelde maatregelen zeer gering
is. De Raad verwijst hiervoor naar de
opvatting van de Sociaal-Economische
Raad (SER) die nagenoeg in zijn
geheel de maatregelen in zijn advies
afwijst. Ook verwijst de Raad van
State naar de opvatting van het
bestuur van de Stichting van de
Arbeid dat in zijn advies dringend
adviseert de voorgenomen maatregelen met betrekking tot de Ziektewet
(ZW) in te trekken.
Onder punt 2 van zijn advies merkt
de Raad vervolgens op dat het
ontbreken van alternatieven, hetgeen
onder meer door het kabinet gebruikt
wordt ter verdediging van de voorgenomen maatregelen, op zichzelf geen
voldoende rechtvaardiging is voor de
voorstellen. De Raad stelt vervolgens
de vraag of niet een invulling van de
noodzakelijke ombuigingen gevonden

kan worden buiten de sfeer van de
sociale zekerheid, en zo nee, waarom
dit niet het geval is.
Het kabinet is er zich van bewust
dat maatschappelijke organisaties de
weerstand tegen de voorgestelde
maatregelen in het kader van de ZW,
evenals trouwens in 1982 bij het
ZW-wetsontwerp van het kabinet-Van
Agt II, hebben verwoord. Dit blijkt
inderdaad al uit het feit, zoals de Raad
van State terecht opmerkt, dat zowel
de werknemers- en ondernemersleden
als een groot deel van de kroonleden
in de SER zich tegen de ZW-maatregelen hebben gekeerd. Het is overigens
opvallend dat deze leden in de SER
zich in eerste instantie niet tegen de
ZW-maatregelen verklaren vanwege
principiële argumenten die liggen op
het terrein van de ZW, maar vanwege
de consequenties voor het te voeren
arbeidsvoorwaardenbeleid. Een en
ander volgt uiteraard uit de verwevenheid van de wettelijk geregelde
aanspraken bij ziekte met de contractueel vastgestelde aanspraken. Het
kabinet geeft dit in de memorie van
toelichting ook zelf aan. In punt 3 zal
hierop, naar aanleiding van de
opmerkingen van de Raad van State
in zijn advies onder punt 3, nog nader
worden ingegaan. Toch acht het
kabinet, ondanks de geconstateerde
weerstand, de maatregelen in het
kader van de ZW niet alleen onontkoombaar, maar ook verdedigbaar.

Onontkoombaar, gegeven het feit
dat in de sociale zekerheid 2,5 mld. in
1985 moet worden omgebogen en dat
de alternatieven voor het ontzien van
de ZW-uitkeringen, zoals in de
toelichting is aangegeven, ongewenst
moeten worden geacht (overigens op
naar de mening van de Raad van
State begrijpelijke gronden).
De ZW-maatregelen acht het
kabinet op zich ook intrinsiek verdedigbaar, enerzijds wat de niveau-verlaging
betreft vanwege de relatie met de
stelselherziening en de daaruit
voortvloeiende verlaging van de
uitkeringspercentages van de WAO-,
WW- en WWV-uitkeringen tot bruto
70. Anderzijds voor de premieheffing
vanuit het principe dat tegenover
verzekeringsplicht ook premieplicht
dient te staan.
Naar aanleiding van de vraag van
de Raad van State of niet een invulling
van de noodzakelijke ombuiging
gevonden kan worden buiten de sfeer
van de sociale zekerheid merk ik nog
het volgende op.
In het regeerakkoord is - bij een
jaarlijkse inkomensmatiging van 2% een verdeelsleutel voor ombuigingen
over de onderscheiden sectoren van
overheidsuitgaven overeengekomen.
Deze verdeelsleutel is in onderstaande
tabel weergegeven. De noodzakelijke
ombuigingen zijn naar de mening van
het kabinet op deze wijze evenwichtig
over de onderscheiden sectoren van
overheidsuitgaven verdeeld.
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De verdeling van de totale ombuigingen in 1985 van 9,3 miljard over de
onderscheiden sectoren is eveneens
in onderstaande tabel weergegeven.
Hieruit blijkt dat het kabinet voor 1985
heeft besloten een extra ombuigings-

inspanning te verrichten op de
rijksbegroting in enge zin. In de
miljoenennota 1985 is derhalve reeds
een extra ombuigingsinspanning
buiten de sfeer van de sociale zekerheid opgenomen.

Verdeelsleutel
regeerakkoord
Sociale zekerheid
Arbeidsvoorwaarden
Rijksbegroting
Volksgezondheid

Ombuigingen
1985
2,5
2,5
3.1
1.2

mld.
mld.
mld.
mld.

9,3 mld.

3. De Raad memoreert, dat het
kabinet zijn keuze voor de voorstellen
laat 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 ZW er voornamelijk
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 om,
behoudens afwijkend beding, gedurende een zekere tijd het loon te blijven
uitbetalen. Dit laatste is geregeld in
artikel 1638c van het Burgerlijk
Wetboek (BW). Maar ook afgezien van
deze wettelijke verplichting is er
volgens de Raad al vrij geruime tijd
een netwerk ontstaan van bovenwettelijke bedingen en regelingen, de
meeste werknemers omvattend, op
grond waarvan gedurende de gehele
ZW-periode van één jaar gewaarborgd
is dat de werknemer bij ziekte niet in
inkomen achteruit gaat. Het is dan
ook volgens de Raad begrijpelijk dat
de grote meerderheid van de SER in
het advies over de voorgestelde
ZW-maatregelen 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
tenminste enkele dagen per jaar
wegens ziekte moet verzuimen.

