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De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met 
het voorbereidend onderzoek, heeft met het oog op de voorlopige menings-
vormingop 12 december 1984 een hoorzitting gehouden. Achtereenvolgens 
werden in gehoor ontvangen de Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), de Raad van de Centrale 
Ondernemingsorganisaties (RCO) en de vakcentrale van Middelbaar en 
Hoger Personeel (MHP). 

Op deze plaats wenst de commissie haar erkentelijkheid uit te spreken 
voor de verstrekte inlichtingen tijdens de hoorzitting en voor de ontvangen 
schriftelijke commentaren2. 

Van haar voorlopige bevindingen brengt de commissie als volgt verslag 
uit. 

1 Samenstelling: 
Leden: Scholten (de groep Scholten/Dijkman), 
Keja (VVD), Poppe (PvdA), Weijers (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, Beckers-
de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), Moor (PvdA), 
De Korte (VVD), Gerritse (CDA), Buurmeijer 
(PvdA), ondervoorzitter, Toussaint (PvdA), 
Buikema (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD), Leerling (RPF), Schutte (GPV), Groen-
man (D'66), Van der Vlies (SGP), Willems 
(PSP), Brouwer (CPN), Oomen-Ruijten (CDA), 
Ter Veld (PvdA), Paulis (CDA), Dales (PvdA), 
Ubels-Veen (EVP), Korthals (VVD), Linschoten 
(VVD). 

Plv.leden: De Grave (VVD), Worrell (PvdA), 
Hermsen (CDA), G. C. van Dam (CDA), Leijnse 
(PvdA), Kombrink (PvdA), Van Erp (VVD), Van 
Muiden (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), 
Salomons (PvdA), Faber (CDA), Hermans 
(VVD), Nypels (D'66), Eshuis (CPN), Wolters 
(CDA), Wöltgens (PvdA), Evenhuis-van Essen 
(CDA), Knol (PvdA), Kamp (VVD), Nijhuis 
(VVD). 

2 Deze commentaren liggen ter inzage op het 
commissiesecretariaat. 

1. Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden kennis genomen van de intrekking 
van wetsvoorstel 17 348 (nadere wettelijke voorzieningen ter zake van 
uitkeringen en loonaanspraken voor werknemers bij ziekte) en de indiening 
van het onderhavige wetsvoorstel. Hoewel het ingetrokken wetsvoorstel en 
het nu voorliggende wetsvoorstel hetzelfde onderwerp bestrijken en ten 
dele soortgelijke voorstellen inhouden - waarbij deze leden doelden op de 
premieheffing over de uitkering krachtens de Ziektewet en op het voorstel 
om door middel van een minimumdagloonbepaling de laagste inkomens-
groepen bij ziekte tegen inkomensdaling te beschermen - meenden deze 
leden dat zowel naar inhoud - ook in de memorie van toelichting wordt 
erop gewezen dat het onderhavige wetsvoorstel op een groot aantal 
essentiële punten verschilt van wetsvoorstel 17 348 - als vanwege de zware 
hypotheek die dit voorstel legt op de ca.o."Onderhandelingen het in hoge 
mate ongewenst is dat dit wetsvoorstel, waarvoor nauwelijks een maat-
schappelijk draagvlak bestaat, aan de Tweede Kamer is voorgelegd. Juist 
waar het kabinet de oplossing van een van de grootste problemen van 
onze tijd - de voortdurende werkloosheid - bijna geheel heeft afgeschoven 
naar de werkgevers- en de werknemersorganisaties, getuigt het - naar het 
oordeel van deze leden - niet van wijs beleid om de c.a.o.-onderhandelingen 
met dergelijke voorstellen te bezwaren. Indien de maatschappelijke onrust, 
ontstaan door eerdere voorstellen inzake premieheffing over alleen de 
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ziektewetuitkering, al niet hiervoor een signaal zou zijn geweest (alsmede 
het verzet daartegen vanuit de fracties die thans het kabinet steunen) dan 
had toch zeker de unanieme afwijzing van de stichting van de Arbeid van 
de voorliggende voorstellen - die naar aard en omvang vele malen 
ingrijpender zijn dan de destijds ingediende voorstellen (nog afgezien van 
de bijna technische onuitvoerbaarheid waarop de Sociale Verzekeringsraad 
heeft gewezen - voor het kabinet een reden moen zijn dit wetsvoorstel niet 
aanhangig te maken. De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen in dit verband 
op opmerkingen van uit de kring van de werkgevers, en citeerden uit de 
brief van 26 november 1984 van de RCO: «In de eerste plaats: premieheffing 
heeft niets van doen met de ombuigingstaakstelling van het kabinet, 
waarin deze maatregel is geplaatst. De collectieve lasten worden niet lager, 
de totale premiesom en de totale uitkeringssom blijven precies gelijk. De 
lasten worden alleen anders verdeeld: ook zieke werknemers (en hun 
werkgevers) betalen mee aan de verschillende werknemersverzekeringen. 
Zou men dit effect op zich gunstig achten, dan is het wel erg jammer dat 
door de presentatie in het ombuigingskader zoveel - mogelijk onnodige -
weerstand bij voorbaat tegen deze maatregel is opgeroepen'.Zij wensten 
hierop een reactie van het kabinet. In hun verdere betoog hoopten deze 
leden door hun argumentatie het kabinet ervan te kunnen overtuigen dat 
het voorliggende wetsvoorstel - ook al wezen zij de premieheffing over de 
uitkering krachtens de Ziektewet zeker niet ten principale af - beter kan 
worden teruggenomen. 

Naar het oordeel van de leden van de P.v.d.A.-fractie behoren maatregelen 
die betrekking hebben op onderdelen van de sociale zekerheid mede ten 
doel te hebben te bevorderen dat een geringer beroep op de betreffende 
sociale zekerheidsuitkering mogelijk wordt. Ook bij eerdere voorstellen 
inzake de Ziektewet hadden deze leden deze voorwaarde uitdrukkelijk 
gesteld. 

In het onderhavige wetsvoorstel misten deze leden deze aandacht 
volledig. Op geen enkele wijze dragen de voorstellen bij tot het treffen van 
maatregelen die een positieve bijdrage leveren tot het terugdringen van 
het ziekteverzuim. 

De destijds kort na het eerdergenoemde wetsvoorstel 17 348 ingediende 
Wet arbeid gehandicapte werknemers (17 384) is dan nog wel niet ingetrok-
ken, maar - ondanks een door de Kamer aangenomen motie (gewijzigde 
motie-Ter Veld c.s., kamerstuk 14406 ca., nr. 89) en latere toezeggingen 
van het kabinet - is zelfs de memorie van antwoord nog steeds niet 
verschenen. Wanneer zullen voorstellen gedaan worden die leiden tot een 
positieve bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim? Tot nu toe 
werd hiervoor steeds verwezen naar de WAGW. 

Niet alleen draagt dit wetsvoorstel niet bij tot een verbetering van 
omstandigheden die ziekteverzuim veroorzaken, erger nog, naar het 
oordeel van deze leden kunnen de voorgestelde maatregelen zelfs leiden 
tot een hoger ziekteverzuim. Zij wezen bij voorbeeld op het risico dat 
werknemers - indien het inkomen tijdens ziekte zou dalen - bij ziekte zullen 
trachten door te werken, met alle risico's daarvan voor eigen gezondheid, 
voor de gezondheid van collega's, voor de veiligheid op de arbeidsplaats 
en voor derden. Waar ziekte nu kan leiden tot een aanzienlijke inkomensda-
ling was het deze leden een doorn in het oog dat artikel 30 Ziektewet nog 
steeds niet is gewijzigd in die zin dat de werkgever vberplicht is ook een 
gedeeltelijk herstelde werknemer in staat te stellen arbeid te verrichten. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van oordeel dat een actief beleid, 
gericht op het terugdringen van ziekteverzuim - en zij wezen in dit verband 
op maatregelen zoals genoemd in het SER-advies van 1981 - de enige 
reële bezuinigingsoperatie zou zijn. Vermindering van uitgaven op grond 
van de Ziektewet - en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet - zal 
leiden tot een lagere premielast en dus feitelijk ook tot reële lastenverlichting 
en bezuinigingen. 
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Het wetsvoorstel is geplaatst in het kader van de bezuinigingstaakstelling 
van het kabinet. Beoogd wordt een verlaging van de collectieve lastendruk 
te bewerkstelligen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten in dat kader een reactie van het 
kabinet op de stellingname van de werkgevers, verwoord tijdens de 
hoorzitting van 12 december 1984. De RCO stelde in haar toelichting dat, 
hoewel de verlaging van het ziekengeldpercentage op papier f 270 min. lijkt 
op te brengen, de extra uitgaven (te weten de kosten van de minimumloon-
bepaling en de uitvoeringskosten) dit bedrag al zullen halveren, terwijl de 
andere helft benut zal moeten worden om de werkgeverslasten voor de 
helft van de uitkeringsverlaging op te vangen. 

Het saldo is derhalve nihil. De heffing van premies over ziekengeld, aldus 
de RCO, is zelfs op papier geen vermindering van de collectieve lasten, 
doch slechts een onderlinge verschuiving van lasten tussen werkgevers en 
werknemers, en werkgevers onderling. 

Indien de maatregelen, zoals de werkgevers stellen, geen bijdrage 
leveren aan de ombuigingstaakstelling, vervalt dan niet ook de noodzaak 
andere maatregelen te moeten treffen, zoals kortingen op de sociale 
minimumuitkeringen , ofwel een grotere bijdrage van de langlopende 
uitkeringen te verlangen, zo wensten deze leden eveneens toegelicht te 
zien. De werkgevers veronderstellen in hun reactie dat dan wellicht een 
«lastenverlichting voor het bedrijfsleven» zou worden beoogd. Maar ook 
hier zetten de werkgevers zeer grote vraagtekens. Voor zover de premiever-
laging al tot lastenverlichting leidt, is diezelfde premieverlaging toch ten 
dele weer het gevolg van de premiebetaling over de Ziektewetuitkering, die 
zoals de werknemers vermoeden, zij grotendeels of geheel toch zullen 
moeten betalen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten dan ook een commentaar van 
het kabinet op de stelling van werkgeverszijde dat de voorgestelde maatre-
gelen eerder tot lastenverzwaring dan tot lastenverlichting aanleiding 
zullen geven. De leden van deze fractie onderschreven evenmin de opvatting 
van het kabinet dat harmonisatie binnen de sociale zekerheid thans deze 
maatregelen vereisen. 

De verlaging van de andere uitkeringspercentages van de loondervings-
regelingen naar 70 had niet de instemming gekregen van de P.v.d.A.-fractie. 
Maar ook los daarvan heeft de Ziektewet altijd al een uitkeringspercentage 
van 80 gekend, ooktoen de andere werknemersverzekeringen dat percentage 
- nog - niet hadden. De WWV heeft zelfs nooit een uitkeringspercentage 
van 80 gehad. Deze leden sloten zich aan bij de opvatting van de SER dat 
de relatie tussen het arbeidsvoorwaardenbeleid en de regelingen terzake 
van kortstondig verzuim wegens ziekte van zo wezenlijke betekenis is, dat 
een koppeling naar de stelselherziening van de hand moet worden gewezen. 

Met betrekking tot de premieheffing merkten deze leden op geen over-
wegende bezwaren te hebben tegen premieheffing over de ziektewetuitke-
ring ten principale. 

De verwijzing naar de Wet Aanpassingsmechanismen achtten deze leden 
nogal schrijnend, daar het kabinet zich ook weinig aan de WAM gelegen 
laat liggen. Bij het onderdeel premieheffing zouden zij nader ingaan op de 
specifieke problemen die aan deze voorstellen verbonden zijn. 

Het was de leden van de P.v.d.A.-fractie opgevallen, dat het kabinet, naar 
aanleiding van de uitgebrachte adviezen, de «privatisering» van een groter 
deel van de sociale zekerheid als doelstelling naar voren brengt. Deze leden 
hadden al vaker- nog onlangs bij de verlaging van de uitkeringspercentages 
WW, WWV en WAO - naar voren gebracht, dat zij een sluipende terugdrin-
ging van de collectieve sociale zekerheid ten gunste van de private sector 
niet aanvaardbaar achtten. De gedachtenwisseling hierover zou - ten 
principale - bij de herziening van het stelsel van sociale zekerheid kunnen 
worden gevoerd. In de adviesaanvraag over de stelselherziening had dit 
dan echter naar voren gebracht behoren te zijn met de daarbijbehorende 
argumentatie. Een sluipend terugdringen van de sociale verzekeringsge-
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dachte, juist in de sfeer van ziekte en gezondheidszorg, zoals het kabinet dit 
kennelijk thans voorstaat, werd door deze leden van de hand gewezen. 