Het college geeft 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 volgens de
Raad niet weg dat de wettelijke
verplichting ex artikel 1638c BW (behalve gedurende de werking van de
overgangsmaatregel) haar gelding
behoudt behoudens afwijkende
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 naar het oordeel van
de Raad niet of nauwelijks op het
hiervoor opgemerkte ingegaan, zodat
volgens hem niet duidelijk is of, en in
hoeverre, dit alles is meegewogen bij
de standpuntbepaling door het
kabinet. Ook wordt naar het oordeel
van de Raad 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.
Het lijkt mij goed naar aanleiding
hiervan de drie te onderscheiden
regelingen die van invloed zijn op de
betaling tijdens ziekte nader te
beschouwen. In artikel 1638c BW is de
bepaling opgenomen dat de werkgever
tijdens ziekte van de werknemer
gedurende betrekkelijk korte tijd het
loon moet doorbetalen. Aan de

invoering van de bepaling heeft, zoals
de Raad memoreert, destijds (1903)
de overweging ten grondslag gelegen
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».
Er zij echter met nadruk op gewezen,
dat artikel 1638c BW op zichzelf - dat
wil zeggen ook los van de thans
voorgestelde maatregelen - nimmer
het karakter heeft gedragen van
dwingend recht. Het is altijd mogelijk
geweest bij schriftelijke overeenkomst
of reglement van het in dat artikel
bepaaldeten nadele van de werknemer
af te wijken, bij voorbeeld in die zin
dat gedurende ziekte in het geheel
geen loon verschuldigd zal zijn. Dit
betekent dat ook de wetgever aan het
begin van deze eeuw de in genoemd
artikel vervatte norm niet onaantastbaar heeft geacht en de afwijking
daarvan bepaald niet als ontoelaatbaar
heeft beschouwd. In de praktijk
hebben zich echter vooral uitbreidingen van de aanspraak op loonbetaling
tijdens ziekte voorgedaan. De regeling
van geldelijke gevolgen van ziekte
werd daardoor vrijwel geheel een
zaak van het overleg over de arbeidsvoorwaarden tussen werkgever(s) en
werknemer(s). De ontwikkelingen die
daarvan het gevolg waren hebben in
het begin van deze eeuw geleid tot de
conclusie dat het wenselijk zou zijn
dat de overheid een taak en verantwoordelijkheid op zich zou nemen ten
aanzien van de loonderving als
gevolg van ziekte. Zulks mede om te
voorkomen dat de loonbetaling
tijdens ziekte uit concurrentieoverwegingen onaanvaardbare schade op
zou lopen. Vanuit die achtergrond is
gekomen tot een wettelijke ziekengeldverzekering, die gedurende het eerste
jaar van ziekte aanspraak geeft op een
uitkering, welke wordt gefinancierd
uit door werkgevers en werknemers
op te brengen premies. Aldus is een
vaste, verplichte basis voor de
voorzieningen ingeval van ziekte tot
stand gekomen.
Daarnaast is de bepaling in artikel
1638c BW gehandhaafd, waardoor de
werknemer, tenzij een afwijkend
beding was gesloten, gedurende
betrekkelijk korte tijd jegens zijn
werkgever aanspraak kan blijven
maken op volledige loondoorbetaling,
met aftrek van de uitkeringen ingevolge de ZW. Dit houdt in, dat ook in het
verleden de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 1638c BW als min of
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meer staande naast de in de wettelijke
ziekengeldverzekering neergelegde
aanspraken zijn beschouwd. Dit moge
ook blijken uit de verschillen die er
tussen beide bestaan. Zo kent de ZW
twee wachtdagen waarover geen
uitkering wordt betaald, terwijl de
BW-norm al op de eerste ziektedag
aanspraak op loondoorbetaling geeft.
Ook verschilt het niveau van de
aanspraak.
De verplichting van de werkgever
om tijdens ziekte gedurende betrekkelijk korte tijd het loon door te betalen
kan vanuit een geheel andere invalshoek benaderd worden dan de
verantwoordelijkheid die de overheid
op zich heeft genomen om een vaste,
economisch verantwoorde, verzekering te scheppen ten aanzien van de
loonderving gedurende het gehele
eerste jaar van ziekte. Wijziging van
deze ziekengeldverzekering behoeft
daarom niet automatisch tot een
herziening van de BW-norm te leiden.
Het kabinet acht dan ook geen
aanleiding aanwezig om thans
fundamentele wijzigingen aan te
brengen in de relatie tussen de
BW-norm en de wettelijk geregelde
uitkeringen. Wel wil het kabinet
bezien of in de toekomst wijziging van
de BW-norm in de rede ligt, in
verband met de algehele herziening
van de wettelijke voorzieningen ten
aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Naast de verhouding tussen de
norm uit artikel 1638c BW en de
wettelijke ziekengeldverzekering
speelt bij de beoordeling van de
voorgestelde maatregelen ook een
duidelijke rol de verwevenheid tussen
de wettelijke ziekengeldverzekering en
in de ca.o.'s of individuele arbeidsovereenkomsten neergelegde aanspraken op loondoorbetaling tijdens ziekte
dan wel aanvulling op de wettelijke
ziekengelduitkering.
Een meerderheid van de SER stelt
dat het een maatschappelijke realiteit
is, dat de grote meerderheid van de
werknemers ten minste enkele dagen
per jaar wegens ziekte moet verzuimen
en het in dat licht bezien vanzelfsprekend is, dat werkgever en werknemer,
dan wel contractpartners bij ca.o.,
niet alleen afspraken maken over de
beloning van de arbeid, maar evenzeer
over de bij ziekte geldende arbeidsvoorwaarden, daarbij de ziekengeldverzekering in aanmerking nemend.
Uit de beschouwingen in het SER-advies komt naar voren dat de regelingen
ten aanzien van het ziekengeld
onderdeel uitmaken van zowel het
stelsel van sociale zekerheid als het

Stelsel van arbeidsvoorwaarden. Een
complicerende factor daarbij is dat in
veel ca.o.'s niet is volstaan met het
regelen van aanvullingen op de
wettelijke sociale zekerheidsregelingen maar dat - juist bij ziekte - de
wettelijk geregelde aanspraken
volledig zijn geïntegreerd in de
contractueel vastgelegde aanspraken.
De ziekengeldverzekering functioneert dan ook in feite niet uitsluitend
als werknemersverzekering, maar
minstens evenzeer via herverzekering
als werkgeversverzekering. Die
verwevenheid kan en mag echter niet
betekenen, dat daarom geen wijzigingen in de ziekengeldverzekering
zouden mogen worden aangebracht.
Hoezeer er ook sprake is van een
verwevenheid, er blijft sprake van
twee te onderscheiden zaken. Daarbij
gaat het niet om een theoretisch
onderscheid tussen zieke en niet-zieke
werknemers, maar om een de facto
ook aanwezig zijnd onderscheid
tussen wettelijke uitkeringsrechten en
bovenwettelijke aanspraken. Enerzijds
is er de plicht van de overheid tot
wettelijke regeling inzake de loonderving tijdens ziekte. Zulks heeft onder
meer zijn beslag gekregen in de ZW.
Anderzijds is er het gegeven dat
sociale partners vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid voor het
arbeidsvoorwaardenbeleid zijn
gekomen tot regelingen die per saldo
hogere aanspraken geven dan de
wettelijke ziekengeldverzekering. Zij
zullen, waar er gegronde redenen zijn
om te komen tot aanpassing van de
wettelijke regelingen, vanuit dezelfde
eigen verantwoordelijkheid moeten
bezien of er aanleiding is het contrac
tueel overeengekomen hogere niveau
van voorzieningen bij ziekte te
handhaven, dan wel tot aanpassing
over te gaan. De hiervoor aangegeven
noodzaak tot beperking van de in de
wetgeving geformaliseerde verplichtingen zal, gezien de gememoreerde
verwevenheid, in een aantal gevallen
wellicht niet leiden tot een vermindering van het totaal van de aanspraken
tijdens ziekte, maar tot privatisering
van een groter deel van die aanspraken.
Met name waar de bovenwettelijke
uitkeringen in het geding zijn, doet
zich een verschuiving voor van
verantwoordelijkheden van de
overheid naar sociale partners. Hierbij
dient evenwel bedacht te worden, dat
een verschuiving van verplichtingen
van de collectieve naar de semi-collectieve sfeer in ieder geval het karakter
van die verplichtingen wijzigt: een
semi-collectieve verplichting is in