Zij achtten het feit, dat bovenwettelijke uitkeringen krachtens particuliere 
verzekeringen anders zullen worden behandeld dan bovenwettelijke 
uitkeringen, die betaald worden door de werkgever dan wel door tussen-
komst van de bedrijfsvereniging, een bewijs voor hun constatering dat het 
kabinet kiest voor een verschuiving van de sociale zekerheid van de 
collectieve naar de private sector. De genoemde bezuinigingstaakstelling 
staat aldus niet centraal. Zij wensten hierover een commentaar van het 
kabinet. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie erkenden dat bij het niet treffen van de 
voorgestelde maatregelen de koopkracht van de sociale minima, van de 
overige uitkeringen en van de werknemers in de marktsector zal dalen bij 
gemiddeld verzuim of korter. Zij wensten cijfermatig inzicht in de premieëf-
fecten en de koopkrachteffecten voor de onderscheiden groepen, indien de 
voorgestelde maatregelen geen doorgang zouden vinden. Zij meenden 
wel, dat hiermee duidelijk zichtbaar wordt, dat niet het kabinetsbeleid zelve 
de gunstige koopkrachteffecten teweeg brengt, die in de Miljoenennota 
naar voren zijn gebracht, maar dat het als gunstig resultaat van het kabi-
netsbeleid gepresenteerde effect met name het gevolg is van de extra 
lasten die gelegd worden op zieke werknemers. Indien de voorgestelde 
maatregelen geen doorgang vinden, zal inderdaad op andere wijze gezocht 
moeten worden naar ten minste koopkrachthandhaving voor deze inkomens-
groepen. 

Waar de Ziekteweteffecten met name het gevolg zijn van de vergroting 
van het aantal premieplichtigen meenden deze leden dat hetzelfde effect 
ook bereikt zou kunnen worden door de premiegrenzen voor de werkne-
mersverzekeringen te verhogen. Waarom is dit niet als alternatief overwo-
gen? Hoe groot zou de premie-opbrengst zijn en welke extra lasten zullen 
ontstaan aan de uitkeringskant? Wat zullen de budgettaire effecten zijn en 
welke koopkrachteffecten zullen zich - als gevolg van de premiedaling -
voor de diverse inkomensgroepen voordoen? Een dergelijke maatregel zou 
naar het oordeel van deze leden ook vanuit inkomenspolitiek oogpunt 
eerder de voorkeur genieten. De thans voorgestelde maatregel heeft 
immers eveneens als neveneffect dat een meer dan modale werknemer, 
die meer dan gemiddeld verzuimt, het minimuminkomen nauwelijks meer 
ontstijgt. 

Het bleef de leden van de C.D.A.-fractie bezighouden waarom de sociale 
partners zo weinig begrip tonen voor de opvattingen van de wetgever over 
gelijkberechtiging in de uitkeringssfeer. Deze leden hadden immers sinds 
1979 laten blijken grote moeite te hebben om kortlopende uitkeringen meer 
te ontzien bij neerwaartse bijstellingen dan langlopende. Naar hun oordeel 
zou op grond van rechtvaardigheid eerder het tegendeel moeten worden 
nagestreefd. In het licht van die opvatting wilden zij het wetsvoorstel 
beoordelen. 

Natuurlijk wilden zij hun ogen niet sluiten voor de opvatting van werkge-
vers en werknemers dat doorbetaling van loon bij ziekte een onderdeel is 
van het arbeidsvoorwaardenbeleid, waarvoor zij de primaire verantwoor-
delijkheid dragen. Deze leden vermochten echter niet in te zien dat zulks 
zou moeten leiden tot een onderscheid in procentuele aanspraken, neerge-
legd in de wetgeving. Daarmede wordt immers de wetgever betrokken in 
datzelfde arbeidsvoorwaardenbeleid, een betrokkenheid waaraan - zagen 
zij het goed - werkgevers en werknemers gezamenlijk en afzonderlijk 
gruwen. Hoe is dit in overeenstemming met elkaar, zo vroegen zij het 
kabinet. Zijn de sociale partners gewezen op deze inconsequentie? Voorts 
konden de leden van de C.D.A.-fractie de filosofie van de SER niet geheel 
volgen. In het ene advies wordt de mening vertolkt dat, terwille van 
economisch herstel het financieringstekort van de overheid moet worden 
teruggedrongen, de lastendruk op zijn minst niet meer mag stijgen (eerder 
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neerwaarts moet worden bijgesteld) en de beschikbare arbeid dient te 
worden herverdeeld. Wanneer zulks dan geconcretiseerd wordt in een 
neerwaartse bijstelling van de loonaanspraken bij ziekte laat de overgrote 
meerderheid het afweten, en dat terwijl een duidelijke meerderheid wel 
adviseerde om de langlopende uitkeringen op 70% van het laatstgenoten 
inkomen te stellen. Deelt het kabinet deze verwondering en wat heeft het 
ondernomen om de gedachtengang van de regeringsfracties neergelegd 
onder meer in het regeerakkoord over te brengen aan de leden van de 
SER? 

De leden van de C.D.A.-fractie ontveinsden zich niet dat de discussie over 
de Ziektewet het overleg over arbeidsverdeling en rendementsherstel 
zouden kunnen overschaduwen. De betrokken onderhandelaars echter 
wisten toch dat deze voorstellen in voorbereiding waren en zij hadden 
daarop toch kunnen anticiperen, zo vroegen deze leden zich af. Heeft het 
dan toch aan voorlichting zijdens het kabinet geschorst? Welke c.a.o.-af-
spraken zijn wel met het oog op deze voorstellen gemaakt? Zij meenden te 
weten dat bij voorbeeld bij Hoogovens daartoe een aanzet is gegeven. 

In de memorie van toelichting wordt in paragraaf 1 onder 3 (blz. 10) 
gewag gemaakt van het verschil op een groot aantal essentiële punten met 
het inmiddels uitgetrokken wetsvoorstel 17 348. Het kwam deze leden 
gewenst voor dat het kabinet deze verschillen nog eens nader zou toelichten. 

Met betrekking tot de rechtsopvatting rondom artikel 1638c B.W. memo-
reert het kabinet het begrip «BW-norm». Deze leden zouden gaarne een 
nadere uitwerking van deze norm vernemen, te meer omdat het kabinet 
niet uitsluit dat wijziging van deze norm in de toekomst geboden zou 
kunnen zijn. 

Deze leden zouden tevens willen vernemen of de aangedragen informatie 
bij de behandeling van wetsvoorstel 17 348 op stuk nr. 14 over de situatie 
met betrekking tot het ziekengeld in de ons omringende landen nog steeds 
dezelfde is. 

De redenering van het kabinet dat deze voorstellen toch minder belastend 
voor het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn dan ogenschijnlijk zou lijken, 
wilden zij nader toegelicht zien. Immers, hoe zou geen koopkrachtverlies 
kunnen optreden indien zowel de Ziektewetvoorstellen worden aanvaard 
als ook de arbeidsherverdeling leidt tot een ook door het kabinet gewenste 
gemiddelde arbeidsduur van 36 uren in 1986? 

Voorts achtten de leden van de C.D.A.-fractie het antwoord van het 
kabinet aan het adres van de kroonleden uit de SER niet afdoende. De 
kroonleden vroegen om een mogelijke, meer geleidelijke invoering. Was die 
vraag van de kroonleden op los zand gebouwd of was langs die weg wel 
een brug te slaan tussen de kabinetsvoorstellen en de opvattingen de 
meerderheid uit de SER? Een toelichting hierop zouden zij op prijs stellen. 

De leden behorende tot de V.V.D.-fractie konden, met uitzondering van 
de voorgestelde minimumdagloonbepaling, instemmen met de hoofdlijnen 
van de voorgestelde maatregelen. Zij verwezen in dit verband niet alleen 
naar de betreffende passages van het regeerakkoord, maar ook naar het 
standpunt dat, van de zijde van de V.V.D.-fractie reeds eerder en bij meer 
dan één gelegenheid was ingenomen met betrekking tot de Ziektewetuitke-
ringen. Recentelijk hadden zij dit standpunt nog herhaald, namelijk bij 
behandeling van het wetsvoorstel over de maximering van de ziekengeld-
uitkering. 

Met het kabinet waren de aan het woord zijnde leden doordrongen van 
de noodzaak tot ombuigingen. Zij wezen er echter op dat hun opvatting op 
dit punt niet uitsluitend is gebaseerd op de ombuigingstaakstelling in het 
regeerakkoord, doch dat ook los daarvan er argumenten zijn om te komen 
tot aanpassing van de Ziektewet, zoals bij voorbeeld: 

- het creëren van natuurlijke evenwichten ten einde het nog steeds hoge 
(met name kortstondig) ziekteverzuim terug te dringen; 

- het verbeteren van de aansluiting tussen Ziektewet en WAO; 
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- het vereenvoudigen en uniformeren van regelgeving. 
Tegen deze achtergrond hadden zij een bredere benadering node gemist, 

te meer daar bij het Ziektewet-voorstel Den Uyl/Dales zich wel volume-
effecten voordeden en bij het onderhavige voorstel niet. Of, zo vroegen zij 
zich af, moeten de onderhavige voorstellen slechts gezien worden als een 
eerste aanzet tot een meer integrale wijziging, in aansluiting op de totale 
herziening van het stelsel van sociale zekerheid? Blijft de Ziektewet als 
afzonderlijke wet voortbestaan of wordt overwogen ook de loonderving als 
gevolg van ziekte op te nemen in één loondervingswetgeving, zoals voor 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid wordt beoogd? 

In dit verband vroegen deze leden of de mededeling in het Nader 
Rapport, hierop neerkomende dat het kabinet over een eventuele bekorting 
van de uitkeringsduur bij ziekte nog geen standpunt heeft bepaald, betekent 
dat hierover in het kader van de totale stelselwijziging wel een standpunt 
zal worden ingenomen. In ieder geval hadden deze leden zich verbaasd 
over het causale verband dat het kabinet legt tussen een mogelijke bekorting 
van de ziektewet-periode tot eeh half jaar en de in de adviesaanvrage over 
de stelselwijziging sociale zekerheid neergelegde gedachte om de duur van 
de WAO-uitkering terug te brengen en evenals bij werkloosheid afhankelijk 
te stellen van het beroepsverleden c.q. de leeftijd. 

De V.V.D.-fractie is altijd tegen een bekorting van de WAO-uitkeringsduur 
geweest doch desalniettemin meenden deze leden dat de bekorting van de 
Ziektewet-periode overwogen dient te worden, ten einde een betere 
aansluiting te bewerkstelligen tussen Ziektewet en WAO, zoals bij voorbeeld 
het vervroegen van revalidatie, hetgeen in het belang is van betrokkenen. 
Zij verwezen in dit verband naar hetgeen van hun zijde werd opgemerkt 
tijdens de uitgebreide commissievergadering over sociale zekerheid van 14 
maart 1983. 

Wat zijn overigens de budgettaire gevolgen van een dergelijke gedachte, 
veronderstellend dat die in ieder geval anders zijn dan die genoemd in de 
adviesaanvrage over de stelselwijziging (plus f 1 mld.), aangezien die 
berekening was gebaseerd op de genoemde koppeling met een eventuele 
bekorting van de WAO-periode. 