beginsel onderhandelbaar. Het is
derhalve niet zo, dat een verschuiving
van verplichtingen per saldo slechts
kan leiden tot een handhaving van de
bestaande situatie. Het is in dit licht
bezien onjuist de indruk te wekken,
dat daar waar het kabinet redenen
aanwezig acht de wettelijke regelingen
te beperken, alleen al daardoor het
arbeidsvoorwaardenoverleg wordt
doorkruist. Er is geen sprake van
doorkruising. Wel worden sociale
partners ertoe gedwongen te bezien
of zij ook in de toekomst een door hen
in vrijwilligheid overeengekomen
niveau van betaling tijdens ziekte
willen handhaven, ondanks de
redenen die er zijn om het wettelijke
ziekengeld te verlagen, en zo zij dit
willen, te bezien hoe de financiering
kan plaatsvinden. De verantwoordelijkheid van het kabinet voor de wettelijke
ziekengeldverzekering en met name
economische aspecten hiervan kan en
mag niet worden weggenomen
doordat anderen, vanuit andere
verantwoordelijkheden, tot daarbovenuit stijgende voorzieningen
hebben besloten.
Vorenstaande beschouwing heb ik
ook in de memorie van toelichting
opgenomen, waarmee naar mijn
oordeel de motivering van het
wetsvoorstel, overeenkomstig het
verzoek van de Raad van State,
wezenlijk is aangevuld.
4. De Raad van State merkt voorts
op, dat het hem onbekend is of het
kabinet reeds een standpunt heeft
bepaald terzake van een bekorting
van de maximale duur van de uitkering
ingevolge de ZW tot een half jaar. In
de adviesaanvraag over de stelselherziening aan de SER en de Emancipatieraad wordt aangegeven, wat de
financiële effecten van een dergelijke
ingreep zouden zijn. Ik merk in dit
verband op, dat een eventuele
beperking van de uitkeringsduur bij
ziekte moet worden gezien in nauwe
samenhang met het feit, dat het
kabinet in de genoemde adviesaanvraag voor de langere termijn een
systeem beschrijft waarin ook bij
(medisch-arbeidskundige) arbeidsongeschiktheid sprake is van een
beperkte duur van het recht op een
loongerelateerde uitkering. In een
dergelijke systematiek zou, ook uit het
oogpunt van zoveel mogelijk gelijke
uitkeringsrechten bij werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid, bekorting van
de uitkeringsduur bij ziekte goed
kunnen passen. Zoals bekend,
overweegt het kabinet niet om op
korte termijn te komen met voorstellen
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strekkende tot beperking van de
uitkeringsduur bij (medisch-arbeidskundige) arbeidsongeschiktheid. De
redenen hiervoor worden in de
genoemde adviesaanvraag uiteengezet. Een standpunt terzake van een
bekorting van de uitkeringsduur bij
ziekte heeft het kabinet dan ook nog
niet bepaald.
5. De Raad van State merkt op, dat
ook het kabinet erkent dat de voorgestelde ZW-maatregelen ten gevolge
zullen hebben dat de komende
ca.o."Onderhandelingen extra worden
belast. Naar het oordeel van de Raad
ziet het ernaar uit, dat het ongedaan
maken in die onderhandelingen van
de effecten van de voorstellen bij de
werknemersorganisaties prioriteit zal
krijgen. Daarbij wordt opgemerkt, dat
daarna minder beschikbaar is voor de
verwezenlijking van andere doeleinden
waaraan het kabinet 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.
Hierbij zij opgemerkt dat naar
aanleiding van het advies van de
Raad van State inzake het wetsvoorstel
omtrent de overgangsmaatregel met
betrekking tot loonbetalingen tijdens
ziekte en aanvullingen op de wettelijke
ziekengelduitkering in de toelichting
bij dat wetsvoorstel uitvoeriger is
ingegaan op de aspecten verbonden
aan de onderhandelingen over
herziening dan wel handhaving van
de bovenwettelijke bedingen. Gelet
op de opmerkingen van de Raad heb
ik besloten de essentie van dat betoog
ook op te nemen in de toelichting op
het thans voorliggende wetsvoorstel.
6. De Raad van State beveelt aan in
de toelichting aandacht te schenken
aan de volksgezondheidsaspecten van
de voorgestelde maatregelen. In dit
verband wijst het college onder meer
naar de als bijlage bij het advies van
de Sociale Verzekeringsraad (SVR)
gevoegde bijdrage van het «Bureau
Medisch Adviseur» van het secretariaat van de SVR, waarin gewezen
wordt op de mogelijke schade, die in
individuele gevallen zou kunnen
ontstaan voor de gezondheid, als
gevolg van een op inkomensoverwegingen gebaseerd onjuist verzuimgedrag. Overeenkomstig het advies van
de Raad van State is de memorie van
toelichting op dit punt aangevuld.

7. De Raad van State onderschrijft
in zijn advies het uitgangspunt dat
invoering van een minimumdagloonregeling wenselijk is, maar heeft
bezwaar tegen de keuze voor een
minimumdagloonregeling waarin een
inkomenstoets is opgenomen. De
Raad verwijst hiervoor naar de
bezwaren tegen een minimumdagloonregeling met inkomenstoets die
door de SVR in zijn advies naar voren
zijn gebracht, te weten de aanzienlijke
lastenverzwaring voor de bedrijfsverenigingen en de fraude- en privacy-gevoeligheid van een dergelijke regeling.
De Raad wijst er vervolgens nog op
dat in de ZW-maatregelen van 1982 is
afgezien van een minimumdagloonregeling conform die van de WW, juist
omdat het aanleggen van een inkomenstoets in de ZW om uitvoeringstechnische redenen niet goed
doenlijk werd geoordeeld. Ik wil er in
dit verband op wijzen dat toentertijd
om uitvoeringstechnische redenen
weliswaar is afgezien van het invoeren
van een nu voorgestelde inkomenstoets in de ZW naar analogie van die
in de WW, maar dat toen wel naar een
methode is gezocht waarmee in grote
lijnen hetzelfde effect werd bereikt als
met het minimumdaglooncriterium
in de WW. Destijds is er voor gekozen
aansluiting te zoeken bij de fiscale
wetgeving en wel in die zin, dat het
minimumdagloon in de ZW van
toepassing zou worden op degene die
voor de heffing van de loonbelasting
in de toenmalige tariefgroep 3 of 4
viel. Deze gegevens waren bij de
bedrijfsverenigingen bekend. Hiermee
werd in grote lijnen hetzelfde effect
bereikt als met het minimumdaglooncriterium in de WW.
In het huidige systeem van de
loonbelasting is volledige aansluiting
bij de tariefgroepen niet meer mogelijk.
Overigens zij opgemerkt dat vanaf het
moment dat het wetsvoorstel tweeverdieners derde fase, wet zal zijn
geworden, de tariefgroepen wel een
indicatie zullen kunnen geven of
iemand al dan niet recht heeft op het
minimumdagloon. Immers in tariefgroep III zullen dan alleen nog de
niet-alleenstaande alleenverdieners
zitten, zodat de gehuwden in deze
groep feitelijk zonder inkomensonderzoek in aanmerking gebracht zullen
kunnen worden voor het minimumdagloon. Hiermee wil niet gezegd zijn
dat er niet alsnog bij een grote groep
een inkomensonderzoekzal dienen
plaats te vinden, met alle daaraan
vastzittende uitvoeringstechnische
problemen. Toch meen ik dat uit een