De leden behorende tot de V.V.D.-fractie hadden tevens kennis genomen 
van het nagenoeg unanieme en afwijzende standpunt van de SER. Het 
SER-advies had deze leden echter niet kunnen overtuigen van de onjuistheid 
van de onderhavige voorstellen. De nadere toelichting van de zijde van de 
centrale organisaties van werkgevers en werknemers tijdens de hoorzitting 
had daarin evenmin verandering gebracht. Uiteraard erkenden deze leden 
dat er een nauwe verwevenheid is c.q. is ontstaan tussen de arbeidsvoor-
waarden en de Ziektewet, hetgeen echter niet weg neemt dat er een geheel 
eigen verantwoordelijkheid is van de overheid ten aanzien van de mate van 
verzekering tegen loonderving bij ziekte. Eveneens erkenden de hier aan 
het woord zijnde leden dat de onderhavige voorstellen kunnen leiden tot 
een extra druk op het arbeidsvoorwaardenoverleg. Echter, dit laat onverlet 
de eigen verantwoordelijkheid van de sociale partners voor eventuele 
aanvullingen boven het door de overheid vastgestelde niveau. Deze leden 
waren nogal verbaasd over de stelling, gehoord tijdens de eerder genoemde 
hoorzitting, dat de overheid door middel van de onderhavige voorstellen 
zou ingrijpen in de contractsvrijheid van de sociale partners. Het tegendeel 
is immers het geval, zo meenden zij. De ruimte om de contractsvrijheid tot 
gelding te brengen wordt immers vergroot. De genoemde stelling is zelfs 
niet juist indien men op voorhand een bepaald onderhandelingsresultaat 
veronderstelt. De overheid is daarbij immers in het geheel niet betrokken 
en kan derhalve ook nimmer voor het resultaat, welk dan ook, verantwoor-
delijk worden gesteld. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren met het kabinet van oordeel dat 
ombuigingen, hoe pijnlijk ook, noodzakelijk zijn om de te omvangrijke 
collectieve sector terug te dringen. Omdat de groei van de collectieve 
sector met name is veroorzaakt door de sociale zekerheid, is ook aan 
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ombuigingen in die sfeer niet te ontkomen. Het in dat kader buiten schot 
laten van de Ziektewet achtten zij dan ook onjuist. De overige door het 
kabinet aangedragen argumenten werden door hen onderschreven. Zij 
meenden daar nog een argument aan te moeten toevoegen, namelijk de 
ontwikkeling van met name het kortstondig ziekteverzuim. Wil het kabinet 
in dat verband hun visie geven op het verplicht stellen van 1 of 2 wachtdagen? 
Is een dergelijke maatregel naar het oordeel van het kabinet wel of niet 
effectief en hoe oordeelt het over het koopkrachtoffer dat daarvan het 
gevolg is ten opzichte van de koopkrachtoffers die het gevolg zullen zijn 
van de onderhavige voorstellen? Het kwam deze leden juist voor dat het 
kabinet wil bezien of de bepaling in artikel 1638 c BW in de toekomst al dan 
niet gehandhaafd dient te worden. Wat wordt echter onder «in de toekomst» 
verstaan? Wanneer kan de Kamer de oordeelsvorming op dit punt van het 
kabinet tegemoet zien? 

De leden van de fractie van D'66 stonden in beginsel niet afwijzend 
tegenover het wetsvoorstel om de uitkeringspercentages voor zieke 
werknemers te verlagen. Ook in 1982 bij de toen ter tafel liggende voorstellen 
hadden zij laten weten het redelijk te vinden dat kortlopende uitkeringen 
aan actieve werknemers worden gekort, indien het alternatief is de 
langlopende uitkeringen nog verder benedenwaarts aan te passen, dan wel 
verdergaande generieke maatregelen in de sfeer van de sociale zekerheid 
toe te passen. 

Ook het heffen van premies over de ziekengelduitkeringen achtten deze 
leden consistent, gezien het verzekerd blijven van zieke werknemers tegen 
een aantal risico's. 

Zij erkenden wel dat de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden 
ernstig bemoeilijkt worden, met name waar het de gewenste arbeidsduur-
verkorting betreft. Overigens hadden zij bij andere gelegenheden al te 
kennen gegeven dat het gevoerde kabinetsbeleid er mede debet aan is dat 
de verhouding tussen kabinet en sociale partners enerzijds en tussen 
sociale partners onderling anderzijds thans niet optimaal te noemen valt. 
Zij hadden gaarne gezien dat het kabinet zich meer bewust was geweest 
van haar eigen falen in dezen. 

Op voorhand wilden deze leden stellen ernstige bezwaren te hebben 
tegen de invoering van een minimumdagloon-bescherming, uitsluitend 
voor alleenverdieners. In verband daarmee zagen zij gaarne een onderbou-
wing en legitimatie van de te verwachten inkomenseffecten voor alleen-
staanden, alsmede van te verwachten gecombineerde effecten voor 
tweeverdieners. Ook zagen zij gaarne weergegeven of het de bedoeling is 
dat ook werknemers in dienst van de overheid onder het nieuwe Ziektewet-
regime vallen en, zo nee, wat hierna dan wel de ratio is. Zij herinnerden 
zich dat bij de voorstellen uit 1982 wel heel nadrukkelijk de ambtenaren 
daarin mede betrokken waren. 

Zij betreurden het dat geen relatie is gelegd met het beleid inzake de 
bestrijding van het ziekteverzuim (de verbetering van de arbeidsomstandig-
heden) en de Wet arbeid gehandicapte werknemers (17 384). Ook misten 
deze leden een beschouwing over eigen risicodagen voor de werknemer. 
Gezien het grote aantal verzuimdagen van kortdurende aard, en zonder 
bekende oorzaak, vroegen zij of het kabinet overwogen heeft conform het 
Belgische en het in sommige cao's in Nederland geldende systeem, één 
wachtdag in rekening te brengen van de werknemers en deze te restitueren 
indien blijkt dat de werknemer na bij voorbeeld 14 dagen nog ziek is. 

In één van de Heroverwegingsnota's lazen de leden van de fractie van 
D'66 dat in 1977 het onnodig en vermijdbaar ziekteverzuim op 61% lag. 
Hoe is dit cijfer in 1984? Hoe groot is het aantal ziektegevallen dat na 5 
dagen is beëindigd, dan wel na 10 dagen? Zij konden zich namelijk voorstellen 
dat juist aan het kort en vermijdbaar ziekteverzuim iets kan en zou moeten 
worden gedaan. Het thans voorliggende wetsvoorstel zal ongetwijfeld 
bijdragen aan het beheersen van het vermijdbaar ziekteverzuim, maar de 
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offers van werkelijk en langdurig zieken zijn wellicht onevenredig groot te 
noemen. 

Zijn alternatieven overwogen om langdurig zieken te sparen en het 
kortlopend, vermijdbaar ziekteverzuim te beperken? Hoe staat het voorts 
met de reserves in de ziekengeldkassen en welke mogelijkheden bieden 
deze reserves, zo vroegen deze leden. 

De leden van de fractie van D'66 konden zich grotendeels vinden in de 
argumentatie van het kabinet, dat zijn verantwoordelijkheid voor de 
wettelijke ziekengeldverzekering niet kan en mag worden weggenomen 
doordat anderen, vanuit andere verantwoordelijkheden, tot daarbovenuit 
stijgende voorzieningen hebben besloten. 

Het kabinet gaat ervan uit dat bij een gemiddeld ziekteverzuim en een 
veronderstelde looninlevering van 1 a 1,5% ten behoeve van arbeidsduur-
verkorting voor de werknemers in de marktsector toch nog een koopkracht-
stijging of in ieder geval handhaving van de koopkracht mogelijk is. Dat is 
meer dan van langlopende uitkeringsgerechtigden gezegd kan worden nu 
de WW, WWV en WAO-uitkeringspercentages per 1 januari 1985 verlaagd 
zullen worden. De ruimte die per bedrijf of bedrijfstak beschikbaar is voor 
verbetering van arbeidsvoorwaarden hangt echter sterk af van concrete 
omstandigheden. Kan iets meer gezegd worden over die differentiatie? In 
welke bedrijfstakken is bij voorbeeld het ziekteverzuim meer dan gemiddeld 
en in welke bedrijfstakken zal meer of minder worden ingeleverd dan 1 a 
1,5% ten behoeve van de arbeidsduurverkorting? 

Met betrekking tot de relatie tot artikel 1638c BW wilden de aan het 
woord zijnde leden het volgende opmerken. Hoe groot is de kans dat 
sociale partners in ieder geval zullen vasthouden aan de volledige doorbe-
taling gedurende 6 weken? En indien die kans groot is, welke gevolgen 
heeft dat dan voor het beoogde budgettaire effect? 

Deze leden constateerden een mogelijk verband met dat deel van de 
voorstellen dat beoogt om tot 1 juli 1985 gedurende de eerste 6 weken van 
ziekte geen minimumdagloon-bepaling te laten gelden. Onder de paragraaf 
met betrekking tot het minimumdagloon wordt immers verwezen naar 
jurisprudentie op grond waarvan er van kan worden uitgegaan dat in 
beginsel de werkgever gedurende de eerste 6 weken arbeidsongeschiktheid, 
conform artikel 1368c BW, verplicht is het loon uit te betalen. Geldt deze 
jurisprudentie niet langer na 1 juli 1984, zo vroegen deze leden. 

Indien het kabinet stelt te willen bezien of in de toekomst wijziging van 
de BW-norm in de rede ligt, op welke termijn zouden deze leden zich die 
toekomst dan moeten voorstellen? 

De leden van de fractie van de P.S.P. waren weinig ingenomen met de 
voorliggende voorstellen. Opnieuw wordt, zo constateerden zij, een poging 
ondernomen om uitkeringsgerechtigden te belasten met een fiks bedrag 
van de taakstelling, die het kabinet zichzelf gesteld heeft. Bij recente 
verlagingen van andere uitkeringen was de noodzaak van die verlagingen 
reeds door de hier aan het woord zijnde leden bestreden. Met name de 
expliciete keuze van het kabinet om vooral werklozen, arbeidsongeschikten, 
gehandicapten en nu ook zieken financieel te treffen door grote kortingen 
op hun uitkeringen voor te stellen, veel méér dan de overige inkomenstrek-
kers, stuitte bij hen op felle weerstand, te meer daar de bijdrage van de 
lagere inkomens relatief bezien vaak veel groter is dan van de hogere. Ook 
dat laatste is bij de onderhavige voorstellen aan de hand. 

De leden van de fractie van de P.S.P. constateerden dat de argumentatie 
van het kabinet weer geheel ligt in het vlak van de «noodzakelijk geachte 
bezuinigingen». De historische inbreuk op het al tientallen jaren gebruikelijke 
100%-doorbetaling is het kabinet kennelijk ontgaan, of wordt van minder 
belang geacht. Kan een uitvoerige uiteenzetting gegeven worden van de 
geschiedenis van de regelingen met betrekking tot het ziekengeld? Van 
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groot belang daarbij is de vraag waarom in de afgelopen jaren voor 100% 
doorbetaling gekozen is, welke argumenten daaraan ten grondslag lagen, 
en welke van die argumenten inmiddels als door de tijd achterhaald 
kunnen worden beschouwd. 

Het verbaasde de leden van de fractie van de P.S.P. dat dit kabinet 
blijkbaar niets van toch tamelijk recente ontwikkelingen met betrekking tot 
het ziekengeld geleerd heeft. Eerdere voorstellen op dit gebied zijn door fel 
verzet van onder andere de vakbeweging te niet gedaan. En hoewel de 
gehele ziekengeldoperatie tot een zekere lastenverlichting voor het bedrijfs-
leven leidt, hebben ook de werkgevers zich tegen de kabinetsvoorstellen 
uitgesproken. Kan nader worden verduidelijkt welke «essentiële» verschillen 
er met eerdere voorstellen ten aanzien van het ziekengeld bestaan, in die 
zin dat zij tot andere gevolgen voor met name de werknemers leiden? 

Tot hun genoegen zagen de hier aan het woord zijnde leden in steeds 
meer ca.o.'s de 100%-doorbetaling bij ziekte opgenomen. Kan een overzicht 
worden gegeven van de ca.o.'s, waarin deze doorbetaling inmiddels 
wederom geregeld is, en is het kabinet bereid regelmatig verslag te doen 
aan de Kamer van nieuw afgesloten ca.o.'s, waarin deze bepaling is 
opgenomen. Kan in dat verband uitvoerig worden uiteengezet wat de 
gevolgen zouden zijn, indien in (vrijwel) alle ca.o.'s 100%-doorbetaling 
wordt geregeld? Daarbij zagen zij graag de gevolgen voor afzonderlijke 
groepen uiteengezet: voor werkgevers, werknemers, de uitvoeringsorgani-
saties, voor de overheid, maar ook voor de taakstelling van het kabinet. 
Welk bedrag is bij voorbeeld gemoeid indien ook de overheid tot volledige 
doorbetaling zou moeten overgaan? 

Volledig onbegrijpelijk achtten de leden van de fractie van de P.S.P. de 
passage op blz. 15 van de memorie van toelichting waarin gesteld wordt dat 
«De verlaging van de uitkeringspercentages indirect tot een lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven (kan) leiden. Door dit samenstel van effecten» 
(gedoeld wordt blijkbaar op de beperkte koopkrachtverbetering voor 
werknemers in de marktsector) «wordt ruimte gecreëerd voor verdergaande 
loonmatiging ten behoeve van arbeidsduurverkorting in 1985 en volgende 
jaren». Deze leden vermochten niet in te zien hoe dit samenstel van 
effecten tot het door het kabinet blijkbaar gewenste resultaat zouden 
leiden. De geringe koopkrachtstijging van de werknemers in de particuliere 
sector wordt immers nagenoeg teniet gedaan bij een gemiddeld ziektever-
zuim. En het feit dat de werknemersorganisaties nu feitelijk door het kabinet 
gedwongen worden eerst hun verworven rechten veilig te stellen, heeft er 
tot nu toe toe geleid dat de arbeidsduurverkorting veeleer naar het tweede 
plan is geschoven. In plaats van dat meer ruimte ontstaat voor verdergaande 
arbeidsduurverkorting ontstaat er eerder minder ruimte, zo meenden deze 
leden. 