in de uitvoeringssfeer gedeeltelijk
beslissend laten zijn van de indeling
in tariefgroepen, hoewel nogmaals de
tariefgroepen niet uitputtend beslissend kunnen zijn, enige mitigering
volgt van de door de SVR naar voren
gebrachte en door de Raad van State
onderschreven uitvoeringsproblematiek.
In reactie op het advies van de Raad
van State, die de bezwaren die de
SVR naar voren brengt onderschrijft
en hieruit de conclusie trekt dat een
minimumdagloonregeling zonder
inkomenstoets in de ZW ingevoerd
moet worden, wil ik allereerst opmerken dat het kabinet de uitvoeringstectv
nische problemen verbonden aan de
invoering van een minimumdagloonregeling met inkomenstoets in de ZW
geenszins onderschat.
Ik ben mij ervan bewust dat juist het
grote aantal kort lopende uitkeringen
in de ZW er de oorzaak van is dat de
voorgestelde minimumdagloonregeling voor de uitvoeringsorganen een
aanzienlijke lastenverzwaring zal
betekenen. Ook onderken ik de
fraude- en privacygevoeligheid van
een dergelijke regeling, hoewel zeker
de fraude-gevoeligheid mijns inziens
nauw zal samenhangen met de
manier waarop de inkomensonderzoeken in de praktijk gestalte zullen
krijgen. Toch wil ik hieruit niet de
conclusie trekken die de SVR en ook
de Raad van State hieruit getrokken
hebben.
Ik acht invoering van een minimumdagloonregeling zonder inkomenstoets, in aanmerking nemende het
beleid dat door het kabinet gevoerd
wordt ten aanzien van de bescherming
op minimumniveau, ten zeerste
ongewenst. Bovendien zou het nu
invoeren van een minimumdagloonregeling zonder inkomenstoets volkomen in strijd zijn met datgene wat
door het kabinet wordt voorgestaan
ten aanzien van de gezinstoeslagenregeling in het kader van de stelselherziening. Het gaat mijns inziens niet aan,
een nieuwe minimumbescherming te
introduceren in het sociale verzekeringsstelsel die haaks staat op
datgene wat wordt voorgestaan in het
kader van de stelselherziening.
Hiernaast zullen de geconstateerde
problemen ongetwijfeld opnieuw
opdoemen bij de invoering van de
gezinstoeslagenregeling. Wel ben ik
bereid, gezien de niet te onderschatten
uitvoeringstechnische problemen die
aan de introductie van een minimumdagloonregeling met inkomenstoets
in de ZW verbonden zijn, tot 1 juli a.s.
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het minimumdagloon in de ZW alleen
te laten gelden voor diegenen die
langer dan 6 weken arbeidsongeschikt
zijn. Zoals de Raad van State ook
reeds in zijn advies aangeeft kan er,
op grond van jurisprudentie, van
worden uitgegaan dat de werkgever
in beginsel gedurende de eerste 6
weken arbeidsongeschiktheid op
grond van artikel 1638c BW verplicht
is het loon uit te betalen. Hiernaast is
±90% van het aantal ziektegevallen
hersteld binnen 6 weken, zodat
uiteindelijk tot 1 juli 1985 slechts 10%
van het aantal ziektegevallen in
aanmerking komt voor toetsing aan
het minimumdagloon.
Tot 1 juli a.s. zal vervolgens in de
overgangsmaatregel met betrekking
tot de bovenwettelijke bedingen
worden bepaald, dat de uit de maatregel voortvloeiende beperking van de
aanspraken op loonbetaling tijdens
ziekte of aanvulling op de ZW-uitkering, gedurende deze 6 weken niet
zodanig kunnen zijn dat aan loon en
uitkering tezamen minder wordt
ontvangen dan het voor betrokkene
relevante minimumloon. Een en
ander houdt derhalve in dat in
beginsel gedurende de eerste periode
van arbeidsongeschiktheid de werknemer recht heeft op de minimumbescherming via de werkgever en na 6
weken arbeidsongeschiktheid via de
ziekenkassen. De hierboven aangegeven beperking van de minimumdagloonbescherming geeft m.i. de
uitvoeringsorganen de gelegenheid
om in te spelen en hun uitvoeringsapparaat af te stemmen op een dergelijke
regeling. Het wetsvoorstel en de
memorie van toelichting zijn overeenkomstig het vorenstaande aangepast.
8. In dit onderdeel wijdt de Raad
van State een beschouwing aan de
andere dan in punt 7 bij de toepassing
van het minimumdagloon genoemde
uitvoeringstechnische aspecten van
de voorgestelde maatregel. De Raad
is van mening, dat het gewenst is, dat
over de te treffen voorzieningen die
tegemoet moeten komen aan de
problemen, voortvloeiende uit de
premieheffing over uitkeringen bij
ziekte, in de memorie van toelichting
inzicht wordt verschaft. Recht doende
aan deze opmerking van de Raad heb
ik in de memorie van toelichting een
passage opgenomen, waarin ik heb
uiteengezet, wat de inhoud van de
desbetreffende ministeriële regeling
zou moeten zijn.
Met betrekking tot de voorgestelde
premieheffing over AAW-/WAO-aan-

vullingen merkt de Raad nog op, dat
het vraagstuk van de technische
uitvoerbaarheid van dit voorstel in
hoofdzaak wordt benaderd vanuit het
gezichtspunt van de voorgenomen
ingangsdatum, terwijl voorts de
aanvaardheid van dit voorstel op
zichzelf, gelet op de uitvoeringstechnische consequenties, in het geding is.
Ik heb in de mening van de Raad, dat
een uiteenzetting terzake in de
toelichting niet mag ontbreken,
aanleiding gevonden alsnog in de
memorie van toelichting over dit punt
een beschouwing op te nemen. O
Overigens heb ik in verband met de
hier gesignaleerde uitvoeringsproblematiek besloten de in het voorstel
opgenomen premieheffing over
AAW-WAO-aanvullingen eerst per 1
juli a.s. te doen ingaan.
De Raad van State merkt nog op,
dat het voor hem vaststaat, dat de
voorgestelde maatregelen, behoudens
de niveauverlaging, de taak van de
sociale verzekeringsorganen zullen
verzwaren.
Naar aanleiding hiervan merk ik op,
dat de premieheffing over ziekengeld
voor de bedrijfsverenigingen (en naar
mijn oordeel ook voor werkgevers)
eerder een verlaging dan een verhoging van de beleidslasten mede zal
brengen. Aan de bedragen, die nu
reeds op de ziekengelduitkeringen
worden ingehouden aan loonbelasting
en AOW/AWW-premies, zullen de
premies voor de werknemersverzekeringen worden toegevoegd. Bovendien
zal bij de vaststelling van de door de
werkgever verschuldigde premies
geen onderscheid meer behoeven te
worden gemaakt tussen zieke en
niet-zieke werknemers, waardoor de
controle op de door werkgevers
gedane loonopgaven aanmerkelijk zal
worden vereenvoudigd.
Overigens zij opgemerkt dat nu de
SVR in zijn advies geen indicatie geeft
van een eventuele verhoging van
beleidslasten, het ook voor het
kabinet niet doenlijk is een precieze
kwantificering te geven. Terzake zij
nog eens opgemerkt dat naar verwacht
de premieheffing een verlaging van
de beleidslasten tot gevolg zal hebben
en de invoering van een minimumdagloon in de ZW een verhoging.
9. De Raad van State schenkt in dit
onderdeel veel aandacht aan de naar
het oordeel van de SVR wenselijk
geachte wijzigingen in de sociale
verzekeringswetgeving om de
premieheffing over uitkeringen bij
ziekte mogelijk te maken. De Raad van