De leden, behorende tot de fractie van de S.G.P. hadden met enigszins 
gemengde gevoelens kennis genomen van het onderhavige voorstel van 
wet. Hoewel deze leden wel enig begrip konden opbrengen voor het 
argument dat, gegeven de noodzaak van besparing op de sociale uitkeringen, 
deze besparing niet beperkt kan blijven tot de langlopende uitkeringen, 
doch dat ook de doorgaans kortlopende ziekengelduitkering hierbij 
betrokken moet worden, toch rezen er bij hen wel enige bedenkingen. 
Vooralsnog zouden zij willen volstaan met het stellen van enkele vragen. 

In tegenstelling tot het gestelde in de adviesaanvrage aan de Stichting 
van de Arbeid is de overgangsmaatregel ook van toepassing op de in 
ziekengeldreglementen, ingevolge de artikelen 29 en 57 Ziektewet vastge-
legde aanvullingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten gelden voor een 
groot aantal sectoren in het bedrijfsleven en zijn vaak voor onbepaalde tijd 
vastgelegd. Wordt hierdoor niet een te grote inbreuk gemaakt op de in 
vrijheid tussen sociale partners overeengekomen contracten, zo vroegen 
deze leden. Zij zouden gaarne het oordeel van het kabinet vernemen op het 
van bepaalde zijde gestelde dat voor de rechtspositie van de zieke werknemer 
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de regeling van de Ziektewet slechts een secundaire rol speelt, omdat deze 
rechtspositie primair in het arbeidsvoorwaardenoverleg is vastgelegd. Zo 
zou de Ziektewet in feite veelal als een werkgeversverzekering fungeren, in 
die zin dat de in ca.o.'s en individuele arbeidsovereenkomsten vastgelegde 
werkgeversverplichting voor een belangrijk deel via de Ziektewet in omslag 
worden gespreid. 

De leden van de C.P.N.-fractie wezen de voorgestelde maatregelen 
volstrekt van de hand. Zij waren van mening dat het kabinet in deze 
voorstellen het specifieke karakter van de Ziektewet ontkent, daar waar het 
de samenhang van het stelsel van arbeidsvoorwaarden en van volksge-
zondheid betreft. Deze leden zouden hierop later nog verder ingaan. Zij 
constateerden dat er voor de voorgestelde maatregelen geen maatschap-
pelijk draagvlak aanwezig is, gezien het advies van de SER en de daarna 
binnengekomen commentaren van werknemers- en werkgeversorganisaties. 
Zij vroegen zich dan ook af waarom het kabinet niet heeft afgezien van het 
aanhangig maken van beide wetsvoorstellen, toen bleek dat de sociale 
partners de voorstellen afwezen. 

Heeft het kabinet overigens, zo vroegen deze leden, gehoor gegeven aan 
het verzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie om deze op de 
hoogte te stellen van de voornemens om in te grijpen in het resultaat van 
in vrijheid overeengekomen collectieve arbeidsovereenkomsten? 

De leden van de C.P.N.-fractie gingen vervolgens in op een aantal 
elementen uit de voorstellen. 

In de eerste plaats wezen deze leden er nog eens op dat het kabinet 
opnieuw de doelstelling van het verminderen van de collectieve lasten 
probeert te bereiken door middel van koopkrachtaantasting. Zij waren van 
mening dat dit een ongerechtvaardigde lastenverzwaring betekent, die op 
termijn trouwens contraproduktief kan zijn. 

Met het kabinet zagen de leden van deze fractie ziekengeldregelingen als 
onderdeel van zowel het stelsel van sociale zekerheid als van het stelsel 
van arbeidsvoorwaarden. Ook met het stelsel van gezondheidsvoorzieningen 
is er echter een relatie. 

Het gaat bij ziekengelduitkeringen om kortlopende uitkeringen, waarbij 
de werknemer er niet of nauwelijks invloed op kan uitoefenen of hij of zij 
daarop een beroep moet doen, waarbij hij of zij absoluut niet in staat is 
eventueel inkomensverlies op enigerlei wijze te compenseren. 

Deze leden zagen dan ook het argument van uniformering van de 
ziekengelduitkeringen met de overige sociale zakerheid als inconsistent 
met het streven eigen bijdragen bij ZFW, AWBZ, AAW-voorzieningen, 
evenzeer sociale zekerheid, niet verder te verhogen. 

De leden van de C.P.N.-fractie waren bovendien van mening dat de 
samenhang van de ziekengeldregelingen met het stelsel van arbeidsvoor-
waarden niet zo maar kan worden verbroken of gewijzigd met een beroep 
op de andere samenhang, die met het stel van sociale verzekeringen. Met 
de SER meenden zij dat de voorgestelde overgangsmaatregel een door-
kruising en een twijfelachtige overheidsinmenging betekenen in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg. Ook is van belang wat de gevolgen zullen zijn 
van de uitwerking van deze maatregelen voor de ruimte voor arbeidstijd-
verkorting en herbezetting, aldus deze leden. Herstel van werkgelegenheid 
is immers een belangrijk aspect in het arbeidsvoorwaardenoverleg. De 
redenering van het kabinet dat verbreding van de premieheffing een 
lastenverlichting zou inhouden, die ruimte zou scheppen voor arbeidstijd-
verkorting, achtten deze leden een onvoldoende onderbouwde stelling. Wil 
het kabinet wel echt voorwaarden scheppen voor arbeidstijdverkorting en 
herstel van werkgelegenheid? Is het kabinet niet selectief, indien het de 
overgangsmaatregel verdedigt door te wijzen op een bedreiging van 
doelstellingen van het economisch beleid, daarmee slechts doelend op het 
onderdeel lastenverlichting? Een daarop aansluitende vraag luidde of door 
de overgangsmaatregel werknemers niet in een ongunstiger onderhande-
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lingspositie komen dan werkgevers. De Raad van State wees er op dat 
nadelen voor de laatsten relatief minder zijn dan voor de eersten. Het 
kabinet weerlegt dat naar de mening van de leden voldoende. 

De leden van de C.P.N.-fractie gaven reeds te kennen de ziekengeldrege-
lingen te zien als onderdeel van het stelsel van gezondheidszorg. Rust is, zij 
het wellicht niet formeel, het meest voorgeschreven medicijn. En vaak het 
goedkoopste. 

Zij vroegen zich dan ook af of over de Ziektewetmaatregelen niet deskun-
digen in de sfeer van de gezondheidszorg gehoord zouden moeten worden, 
mede gelet op het ook door de Raad van State gememoreerde advies van 
het Bureau Medisch Adviseur van de SVR. De maatregelen dragen het 
risico in zich dat de voorgeschreven rust geen onverstoorde is vanwege de 
mogelijke inkomensdaling voor betrokkene. Deze zou zich gemakkelijk 
kunnen laten verleiden tot ziek doorwerken of onvoldoende hersteld het 
werk hervatten met het risico van latere complicaties, zoals ook de Raad 
van State signaleerde. Het kabinet reageert hierop, onder meer, door te 
stellen dat vermijdbaar verzuim teruggedrongen zal kunnen worden. 
Volgens de leden deze fractie is terugdringen van vermijdbaar verzuim 
- op zich een legitiem doel, al gaat het om een ongedefinieerd begrip -
een doelstelling die specifieke maatregelen vraagt en geen algemene. Een 
tweede reactie van het kabinet op de verhoogde gezondheidsrisico's is dat 
werknemers zich bewust zouden moeten zijn van riciso's van een onjuist 
verzuimgedrag en dat het kabinet er op vertrouwt dat zij behoud van 
gezondheid zullen stellen boven inkomenseffecten. De leden van de 
C.P.N.-fractie achtten dit verwerpelijke opmerkingen in het licht van de 
mogelijk grote inkomensverliezen en in het licht van het ontbreken van gelijk 
opgaande maatregelen ter bevordering van gezondheidsgedrag. Deze 
leden spraken de vrees uit dat het kabinet in de verdere verdediging van de 
maatregelen de lijn zal voortzetten als zou een verlaging van inkomen 
werknemers stimuleren tot bewuster omgaan met ziekmeldingen en 
gezondheidsgedrag. Is een dergelijke redenering geen omkering van de 
werkelijkheid? 

Deze leden wilden er in dit verband op wijzen dat de inkomenseffecten 
aanzienlijk groter kunen zijn dan het kabinet suggereert. In de in de memorie 
van toelichting opgenomen tabel 5 ontbreken cijfers over de situatie van 
iemand die geen recht heeft op minimumbescherming. Kunnen deze 
alsnog gegeven worden? De opmerkingen over positieve effecten door 
premieverlaging voor werknemers, zoals uitgewerkt in tabel 6, achtten zij 
suggestief. Voor de werknemers die, zoals het kabinet wil, inkomensverlies 
moet afwegen tegen gezondheidsrisico's, gaat het niet om een vergelijking 
van inkomen in 1985 met dat in 1984, maar om een inkomen in 1985 bij 
werk, respectievelijk ziekte. 

De leden van de C.P.N.-fractie spraken er voorts hun teleurstelling over 
uit dat het kabinet in de reactie op de opmerkingen van de Medisch 
Adviseur niet noemt dat de gepresenteerde (gemiddelde) verzuimcijfers 
een grote spreiding hebben. Gaat het kabinet er aan voorbij dat er tussen 
beroepsgroepen en bedrijfssectoren grote verschillen zijn in ziekterisico? 
Is het niet zo dat vrouwen en buitenlandse werknemers grotere risico's 
lopen? Deze leden wilden er alsnog vanuit gaan dat het kabinet niet de 
intentie heeft de sterkste werknemers de beste rechten te geven. Maar is 
het niet zo dat de voorgestelde maatregelen feitelijk die uitwerking kunnen 
hebben? 

In hoeverre is het denkbaar dat inkomensverlaging bij ziekte kostenver-
hoging in de gezondheidszorg kan veroorzaken, zo vroegen deze leden 
vervolgens. Immers, doorwerken tijdens ziekte, de behoefte sneller te 
herstellen, roepen medicijngebruik op. De medische sector kan in een 
curatieve in plaats van een preventieve rol gedrukt worden. Wat is de visie 
van het kabinet op dit probleem? 

De opmerking in de memorie van toelichting naar aanleiding van de 
verhoogde risico's, dat werkgevers en werknemers bovenwettelijke 
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aanvullingen kunnen regelen stuitte bij deze leden op onbegrip. Is het niet 
zo dat daardoor weer een lastenverzwaring voor werkgevers zal optreden? 
Wilde het kabinet dat niet juist voorkomen? Zal het effect hiervan niet zijn 
dat werkgevers scherper gaan selecteren? Zal dit niet een grotere uitstoot 
naar de WAO, verminderde kansen op herintreding of intreding voor 
WAO-gerechtigden, vrouwen en buitenlandse werknemers tot gevolg 
hebben? 

Afsluitend constateerden de leden van de C.P.N.-fractie dat de maatregelen 
diep ingrijpen in de stelsels van sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden en 
gezondheidszorg en hun onderlinge samenhang en zo een brede proble-
matiek bestrijken en inpliceren. Zij spraken de verwachting uit dat het 
kabinet in de behandeling van de maatregelen daarop in zal gaan in plaats 
van te volstaan met algemene betogen over de (onbewezen) werkgelegen-
heidseffecten van lastenverlichting. 

De leden van de fractie van de P.P.R. wezen de verlaging van het 
uitkeringspercentage ingevolge de Ziektewet tot 75 in 1985 en tot 70 in 
1986 af. 

Met de Raad van State oordeelden deze leden dat het maatschappelijk 
draagvlak voor deze voorgestelde maatregelen zeer gering is, nu de volledige 
Stichting van de Arbeid en de overgrote meerderheid van de SER zich 
tegen de verlaging van het uitkeringspercentage hebben uitgesproken. De 
argumenten die de meerderheid van de SER daartoe aandraagt, werden 
door de leden van deze fractie onderschreven. Daar komt nog bij dat, bij 
toepassing van de Ziektewet, er sprake is van een arbeidsovereenkomst, 
geheel los van de vraag of iemand kort of lang ziek is. In de nettobeloning 
dient dan ook tot uitdrukking te komen dat er een volwaardige arbeidsover-
eenkomst is. Verlaging van de uitkering in het kader van de Ziektewet, leidt 
dan ook onherroepelijk tot een poging van de kant van de werknemersor-
ganisaties om in het arbeidsvoorwaardenoverleg de bovenwettelijke 
uitkeringen te verhogen. Het kabinet kan wel stellen, aldus deze leden, dat 
met het voornemen om het uitkeringspercentage te verlagen, er geen 
sprake is van doorkruising van het arbeidsvoorwaardenoverleg, maar in de 
praktijk zal dat wel degelijk het geval zijn. De opmerking dat het de verant-
woordelijkheid van de sociale partners is om, gezien de nieuwe situatie, tot 
nadere afspraken te komen in de ca.o."Onderhandelingen, bestempelden 
deze leden dan ook tot een puur theoretische. 