State deelt de opvatting van de SVR,
dat in ieder geval getracht zal moeten
worden die premieheffing in te
passen in de bestaande premieheffingssystematiek waarbij de Coördinatiewet Sociale Verzekering een centrale
rol speelt en dat de door het kabinet
gekozen constructie in wezen niet
past in de systematiek van het
wettelijk stelsel van sociale verzekeringen. De Raad van State geeft derhalve
in overweging alsnog de door de SVR
gewezen weg te volgen van een
wijziging van artikel 6 van de Coördinatiewet.
Ook voor wat betreft de aanwijzing
van de bedrijfsvereniging, waarbij de
ziekengeld ontvangende werknemer
is verzekerd, onderschrijft de Raad
van State het SVR-advies en constateert dat de terzake in het wetsvoorstel
getroffen voorzieningen de systematiek van het wettelijk stelsel van
sociale verzekeringen doorbreekt. In
dit stelsel is het de Organisatiewet
Sociale Verzekering, aldus de Raad,
die aangeeft welke bedrijfsvereniging
voor welke werknemers en werkgevers
de uitkeringswetten uitvoert. Het
kabinet heeft in dit verband goede
nota genomen van de opmerking van
de Raad van State, dat door de
voorgestelde afwijkingen van de
systematiek het toch al gecompliceerde wettelijk stelsel van sociale
verzekeringen - onnodig - steeds
ondoorzichtiger en moeilijker controleerbaar wordt.
Het kabinet wil er op wijzen, dat de
vrees voor het creëren van nieuwe
onduidelijkheden er juist toe heeft
geleid dat zowel voor wat betreft het
loonbegrip als het werkgeversbegrip
in het voorstel is aangesloten bij een
bestaand systeem. Ik acht het minder
duidelijk indien nu voor de ZW een
ander systeem zou worden gevolgd
dan het reeds sedert jaar en dag goed
functionerende systeem van de WW.
Zoals ik reeds eerder heb opgemerkt
in de memorie van toelichting ligt het
huidige systeem voor de WW voor de
hand omdat over deze uitkering deels
premie en deels vereveningsbijdrage
is verschuldigd.
Ik wil hierbij nog opmerken dat de
Coördinatiewet weliswaar het loonbegrip ruim definieert, doch dat de
verplichting tot premiebetaling niet in
de Coördinatiewet doch in de afzonderlijke uitkeringswetten is geregeld.
De Organisatiewet op haar beurt
definieert evenmin het werkgeversbegrip; ook dit is in de afzonderlijke
wetten geregeld. Deze opmerking
moge illustreren, dat aan een nieuwe
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opzet meer haken en ogen zitten dan
op het eerste gezicht verwacht. Het
kabinet wil dan ook thans de voorstellen zoals ze nu luiden handhaven,
doch is bereid - zoals de Raad van
State aanbeveelt - in het kader van de
stelselherziening sociale zekerheid
- het gehele systeem van premies en
van verenigingsbijdragen binnen het
stelsel sociale verzekeringen ten
principale te bezien.
Ten slotte heeft het kabinet de
verwijzing, die de Raad van State
maakt naar het jaarverslag over 1983
van de SVR, zeer ter harte genomen.
Het kabinet is zich ervan bewust, dat
de voor een evenwichtige wetgeving
benodigde tijd, vooral waar het gaat
o m maatregelen die besparingen
beogen, vaak te krap is. Het zijn
evenwel de terechte nuances, die in
die regelingen worden opgenomen,
die de ingewikkeldheid veroorzaken.
Zou immers bij deze besparingsvoorstellen minder genuanceerd worden
gehandeld, dan zou de wetgeving
eenvoudiger zijn doch minder rechtvaardig.
10. Bij de Raad bestaat twijfel, of
een behoorlijke uitvoering van alle
onderdelen van het wetsvoorstel per
1 januari 1985 wel is verzekerd. De
Raad wijst daarbij op het blijkens het
advies van de SVR van 1 november
1984 door technici van de uitvoeringsorganen uitgesproken oordeel, dat
uitvoering van de voorgenomen
maatregelen per 1 januari 1985
uitsluitend mogelijk wordt 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 het van
mening, dat aan de geconstateerde
problemen en administratieve
moeilijkheden met betrekking tot 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 tot wetswijziging
reeds op 29 augustus van dit jaar aan
de SVR is kenbaar gemaakt.
Naar aanleiding van deze kanttekeningen van de Raad van State merk ik
op, dat naar mijn stellige overtuiging
de uitvoeringsorganen in staat zullen
zijn tijdig de voorbereidingen te
treffen, die noodzakelijk zijn om aan
de voorgestelde maatregel op goede
en verantwoorde wijze uitvoering te
geven. Ik erken echter, dat, gelet op
het oordeel, dat de technici van de
uitvoeringsorganen hierover hebben
uitgesproken - de Raad van State
wijst daar terecht op -, de premiehef-

fing over AAW- en WAO-uitkeringen
tot grote uitvoeringstechnische
moeilijkheden kan leiden, wanneer dit
op korte termijn zou moeten worden
gerealiseerd. Nadere overweging van
deze kwestie heeft geleid tot het
nadere voorstel o m , zoals reeds
eerder in dit rapport werd opgemerkt,
deze premieheffing op een later
tijdstip, namelijk op 1 juli 1985, te
doen ingaan, zodat de uitvoeringsorganen meer tijd wordt gelaten om
hierop in te spelen.
Ook wat betreft de invoering van
een minimumdagloon in de ZW, stel
ik, gelet op de daaraan blijkens het
advies van de SVR verbonden
aanzienlijke uitvoeringstechnische
consequenties, thans, zoals onder
punt 7 reeds is aangegeven, tot 1 juli
1985 een beperkte invoering voor.
Wetsontwerp en memorie van
toelichting zijn op deze punten
aangepast.
11. Tot slot deel ik U mede, dat er
ten opzichte van het voorstel van wet,
zoals dat aan de Raad van State is
voorgelegd, een aantal wijzigingen in
de tekst van het wetsvoorstel en de
memorie van toelichting is aangebracht.
11.1. In het voorstel van wet, zoals
dat aan de Raad van State is voorgelegd, was onder artikel II een wijziging
van artikel 3a van de Coördinatiewet
Sociale Verzekering opgenomen. Deze
wijziging hield verband met de
beperking die in de artikelen 6,
tweede lid, van de ZW en de WAO
voor de toepassing van die wetten
aan het begrip dienstbetrekking wordt
gegeven. Bij nadere bestudering van
het wetsvoorstel is gebleken dat er,
ondanks de oorspronkelijk voorgestelde wijziging van artikel 3a van de
Coördinatiewet, omdat op zich de
beperking die in de artikelen 6,
tweede lid, van de ZW en de WAO
aan het begrip dienstbetrekking wordt
gegeven, zou blijven bestaan, geen
premieheffing over de aanvulling op
het ziekengeld of de WAO/AAW-uitkering mogelijk zou zijn. Derhalve wordt
alsnog een wijziging van de artikelen
6, tweede lid, van de ZW en de WAO
voorgesteld. De oorspronkelijk
opgenomen wijziging van artikel 3a
van de Coördinatiewet kan hiermee
vervallen. De memorie van toelichting
is dienovereenkomstig aangepast.
11.2. In het voorstel van wet, zoals
dat aan de Raad van State is voorgelegd, waren in de artikelen I en IV,
onder A en in artikel III, onder B,
onder meer de zogenaamde werkgeversbetalingen geregeld. De werkgever was gedefinieerd als degene ten