Het kabinet zal kunnen begrijpen, zo vervolgden deze leden dat zij zich op 
geen enkele wijze gebonden voelen aan het regeerakkoord en dat derhalve 
de verdediging van de kant van het kabinet dat de bezuinigingstaakstelling 
van f2,5 mld. voor 1985 in het sociale zekerheidsstelsel nu eenmaal een 
ingreep in de Ziektewet noodzakelijk maakt, bij hen geen enkel begrip 
ontmoet. Ook de argumentatie dat de ziektewet-maatregel op zichzelf 
verdedigbaar is, sprak hen niet aan. 

Het belangrijkste verschil met andere sociale wetten is immers dat bij de 
Ziektewet sprake is van een arbeidsovereenkomst. Tegen deze principiële 
achtergrond, konden de leden van deze fractie, zoals gezegd geen enkel 
begrip opbrengen voor de voorgestelde verlaging van het uitkeringsper-
centage in twee fasen tot 70. 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden met belangstelling kennis genomen 
van het voorliggend wetsvoorstel inzake de verlaging van het uitkerings-
percentage Ziektewet en premieheffing bij ziekte. In de eerste plaats 
benadrukten zij de verantwoordelijkheid van de overheid met betrekking 
tot regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid. Dat feit laat onverlet 
dat de sociale partners in het geheel van de sociale wetgeving een eigen 
verantwoordelijkheid kennen voor wat betreft het invullen van de regelge-
ving en eventueel het vaststellen van aanvullingen op wettelijke regelingen. 

Het sleutelen aan de Ziektewet was voor de leden van deze fractie 
bespreekbaar ook al zal er veel verzet tegen de aangekondigde plannen 
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bestaan. Ze hoorden graag de opvatting van de staatssecretaris of hij van 
mening is dat er niettemin nu meer begrip voor zijn voorstellen zal zijn dan 
destijds voor de plannen die het kabinet-Van Agt II voorstelde. Zagen zij het 
goed, dan is er gelet op reeds vastgestelde kortingen op langlopende 
uitkeringen een redelijke basis geschapen voor verlaging van het uitkerings-
percentage Ziektewet. Wordt die opvatting door het kabinet gedeeld, zo 
vroegen zij. Daarbij tekenden zij aan dat de voorgestelde maatregelen tot 
gevolg kunnen hebben, dat op de eigen verantwoordelijkheid voor invulling 
van het arbeidsvoorwaardenpakket door de sociale partners bij voorkeur 
per bedrijf meer nadruk wordt gelegd. De hier aan het woord zijnde leden 
verklaarden voorstander te zijn van een proces van decentrale onderhan-
delingen, waardoor beter rekening kan worden gehouden met de variërende 
mogelijkheden van de diverse sectoren in het bedrijfsleven. Ook kan er 
wellicht enige ruimte ontstaan voor individuele werknemers om zich 
(particulier) bij te verzekeren. 

Enkele schaduwkanten van het onderhavige wetsvoorstel worden naar 
het oordeel van deze leden gevormd door de onzekere omvang van de 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven, het vooruitlopen op de stelselher-
ziening door afstemming van het uitkeringsniveau op de 70%-norm in de 
werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidswetten en het ontbreken van 
alternatieven. Over het laatstgenoemde punt merkten de hier aan het woord 
zijnde leden op, dat feitelijk de enig kwantificeerbare reden voor de onder-
havige voorstellen is, dat de ombuigingstaakstelling voor de sociale zekerheid, 
neergelegd in het regeerakkoord gehaald dient te worden. 

Dit getuigt niet van een visie op langere termijn. Betekent dit niet dat er 
een meer diepgaande bezinning op plaats en functie van het sociaal zeker-
heidsstelsel zeer wenselijk is, zo wilden deze leden vernemen. Immers, het 
wordt steeds duidelijker dat het kabinet de grenzen van het solidariteits-
principe in sterke mate overschreden acht, met name door de sterke groei 
van het zogenaamde grijze en zwarte circuit. Welke oorzaken onderkent de 
staatssecretaris voor de groei van deze circuits? Behoren hiertoe ook een 
toenemend materialisme en egoïsme? Acht hij het mogelijk dat deze 
factoren op hun beurt worden versterkt door een toenemend individualisme, 
waardoor mensen minder genegen zijn naar elkaar om te zien? Voorts rees 
bij de hier aan woord zijnde leden de vraag welke maximale omvang van 
de collectieve verantwoordelijkheid het kabinet nog aanvaardbaar acht. In 
de memorie van toelichting wordt opgemerkt, dat het onderhavige wets-
voorstel op een groot aantal essentiële punten verschilt van het wetsvoorstel, 
ingediend onder het kabinet-Van Agt II. Welke essentiële punten betreft dit? 
In hoeverre verschilt het huidige wetsvoorstel van het voorstel, zoals dit in 
het plenaire debat op 27 en 28 april 1982 aan de orde kwam? 

Het kabinet wil in de toekomst bezien of wijziging van artikel 1638 c B.W. 
in de rede ligt, aldus de memorie van toelichting. Dit is afhankelijk van de 
«algehele herziening van de wettelijke voorzieningen ten aanzien van ziekte 
en arbeidsongeschiktheid». De aan het woord zijnde leden vernamen 
gaarne over welke herziening in de voorgaande zinsnede wordt gesproken. 
Betekent dit niet eens te meer dat, zonder dat een totaalbeeld bekend is, 
wordt vooruitgelopen op de stelselwijziging? 

Een van de hoofdargumenten van de vakbeweging ten tijde van de 
ca.o."Onderhandelingen over de werkgeversaanvulling van de Ziektewetuit-
kering tot veelal 100% van het nettoloon in vroeger jaren was, dat er geen 
onderscheid mocht bestaan tussen zieke en niet-zieke werknemers. Nu 
kwalificeert de staatssecretaris dit onderscheid als theoretisch. Op basis 
van welke gegevens is hij tot deze kwalificatie gekomen? Omdat, zoals 
hiervoor opgemerkt, de overheid een eigen verantwoordelijkheid heeft voor 
wettelijke regelingen, stemden de hier aan het woord zijnde leden van de 
R.P.F.-fractie in met de opvatting van de staatssecretaris dat er door het 
aanbrengen van veranderingen daarin geen sprake is van doorkruising van 
het arbeidsvoorwaardenoverleg. Wel vormen de voorstellen een belasting 
voor genoemd overleg. 
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Het lid van de G.P.V.-f ractie zei van oordeel te zijn dat er goede argumenten 
kunnen zijn om ingrepen in de Ziektewet te rechtvaardigen. De vraag is 
echter of die argumenten zijn aangevoerd door het kabinet. Zo wordt in de 
memorie van toelichting een verband gelegd met de stelselherziening. Is 
dit echter wel terecht? Immers, bij de stelselherziening gaat het (behalve bij 
de WW) toch om langlopende uitkeringen in situaties waarin veelal geen 
arbeidsovereenkomst meer bestaat? Een ziekteperiode is daarom toch van 
geheel andere orde? Als argument voor de wijzigingen in de Ziektewet 
wordt ook aangevoerd dat het alternatief zou zijn een verdergaande korting 
op de bovenminimale uitkeringen of een algemene verlaging van het 
minimumniveau. Afgezien van het feit dat hier dezelfde ongelijksoortige 
zaken worden vergeleken, kan het ontbreken van een alternatief toch 
nimmer een zelfstandig argument zijn voor een bepaald voorstel? Welke 
argumenten, ontleend aan het regime van de Ziektewet zelf, heeft het 
kabinet om de onderhavige voorstellen te verdedigen? Dit lid wees er op 
dat in het vorige wetsvoorstel tot wijziging van de Ziektewet (17 348) was 
voorzien in de uitbreiding van het aantal wachtdagen. Daarvan kon toen 
worden gezegd dat die wijziging zou kunnen resulteren in een vergroot 
eigen risico van de individuele werknemer, wat een lichtvaardig beroep op 
de Ziektewet zou kunnen tegengaan. Kan iets dergelijks ook worden 
gezegd van dit voorstel? 

Is dit voorstel afgewogen tegen het vorige wijzigingsvoorstel met 
betrekking tot de Ziektewet? Welke voordelen acht het kabinet aanwezig van 
een ziektewetuitkering over de gehele periode van 75% respectievelijk 70% 
van het laatstverdiende loon, boven het voor eigen risico en rekening 
brengen van een aantal wachtdagen? Is het niet veeleer zo dat het voorstel 
dat het kabinet nu doet onaantrekkelijker is dan het oude voorstel, omdat 
langdurig ziekteverzuim het grootste koopkrachtverlies met zich meebrengt? 
Bij een systeem van wachtdagen wordt het koopkrachtverlies echter 
relatief minder naarmate de ziekteperiode langer duurt. Zal dit bij de 
betrokkenen niet op minder weerstand hoeven te stuiten dan het kabinets-
voorstel? 

Een ander element dat hier een rol speelt is de door de Sociale Verzeke-
ringsraad gevreesde schade voor de volksgezondheid. Zal de neiging om te 
vroeg weer aan het werk te gaan bij het door het kabinet voorgestelde 
systeem niet groter zijn dan bij het systeem waarbij een aantal wachtdagen 
voor rekening van de werknemer komt? 

Het lid van de G.P.V.-fractie, hier aan het woord zag graag een nadere 
toelichting op de doeleinden die het kabinet met dit wetsvoorstel nastreeft. 
Uit de memorie van toelichting viel onder andere op te maken dat het 
wetsvoorstel mede beoogt de koopkracht van de sociale minima te hand-
haven, het koopkrachtverlies van uitkeringsgerechtigden te beperken en de 
koopkracht van de werkenden in de marktsector te verbeteren, dit alles 
ten gevolge van de verbreding van het premiedraagvlak. De verlaging van 
de uitkeringspercentages kan indirect leiden tot een lastenverlichting voor 
het bedrijfsleven. Hoe groot kan deze lastenverlichting zijn, en wordt deze 
meegeteld bij de lastenverlichting waartoe het kabinet krachtens het 
regeerakkoord verplicht is? Dit lid veronderstelde dat de bijdrage aan de 
ombuigingstaakstelling van f2,5 mld. in de sfeer van de sociale zekerheid 
de belangrijkste doelstelling van het voorstel is. Kan worden medegedeeld 
in hoeverre deze voorstellen ook werkelijk bijdragen tot een verkleining van 
de collectieve sector? Immers, door de premieheffing op ziektewetuitkerin-
gen wordt het premiedraagvlak verbreed, maar het totale beslag van de 
collectieve sector blijft toch even groot? In hoeverre is hier nu sprake van 
een ombuigingsvoorstel? De verlaging van het uitkeringspercentage heeft 
slechts een beperkt ombuigingseffect, omdat de eigen-risicodragers niet 
meegeteld kunnen worden bij de collectieve sector. Veranderingen daar 
hebben toch geen effect op de collectieve sector? Betekent een en ander 
dat er slechts van een echte ombuiging sprake is voor zover de verlaging 
van het uitkeringspercentage effect heeft bij de collectief verzekerden? Aan 
welk bedrag moet hierbij worden gedacht? 
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2. Verlaging van het uitkeringspercentage ingevolge Ziektewet 

Zoals in het algemene deel reeds gesteld achtten de leden van de 
P.v.d.A.-fractie het argument van harmonisatie van de uitkeringspercentages 
niet van doorslaggevende aard. 

Aansluitend op hun opmerkingen over de vraag van de kroonleden van 
de SER naar meer geleidelijkheid, wierpen de C.D.A."fractieleden de vraag 
op of invoering van de 70%-aanspraak niet eerder dan 1986 aan de orde 
had kunnen komen. Daardoor zou een tussenstap van 75% niet nodig 
geweest zijn, dan wel zou een veel kortere tijdsspanne tussen de twee verla-
gingen mogelijk geweest zijn. Heeft het kabinet zulks overwogen en is deze 
gedachte ook onderzocht op haar mogelijkheden? Te meer nu de inwer-
kingtreding van deze wet op een later tijdstip plaats moet vinden en de 
ervaring toch uitwijst dat het herhalen van neerwaartse bijstellingen meer 
tegenstand ontmoet dan een eenmalige ingreep. Deze leden stelden het 
voorts op prijs te vernemen in hoeverre het kabinet overwogen heeft een 
hardheidsclausule op te nemen ten aanzien van chronisch zieken. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich vinden in het voorstel om het 
huidige Ziektewetpercentage van 80 te verlagen door middel van twee 
stappen, namelijk naar 75 in 1985 en naar 70 per 1 januari 1986. Deze leden 
wilden vernemen of het kabinet ook nog alternatieve faseringsmogelijkheden 
heeft beoordeeld. Zo ja, hoe zien die andere scenario's eruit en wat zijn 
daarbij de budgettaire effecten, de gevolgen voor de premies en de 
inkomenseffecten? 