opzichte van wie een werknemer in
een dienstbetrekking in de zin van de
Coördinatiewet staat. Bij nader inzien
is het juister en duidelijker de werkgever met name te benoemen door te
verwijzen naar de diverse artikelen in
de onderscheiden wetten.
11.3. In vergelijking met het
voorstel van wet, zoals dat aan de
Raad van State is voorgelegd, is
alsnog in artikel I, onder H, een
wijziging van artikel 57, tweede lid,
van de ZW in het wetsvoorstel
opgenomen. Er is namelijk gebleken
dat in een aantal op grond van dat
artikel getroffen regelingen, de
zogenaamde verlengde uitkeringsregelingen, de bepaling is opgenomen
dat het bepaalde in artikel 8 van de
ZW niet van toepassing is, dat wil
zeggen dat betrokkene niet als
werknemer in de zin van de ZW wordt
beschouwd. Hiermee zou premieheffing over de zogenaamde verlengde
ziekengelduitkering niet mogelijk zijn.
Derhalve wordt voorgesteld in artikel
57 van de ZW een bepaling op te
nemen, dat in de besluiten van de
bedrijfsverenigingen regelende de
verlengde ziekengelduitkeringen niet
van artikel 8 van de ZW mag worden
afgeweken. De memorie van toelichting is dienovereenkomstig aangepast.
11.4. In het wetsvoorstel, zoals dat
aan de Raad van State is voorgelegd,
is in artikel I onder I een wijziging van
artikel 63 van de ZW opgenomen.
Voor alle duidelijkheid is hieraan
toegevoegd het eerste lid, zodat direct
duidelijk is dat het hier een wijziging
van artikel 63, eerste lid, van de ZW
betreft.
11.5. Gebleken is dat de voorgestelde wetswijzigingen zodanige gevolgen
hebben voor de verzekering ingevolge
de Ziekenfondswet dat in die wet een
wijziging moet worden aangebracht.
Een en ander houdt verband met het
heffen van premie over aanvullingen
op uitkeringen ingevolge de ZW en de
WAO/AAW. Voor een nadere uitleg
moge worden verwezen naar de
artikelsgewijze toelichting op artikel V.
11.6. In het voorstel van wet, zoals
dat aan de Raad van State is voorgelegd, was in artikel VII geregeld dat
over uitkeringen bij ziekte, die worden
uitbetaald na de datum van inwerkingtreding van deze wet, doch die
betrekking hebben op vóór die datum
gelegen tijdvakken, geen premieheffing zou plaatsvinden. Bij nadere
analyse van de tekst van het wetsvoorstel zou onduidelijkheid kunnen
bestaan over de vraag of deze
bepaling alleen betrekking heeft op
premieheffing over de uitkeringen bij
ziekte. Zoals reeds expliciet in de
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memorie van toelichting stond
vermeld was zulks wel de bedoeling.
Een en ander is in de tekst van het
wetsvoorstel nader geëxpliciteerd.
11.7. In de memorie van toelichting
zijn enkele data en het nummer van
het wetsvoorstel verlaging van
uitkeringspercentages, welke gegevens op het moment dat het wetsvoorstel aan de Raad van State is voorgelegd nog niet bekend waren, ingevuld.
Tevens is een aantal wijzigingen
aangebracht in de financiële effecten
samenhangende met het uitstel van
de premieheffing over de aanvullingen
op WAO-/AAW-uitkeringen en het
uitstel van het minimumdagloon tot 1
juli 1985. Hiernaast zijn zowel in het
wetsvoorstel als in de memorie van
toelichting nog enkele wijzigingen van
tekstuele en redactionele aard
aangebracht. Hiermee is tevens
voldaan aan de redactionele kanttekeningen van de Raad van State.
Ik veroorloof mij U in overweging te
geven, het hierbij gevoegde gewijzigde
voorstel van wet en de daarmee in
overeenstemming gebrachte, overeenkomstig het vorenstaande gewijzigde,
memorie van toelichting aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal te
zenden.
De staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
L. de Graaf