Op het zwangerschaps/bevallingsverlof wilden de leden van de fractie 
van D'66 in later instantie nog terugkomen. 

3. Premieheffing voor de werknemersverzekeringen over uitkeringen bij 
ziekte 

De leden van de P.v.d.A.-fractie onderschreven de stellingname dat 
premiebetaling, uit verzekeringstechnische optiek, zeker te verdedigen is. 

Deze leden vroegen of de aldus ontstane meerkosten voor de bovenwet-
telijke uitkering eventueel ook door een hoger «bovenwettelijk» premie-
aandeel van de werknemers in de Ziektewet zouden kunnen worden 
bestreden, zodanig dat dit in de onderhandelingen als alternatief zou 
worden voorgesteld. Zou in dat geval de in enkele ondernemingen, dan 
wel bedrijfstakken ontstane hogere «bovenwettelijke» premiedruk dan ook 
doorwerken in de gewogen gemiddelde premiedruk, zoals die - door 
middel van de vereveningsbijdrage - geldt voor uitkeringsgerechtigden? 

Premieheffing over de uitkering krachtens de Ziektewet - hoewel structu-
reel een juiste gedachte - is niet zonder grote praktische problemen, zo 
constateerden de leden van de P.v.d.A.-fractie. Werknemers, voor wie de 
premielast niet door de werkgever wordt gecompenseerd - ondergaan een 
forse inkomensdaling. Met name de werknemers die meer dan «gemiddeld» 
ziek zijn. Deze leden wezen op werknemers, die met chronische ziekten te 
kampen hebben en daardoor een bovengemiddeld ziekteverzuim hebben. 
Ook werknemers, werkzaam in sectoren met meer dan gemiddelde bezwa-
rende arbeidsomstandigheden - de bouw, de gezondheidszorg - zullen 
relatief een hoger risico hebben met betrekking tot hun gezondheid dan 
anderen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat dergelijke risico's als 
gevolg van het soort werk of de omstandigheden, waaronder de arbeid 
wordt verricht, niet op individuele werknemers of groepen van werknemers 
mogen worden afgewenteld. 
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Speciale aandacht vroegen deze leden voor werknemers in WSW-verband. 
Veelal zullen deze werknemers te maken hebben met een hoog ziekteverzuim 
als gevolg van dezelfde handicap, die er ook toe heeft geleid, dat zij niet in 
het reguliere bedrijfsleven een arbeidsplaats konden vinden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het wenselijk dat - in een situatie 
waarin de werkgever de premieheffing niet zou compenseren - maatregelen 
zouden worden getroffen om langdurig zieken, chronische patiënten en 
groepen met een extra hoog verzuimrisico, zoals WSW-werknemers te 
beschermen. Zij wensten hierover de opvatting van het kabinet te vernemen. 

Met de werkgevers gingen deze leden er echter van uit dat veelal de 
werkgever de premieheffing wel zal compenseren. Dan echter treedt een 
ander effect op. De aan het woord zijnde leden wezen op de volgende 
situaties: 

* Werkgevers in risicovolle sectoren zullen in veel sterkere mate gecon-
fronteerd worden met de extra last van premiecompensatie dan dat zij zelf 
worden gecompenseerd door middel van lagere premieverplichtingen. 

Voor risicovolle ondernemingen - de bouw, de gezondheidszorg - zou 
dat lastenverhogende effecten kunnen hebben met negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid (bijvoorbeeld in de bouw) of voor andere 
collectieve lasten (bijvoorbeeld de gezondheidszorg). 

* Werknemers met een individueel hoger risico ten aanzien van ziekte-
verzuim (cara-patiënten bijvoorbeeld) zullen moeilijker een plaats op de 
arbeidsmarkt kunnen vinden, omdat zij duurder kunnen uitvallen dan 
vergelijkbare werknemers zonder dit risico. 

De hier geschetste nadelen, die welhaast per definitie het gevolg zijn van 
privatisering van een groter deel van de sociale zekerheid, omdat dan 
immers een risico niet meer collectief maar door de individuele werkne-
mer/werkgever wordt gedragen - zouden naar het oordeel van de P.v.d.A.-
fractieleden ertoe moeten leiden dat zeker in een stagnerende of zich 
voorzichtig herstellende economie deze maatregelen niet worden getroffen. 

Met betrekking tot de WSW-werknemers wensten deze leden uitdrukkelijk 
de opvatting te vernemen van het kabinet hoe het meer dan gemiddeld 
optredend ziekteverzuim zal worden gecompenseerd. 

Tot zover spraken de aan het woord zijnde leden nog slechts over de 
premieheffing over de uitkering krachtens de Ziektewet. Deze leden waren 
echter van oordeel dat, indien premieheffing nu reeds moet worden 
ingevoerd, het tot de Ziektewet-uitkering beperkt zou moeten blijven en de 
bovenwettelijke uitkeringen daarvan thans gevrijwaard moeten worden. 

Bij de invoering van de vereveningsheffing over de WAO/AAW-uitkeringen 
is afgezien van premieheffing over het bovenwettelijk deel. De leden van 
de P.v.d.A.-fractie wezen het onderscheid tussen bovenwettelijke uitkerin-
gen, voortvloeiend uit particuliere verzekeringen en uit collectieve regelin-
gen, absoluut af. In beide gevallen zou, ook nog vanwege de uitvoerings-
technische problemen; de premieheffing over dat bovenwettelijk deel 
achterwege behoren te blijven. De toezeggingen dat specifieke technische 
problemen later zullen worden opgelost achtten deze leden absoluut 
onvoldoende om nu reeds te kunnen instemmen met deze maatregel, 
ook al zouden zij in principe voor deze premieheffing zijn. Indien de 
premieheffing over de bovenwettelijke uitkering toch pas per 1 juli 1985 
aan de orde komt had het de voorkeur van deze leden om - onafhankelijk 
van hun opvattingen op dit onderdeel - de hierop betrekking hebbende 
bepalingen uit het thans voorliggende wetsvoorstel te verwijderen en er 
- eventueel in het kader van de wetgeving over de stelselherziening - in 
een later stadium beter uitgewerkt en beargumenteerd op terug te komen. 

In het kader van dit voorlopig verslag zagen deze leden derhalve af van 
nadere vraagstelling over de premieheffing over de bovenwettelijke 
uitkering. 

Mocht onverhoopt dit onderdeel van het wetsvoorstel - dan wel het 
wetsvoorstel in zijn geheel - niet worden teruggenomen, dan zouden deze 
leden genoodzaakt zijn hierop in het eindverslag zeer uitgebreid terug te 
komen. 
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De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat van hun zijde destijds de 
suggestie is gedaan, premie te heffen over de uitkeringen krachtens de 
Ziektewet, welke gedachte door de SER is overgenomen. Premieheffing 
over ziekengeld achtten zij aldus niets anders dan een vorm van eenvoudige 
logica. Zij hadden er niettemin enige moeite mee dat een deel van de 
kroonleden uit de SER inmiddels op die gedachte is teruggekomen. Wordt 
die wijziging in de opvatting van die kroonleden alleen veroorzaakt doordat 
tevens sprake is van een verlaging van het uitkeringspercentage of is 
sprake van een fundamentele verandering? Is het kabinet in staat hierop 
een antwoord te geven? 

Het kwam deze leden gewenst voor dat een concept voor een ministeriële 
regeling op grond van artikel 9, achtste lid, van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering, ter vervanging van het besluit van 26 januari 1977 (nr. 56474, 
Stcrt. 37), bij de memorie van antwoord wordt gevoegd. Alle belangheb-
bende instanties kunnen daarvan dan kennis nemen en zo mogelijk 
deskundig commentaar geven. 

In antwoord op de opmerkingen van de SVR over de premieheffing op de 
aanvullingen op de AAW/WAO-uitkeringen merkt het kabinet op dat het 
stelsel van premieheffing over AAW/WAO-uitkeringen de voorkeur zou 
verdienen boven het stelsel van vereveningsbijdragen. Waarom geldt deze 
voorkeur, zo wilden deze leden weten. Voorts viel het hen op dat realisering 
van premieheffing een omvangrijke studie vereist. Zou dat niet een reden 
te meer zijn om ook voor dit onderdeel het model van de vereveningsheffing 
te kiezen? 

De leden, behorende tot de V.V.D.-fractie konden zich ook met dit 
onderdeel van de voorstellen verenigen. Zij verwezen daarbij naar het 
standpunt, zoals dat van de zijde van hun fractie reeds was ingenomen bij 
de behandeling van het Ziektewet-voorstel Den Uyl/Dales. Met het kabinet 
waren deze leden van oordeel dat premieheffing over de uitkering bij 
ziekte, ook los van de noodzaak tot ombuigingen in de collectieve sector, in 
de rede ligt. Immers, tegenover verzekeringsrechten dienen ook premie-
plichten te staan. Dit zelfde geldt, zo betoogden zij, voor de bovenwettelijke 
aanvullingen. Voor alle duidelijkheid wilden deze leden bevestigd zien, dat 
de betrokkenen dan ook uitkeringsrechten zullen krijgen voor het totaal. 

Gelet op de noodzakelijke voorbereidingen in de sfeer van de uitvoering 
kwam het deze leden juist voor de premieheffing op de aanvullingen bij 
ziekte en arbeidsongeschiktheid eerst op 1 juli 1985 te doen ingaan. Is dit, 
gelet op de vertraging met betrekking tot de behandeling van dit wetsvoor-
stel, thans nog haalbaar? 

Reeds eerder en bij meer dan een gelegenheid is van de zijde van de 
V.V.D.-fractie gewezen op het franchise vraagstuk. De aan het woord zijnde 
leden wezen er op dat ook de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel 
weer eens benadrukt dat een spoedige oplossing van dit vraagstuk, in het 
bijzonder de dubbele franchise, dringend geboden is. Wanneer kunnen 
concrete voorstellen verwacht worden? 

De leden van de fractie van D'66 hadden grote belangstelling voor een 
uiteenzetting ten aanzien van de uitwerking van de premieheffing voor 
deeltijdwerkers. Zij waren vooralsnog van mening dat over aanvullingen 
op ziekengeld en WAO/AAW-uitkeringen geen premie zou moeten worden 
geheven. 

Deze leden hadden een uiteindelijk stelsel voor ogen waarin juist aanvul-
lingen geprivatiseerd zouden moeten zijn, dat wil zeggen overgelaten aan 
de verantwoordelijkheid van werknemers zelf. Deze leden vroegen zich af 
aan welke oplossing gedacht wordt als het gaat om het probleem van de 
invoering van de premieheffing over AAW/WAO-aanvuliingen. Van diverse 
zijden is hen verzekerd dat een oplossing thans nog niet in zicht is. 

Ten aanzien van de premieheffing over het ziekengeld wensten de leden 
van de fractie van de P.S.P. nog een enkele opmerking te maken. Omdat 
vooral bij langdurige ziekte de koopkrachteffecten voor de zieke tamelijk 
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ernstig kunnen zijn, wensten zij zich nog niet voor premieheffing uit te 
spreken. Bovendien kan geconstateerd worden dat de effecten voor de 
hogere inkomens veel geringer zijn dan voor de lagere, bovenminimale, 
uitkeringen bij ziekte. Overweegt het kabinet nog deze effecten enigszins 
gelijkmatiger te verdelen? Voorts zagen zij niet in dat de onlangs ingevoerde 
maximering van het ziekengeld nog enige functie zou hebben indien het 
voorliggende voorstel wordt verheven tot wet. In welke situaties, zo wilden 
deze leden weten, kan er dan nog sprake zijn van uitbetaling van meer dan 
100% van het netto-loon? 

Met betrekking tot de premieheffing zouden de leden van de fractie van 
de S.G.P. het volgende willen opmerken. In welk opzicht heeft het heffen 
van premie over ziekengeld iets van doen met de ombuigingstaakstelling 
van het kabinet? De collectieve lasten worden toch niet lager; de totale 
premiesom en de totale uitkeringssom blijven immers precies gelijk? Het is 
toch zo dat slechts de lasten anders worden verdeeld? 

Met betrekking tot het voornemen om ook premie te heffen over aanvul-
lingen op Ziektewet, WAO/AAW-uitkeringen het volgende. In de memorie 
van toelichting wordt met een verwijzing naar het SVR-advies gesteld dat 
aanvullingen, verstrekt door particuliere verzekeringsmaatschappijen, niet 
aan premieheffing voor de werknemersverzekeringen zullen worden 
onderworpen. Treedt echter geen directe rechtsongelijkheid op door 
aanvullingen, verstrekt door de werkgever of door bedrijfsverenigingen, 
wel aan premieheffing te onderwerpen, zo vroegen de leden behorende tot 
de fractie van de S.G.P.? Welke mogelijke gevolgen zullen voortvloeien uit 
het creëren van een dergelijk verschil in inhoudingsregime? 

De leden van de P.P.R.-fractie zeiden begrip te kunnen opbrengen voor 
het heffen van premie over de wettelijke ziekengelduitkeringen. Dit sluit 
dus premieheffing uit over de loonbetalingen bij ziekte, waaronder de 
loonbelasting tijdens ziekte betaald door werkgevers/eigen-risicodragers 
en premieheffing over de loonaanvullingen op het ziekengeld en de 
WAO/AAW-uitkeringen. Ook in 1982, tijdens het toen aan de orde zijnde 
voorstel van wet houdende wijziging van de Ziektewet, hadden zij dit reeds 
kenbaar gemaakt. Intussen is er echter wel het nodige veranderd. De 
cumulatie van maatregelen dreigt nu dusdanig negatieve gevolgen te 
hebben voor het uitkeringsniveau, dat ook een op zichzelf te rechtvaardigen 
maatregel als premieheffing over de loonuitkeringen bij ziekte, kwestieus 
wordt. Met het kabinet, waren deze leden van oordeel dat premieheffing 
overwettelijke loonuitkeringen bij ziekte in de rede ligt, maar in tegenstelling 
tot wat op blz. 17 van de memorie van toelichting wordt gesteld, konden 
deze leden deze maatregel niet los zien van de ombuigingen in de collectieve 
sector. Het had hun voorkeur dat het wetsvoorstel zodanig wordt gewijzigd 
dat slechts de premieheffing over de loonuitkeringen bij ziekte overblijft. 
Deze leden riepen het kabinet hiertoe alsnog op. 

Deze leden vroegen met betrekking tot de macro-financiële effecten van 
de voorgenomen premieheffing, of de voorstelling van zaken, dat deze 
maatregel netto f565 min. (1985) oplevert, wel terecht is. Is er immers niet 
slechts sprake van een verbreding van het premiedraagvlak, zonder dat er 
sprake is van een verhoging of verlaging van de collectieve lastendruk? Is het 
dan nog wel een maatregel die iets oplevert in het kader van de structurele 
bijdrage aan de ombuigingstaakstelling in de sociale zekerheid, zo vroegen 
deze leden. 

Kan worden medegedeeld wat de financiële gevolgen zijn van het 
beperken van de premieheffing tot die over de wettelijke ziekengelduitke-
ringen? 

De premieheffing over het ziekengeld achtten de hier aan het woord 
zijnde leden van de R.P.F.-fractie rechtvaardig ten opzichte van andere 
uitkeringsgerechtigden. Leidt de premieheffing er toe dat de wet van 5 juli 
1983, Staatsblad 309, ingetrokken zal kunnen worden? 
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Voorts vroegen zij welk netto-resultaat de verruiming van de terugbeta-
ling van te veel betaalde premie heeft? Is met dit effect reeds rekening 
gehouden in de berekening van het bezuinigingsbedrag? Om welke reden 
is voor realisatie van het voornemen om het stelsel van vereveningsbijdragen 
over AAW/WAO-uitkeringen te vervangen door een stelsel van premie-heffing 
omvangrijke studie vereist? Een nadere toelichting van de staatssecretaris 
stelden de hier aan het woord zijnde leden op prijs ten aanzien van het 
vraagstuk van aanvullingen door derden. In dit kader merkten zij allereerst 
op, dat dit vraagstuk zich in steeds sterkere mate voordoet bij de WW-
uitkeringen, doordat werknemers zich vaker particulier bijverzekeren. Dit 
effect zal vermoedelijk na verlaging van de wettelijke uitkeringspercentages 
ook bij de Ziektewet optreden. Is bekend in hoeverre dit thans al gebeurt? 

Vervolgens vroegen deze leden of er in geval van individuele particuliere 
bijverzekering altijd sprake is van «herverzekering via artikel 57 Ziektewet, 
dan wel dat premieheffing veeleer te rechtvaardigen is op grond van het 
feit dat het betreft «inkomen» in fiscale zin. 

Het lid van de G.P.V.-fractie stemde in met het principe van premiebetaling 
tijdens ziekte. Het is inderdaad juist uit te gaan van premiedoorbetaling, 
gezien het feit dat de zieke werknemer verzekerd blijft gedurende de 
ziekteperiode. Heffing van premies zou bovendien iets herstellen van de 
verhouding tussen bruto-uitkering en netto-uitkering zoals die aanvankelijk 
is bedoeld. Wanneer ziekengeld en aanvullend loon afzonderlijk worden 
uitbetaald zullen de mogelijkheden voor terugbetaling van te veel ingehou-
den premies worden verruimd, onder verrekening van het voordeel dat 
ontstaat door het tweemaal toepassen van de WAO-franchise. Betekent dit 
nu dat in alle gevallen de gescheiden uitbetaling tot eenzelfde netto-resultaat 
zal leiden als in de vergelijkbare gevallen van geïntegreerde uitbetaling? 

4. Het creëren van de mogelijkheid dat een werkgever/eigen-risicodrager 
op het loon van zijn werknemers een bijdrage kan inhouden inzake de 
kosten van de uitkering bij ziekte 

De leden van de P.v.d.A.-fractie leek het, waar de keuze voor het zijn van 
eigen-risicodrager een eigen keuze is van de betrokken onderneming, 
veeleer vanzelfsprekend dat werkgevers, die de premieheffing Ziektewet 
zouden willen doorberekenen, zich zouden aansluiten bij een ziektekas als 
omslaglid. 

Wat kunnen de overwegingen zijn van een bepaald bedrijf of onderneming 
om wel de voordelen te genieten van het omslaglidmaatschap maar niet de 
risico's mee te dragen van de andere omslagleden in dezelfde sector? 
Welke overwegingen weerhouden eigen-risicodragers om zich als omslaglid 
te melden? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten hierover meer inzichtte verkrijgen 
ten einde zich over dit onderdeel een opvatting te kunnen vormen. Zij 
vroegen nog of het gestelde met betrekking tot de eigen-risicogrens ook 
geldt voor de overheid als eigen-risicodrager. 

De leden van de V.V.D.-fractie onderkenden de logica van het voorstel 
om de eigen-risicodragers de mogelijkheid te bieden om op het loon van 
zijn werknemer een bijdrage in te houden als equivalent van de Ziektewet-
premie. Ingevolge het voorstel zou dit echter slechts mogen op grond van 
de (nadere) overeenkomst met de werknemers. Waarom heeft het kabinet 
voor deze methodiek gekozen en niet voor de omgekeerde aanpak, te 
weten het is toegestaan, tenzij in de (collectieve) arbeidsovereenkomst het 
tegendeel is geregeld. Ligt, zo vroegen deze leden, een dergelijke aanpak, 
gelet op de systematiek van de Ziektewet niet meer voor de hand? 

Ook het voorstel om het «eigen-risicodragers» mogelijk te maken, na 
overeenstemming met de vakbeweging daarover, bijdragen voor zieken-
geldregelingen in te houden was voor de leden van de fractie van de C.P.N, 
onaanvaardbaar. De Ziektewet, moeizaam tot stand gekomen in een bijna 
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20 jaar durende strijd, heeft ruimte gelaten voor het «eigen-risicodragen», 
op zich een vreemd verschijnsel in ons stelsel van sociale zekerheid. 
Geëvalueerd is dit echter nooit. Nu opeens wetswijziging op dit punt door 
te voeren, door middel van introductie van een opmerkelijke vorm van 
privatisering in het stelsel, is niet juist, naar het oordeel van deze leden. Zij 
hadden ook nooit tekenen waargenomen van «eigen-risicodragende» 
werkgevers, dat de lasten van het ziekterisico te zwaar zouden zijn. Zij 
konden immers op verschillende wijzen dat risico (her)verzekeren, bij 
afdelingskassen en bedrijfsverenigingen? Is het waar dat deze maatregel 
wordt voorgesteld om het de overheid zelf, die eenzijdig arbeidsvoorwaarden 
kan opleggen, mogelijk te maken bijdragen van haar werknemers in te 
houden? 

5. Minimumdagloon 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stonden positief ten opzichte van het 
voornemen een minimumdagloonbepaling op te nemen in de Ziektewet. 
Ook thans komt het voor dat werknemers niet krachtens de ca.o. aanvullin-
gen ontvangen op de uitkeringen krachtens de Ziektewet. Deze leden 
wensten een toelichting op de stelling dat de jurisprudentie op grond van 
artikel 1638 c BW ertoe zou leiden dat het loon de eerste zes weken vanwege 
de werkgever doorbetaald zou (moeten) worden. Het was deze leden 
opgevallen dat ook nu werknemers, bij voorbeeld degenen, die niet onder 
een ca.o. vallen, bij ziekte alleen de uitkering krachtens de Ziektewet 
ontvangen. 

Zij wensten gaarne een antwoord op de volgende vragen. 
- Hoeveel werknemers - naar sexe en naar beroepsgroep - vallen niet 

onder een regeling, waarbij de uitkering krachtens de Ziektewet wordt 
aangevuld? Hierbij ware onderscheid te maken tussen de wachtdagen en 
de aanvulling op het ziekengeld. 

- Bestaan er ca.o.'s op grond waarvan werknemers of bepaalde catego-
rieën van werknemers geen bovenwettelijke uitkering ontvangen? Ook 
hierbij ware onderscheid te maken naar de wachtdagen en de aanvulling 
op de uitkering krachtens de Ziektewet. 

- Welke uitspraken zijn de laatste jaren gedaan met betrekking tot artikel 
1638c BW. Op grond van welke uitspraken is de bovengenoemde opvatting 
gebaseerd? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten in de Ziektewet, waar sprake is 
van een veelal kortdurend verzuim, een globale minimumdagloonbepaling 
geëigend, zonder toetsing van het inkomen van de partner en zonder 
onderscheid naar burgerlijke staat. 

Naar hun opvatting is uitvoering van de minimumdagloonbepaling, 
conform die in de WW, bij kortdurend verzuim wegens arbeidsongeschikt-
heid onwenselijk en uitvoeringstechnisch bijna onmogelijk. Zij wensten 
hierop gaarne een nadere toelichting. 

Hoe zal dit - na 1 juli 1985 - worden uitgevoerd? Welke informatie moet 
daartoe worden verstrekt en aan wie? Wie controleert de juistheid van deze 
gegevens? 

De indeling in tariefgroepen is hiervoor geenszins doorslaggevend, te 
meer niet, waar indeling in tariefgroep III niet voetstoots aangenomen kan 
worden. Uitstel tot 1 juli 1985 lost bovendien de aangeduide problematiek 
geenszins op, zo stelden deze leden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten de tot 1 juli 1985 gekozen 
constructie evenmin een gelukkige. In de eerste plaats is artikel 1638 c BW 
geen dwingend recht, zoals in de memorie van toelichting eerder is 
vastgesteld. Met betrekking tot de jurisprudentie wachtten zij nadere 
antwoorden af. 

Wat wordt bedoeld met de zinsnede dat «de aanspraken op loonbetaling 
tijdens ziekte of aanvulling op de ZW-uitkering, gedurende deze zes weken 
niet zodanig kan zijn dan aan loon en uitkering samen minder wordt 
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ontvangen dan het voor betrokkene relevante minimumloon» (blz. 21 
memorie van toelichting). Wordt hier verwezen naar het voor betrokkenen 
relevante sociaal minimum? Betekent dit dat de werkgever onderscheid 
mag maken naar burgerlijke staat en kostwinnerschap in de loondoorbeta-
ling? 

Uit de wettekst blijkt dat tot 1 juli 1985 niet een minimumdagloon wordt 
beoogd, maar een minimum bescherming over een langere periode. Is dat 
inderdaad de bedoeling, wensten de leden van de P.v.d.A.-fractie te 
vernemen. 

Betekent dit dat een werknemer, die meer verdient dan het minimumloon 
maar niet zoveel dat hij met 75% bruto op of boven het minimumloon 
komt bij enkele dagen ziekte in die maand geen nadere inkomensbescher-
ming geniet, omdat op de overige werkdagen van de maand de inkomens-
daling gedurende de ziekteperiode wordt gecompenseerd? 

Tevens wilden deze leden vernemen wie de lasten draagt voor deze 
bescherming. Dienen de werkgevers in die gevallen wel de premie voor 
werknemersverzekeringen voor de betrokken werknemer tijdens zijn ziekte 
af te dragen aan de Bedrijfsvereniging? Indien werkgevers de volledige last 
dragen van de minimumdagloongarantie, treedt naar het oordeel van deze 
leden, een versterkend effect op van de kostenallocatieproblematiek, die zij 
reeds bij het vraagstuk van de premieheffing hadden genoemd. Waar naast 
de daar genoemde risicovolle arbeid ook nog veel werknemers een laag 
inkomen genieten - en dat gaat regelmatig samen! - zullen de lasten, 
voortvloeiend uit de Ziektewetmaatregel vele malen hoger zijn dan daar 
waar goed betaalde werknemers in veilige arbeidssituaties verkeren. Ook 
hierop wensten deze leden een nadere toelichting te ontvangen. 

De argumenten die het kabinet aanvoert om het minimumdagloon, 
conform de WW, bij de Ziektewet in te voeren, kwam de leden van de 
C.D.A.-fractie bij eerste lezing redelijk voor. Bij nadere overweging echter 
hadden zij behoefte aan enige verduidelijking. Het kabinet gaat er huns 
inziens voetstoots vanuit dat de minimumdagloonvoorziening eenvoudig 
zal worden opgenomen in de in voorbereiding zijnde gezinstoeslagenwet. 
Daarmee hadden zij enige moeite; immers, de invulling van die gezinstoe-
slagenwet en de discussie daarover moet nog plaatsvinden. Zou de admini-
stratieve «rompslomp» bij kortdurend verzuim niet voorkomen kunnen 
worden met een eenvoudiger systematiek? Waarom zou een ongedifferen-
tieerde minimumvoorziening op grote bezwaren moeten stuiten? Is geen 
definitieve voorziening te treffen die het kortdurend verzuim eenvoudiger 
kan administreren? Het kabinet komt hieraan enigermate tegemoet in de 
vorm van een overgangsperiode tot 1 juli 1985. Moet dit zo begrepen 
worden dat na 1 juli 1985 de minimumdagloongarantie voor degenen die 
langer dan 6 weken arbeidsongeschikt zijn niet meer bestaat? Hoe is in dat 
licht de opmerking te begrijpen dat op grond van jurisprudentie de eerste 
zes weken toch loon moet worden doorbetaald? Wat betekent deze juris-
prudentie voor het onderhavige wetsvoorstel in praktische zin en wat in 
relatie tot na 1 juli 1985, zo wilden zij vernemen. 

De leden, behorende tot de V.V.D.-fractie hadden met betrekking tot de 
invoering van de voorgestelde minimumdagloonbepaling bepaald forse 
bedenkingen. Zij verwezen daarbij naar hetgeen van V.V.D.-zijde eerder is 
opgemerkt, namelijk ten tijde van de wijziging van de minimumdagloonbe-
paling in de WAO. Reeds toen is - overigens van meer dan een kant -
duidelijk gemaakt, zo zeiden deze leden, dat de minimumdagloonbepaling 
en het daaraan gekoppelde kostwinnersprincipe ten principale bij de 
stelselwijziging aan de orde dient te komen. De aan het woord zijnde leden 
herinnerden de staatssecretaris eraan dat hij toen heeft uitgesproken het 
daarmee eens te zijn. Zij vroegen daarom welke zwaarwegende argumenten 
het kabinet heeft om zo kort voor de stelselwijziging en de genoemde 
principiële discussie toch nog een minimumdagloonbepaling in de Ziektewet 
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voor te stellen? De aan het woord zijnde leden wilden nogmaals wijzen op 
hun bezwaren tegen een kostwinnersprincipe in sociale verzekeringen. Dit 
is strijdig met het streven naar individualisering. Een minimumdagloonbe-
paling is, zo zeiden deze leden, een oneigenlijk element in de loondervings-
verzekering. Naar het oordeel van deze leden dient het in het in de mini-
mumdagloonbepaling neergelegde behoefte-element - de noodzaak 
daarvan werd door hen overigens niet bestreden - op een andere wijze 
gestalte te krijgen, namelijk een toeslag vanuit het zogenaamde «vangnet». 
Bovendien leidt een minimumdagloonbepaling, zoals voorgesteld, tot een 
ongelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Het 
kabinet heeft, vanwege uitvoeringsproblemen, voorgesteld om het mini-
mumdagloon in de Ziektewet tot 1 juli 1985 alleen te doen gelden voor 
degenen, die langer dan 6 weken ziek zijn. Waarom is dit voorstel niet 
gedaan, onafhankelijk van de uitvoeringsproblemen en zonder beperking in 
de tijd? De noodzaak van een minimumbescherming voor langlopende 
uitkeringen is toch een geheel andere dan voor kortstondige loonderving 
als gevolg van kort ziekteverzuim? 

Los van de uitvoeringstechnische problemen die zich ook volgens de 
SVR zullen voordoen bij invoering van een minimumdagloonbepaling in de 
Ziektewet, conform die in de WW, hadden de leden van de fractie van D'66 
een aantal principiële bezwaren. Zij hadden deze overigens reeds eerder 
naar voren gebracht bij de invoering van de minimumdagloonbepalingen 
in de WW, WWV en WAO. 

Hun voornaamste bezwaar geldt de strijdigheid met de Derde EG-richtlijn. 
Indien het kabinet stelt dat bescherming op minimumniveau beperkt dient 
te blijven tot degenen die daaraan ook werkelijk behoefte hebben en dat 
overigens een zekere parallellie moet worden betracht met de minimum-
dagloonbepalingen in WW, WWV en de WAO, dan is dat in zekere zin 
consequent, maar niet conform de opvatting van de leden van de fractie 
van D'66. De verwijzing naar de gezinstoeslagenregeling die wordt voorge-
staan bij de plannen van de stelselherziening gaat overigens niet op, 
volgens de aan het woord zijnde leden. Indien zij het goed begrepen 
hadden, gelden die plannen uitsluitend de toeslagen voor de situatie na 
afloop van de loondervingsperiode. Zowel WW, WWV als WAO en thans de 
Ziektewet zijn echter nog steeds loondervingsregelingen. Voor de Ziektewet 
worden ook door degenen die niet voor de minimumdagloonbescherming 
in aanmerking zouden komen premies betaald. Het kabinet wil met verwijzing 
naar jurisprudentie op grond van artikel 1638c BW geen minimumdagloon-
bescherming gedurende de eerste 6 weken arbeidsongeschiktheid. Meldt 
die jurisprudentie ook iets over het handelen van de werkgever jegens 
vrouwelijke niet-kostwinners gedurende die eerste 6 weken? 

Waarom is niet gekozen voor de minimumdagloonbescherming gedu-
rende de eerste 6 weken, nu bezien wordt of de BW-norm als zodanig niet 
moet worden gewijzigd? Het is naar de mening van deze leden niet logisch 
om, indien bescherming moet worden geboden aan degenen die daaraan 
werkelijk behoefte hebben, om de verantwoordelijkheid daarvoor gedurende 
de eerste 6 weken van arbeidsongeschiktheid bij de werkgever te leggen. 

Deze leden vroegen hoeveel dat laatste zou kosten. Tevens wilden zij 
vernemen hoe duur de minimumdagloonbescherming voor iedere zieke 
werknemer zou zijn. 

Hoe oordeelt de bewindsman over het argument dat het uit oogpunt van 
wetgevingssystematiek erg onlogisch is om in de Ziektewet een minimum-
dagloonbepaling in te voeren en deze in de nieuwe werkloosheidsregeling 
te vervangen door gezinstoeslagen, zo vroegen de leden van de S.G.P.-
fractie. Zij zouden het voorts op prijs stellen van de bewindsman te 
vernemen in hoeverre het waar is dat de voorgestelde gedifferentieerde 
minimumdagloonbescherming in de Ziektewet, gezien het specifieke 
karakter van de Ziektewet, vele administratief-technische problemen 
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zullen oproepen, fraudegevoelig zal zijn en kan leiden tot een ongewenste 
inbreuk op de privacy van uitkeringsgerechtigden? Hoe oordeelt hij over de 
van bepaalde zijde geuite wens dat een ongedifferentieerde minimumdag-
loonbescherming dient te worden toegepast? 

In de voorstellen wordt door de - op zich noodzakelijke - invoering van 
een minimumdagloonbepaling het kostwinnersbegrip in de Ziektewet 
ingevoerd. Naar de mening van de leden van de C.P.N.-fractie is het 
kostwinnersbeginsel op zich discriminerend voor vrouwen en daardoor 
ongerechtvaardigd. Op grond van de Derde EG-richtlijn moet het uit de 
wetgeving verwijderd worden. Het kabinet doet echter het tegenovergestel-
de: in steeds meer regelingen wordt het kostwinnersbeginsel versterkt of 
ingevoerd op weg naar één van de belangrijkste elementen van de stelsel-
herziening, namelijk het invoeren van kostwinnerstoeslagen. De leden van 
deze fractie achtten een dergelijke ontwikkeling onaanvaardbaar, zo wilden 
zij nogmaals benadrukken. Zij wensten echter ten aanzien van de invoering 
van een gedifferentieerde minimumdagloonbepaling in de Ziektewet hun 
standpunt verder te nuanceren. Al eerder hadden zij te kennen gegeven dat 
de Ziektewet niet alleen een relatie heeft met het stelsel van sociale 
verzekeringen, maar zeker ook met dat van arbeidsvoorwaarden. Tijdens 
de Ziektewetperiode blijft steeds een normaal dienstverband bestaan. Een 
zieke werknemer is dan ook een werknemer die kortstondig moet verzuimen; 
de ziekengeldregelingen zijn onderdeel van het arbeidsvoorwaardenoverleg 
en daaruit ook voortgekomen. Deze leden deelden dan ook de mening van 
de Raad van State dat een minimumdagloonbescherming voor alle 
gerechtigden past in de minimumbescherming die in het contractuele 
kader aan werknemers wordt geboden. Zij onderschreven tevens de 
opmerkingen die door de SER, de SVR en de Raad van State zijn gemaakt 
over de uitvoeringstechnische problemen en de aantasting van de privacy. 
De voorgestelde beperkingen van de minimumdagloonbepalingen implice-
ren naar het oordeel van deze leden een uiterst zware belasting van de 
uitvoering en een ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, hetwelk 
in ieder geval in strijd is met de Derde EG-richtlijn, maar ook met de 
Tweede EG-richtlijn. Met nadruk vroegen deze leden naar de mening van 
het kabinet over de verhouding van de voorgestelde maatregel met artikel 
119, tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van de EEG, dat luidt: 
«Onder beloning in de zin van dit artikel dient te worden verstaan het 
gewone basis- of minimumloon of -salaris, en alle overige voordelen in 
geld of in natura die de werkgever direct of indirect aan de werknemer uit 
hoofde van zijn dienstbetrekking betaalt.» 

De leden van de P.P.R.-fractie hadden begrip voor het standpunt van het 
kabinet dat, indien de verlaging van het uitkeringspercentage van de 
Ziektewet en de premieheffing over de ziekengelduitkeringen doorgaat, er 
dan een minimumdagloonbepaling in de Ziektewet moet worden opgeno-
men. 

Een dergelijke bepaling roept echter technische bezwaren op en is zeker 
fraude- en privacygevoelig. 

Het kabinet weigert echter een ongedifferentieerde toepassing van de 
minimumdagloonregeling in de Ziektewet voor te stellen. Ter vermijding 
van allerlei controle- en privacy-problemen, zou dan de inkomenstoets 
achterwege kunnen blijven. Terzijde vroegen deze leden of door de 
invoering van een minimumdagloonbepaling voor de kostwinner, dus met 
inkomenstoets, de invoering van hetSociaal-fiscale nummer (SOFI-nummer) 
alsnog plaats zal vinden. Nu de inkomenstoets een onlosmakelijk onderdeel 
zal uitmaken van de minimumdagloonbepaling in de Ziektewet, hadden 
deze leden bezwaren tegen dit onderdeel van het wetsvoorstel. Het kabinet 
presenteert echter een tijdelijk tussenvoorstel: tot 1 juli 1985 is het mini-
mumdagloon in de Ziektewet alleen van toepassing op degenen die langer 
dan 6 weken arbeidsongeschikt zijn. Ondanks het feit dat hiermee voor een 
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half jaar de privacy-gevoeligheid van de regeling wordt gemitigeerd, 
konden deze leden hiervoor toch weinig waardering opbrengen. 

Na 1 juli 1985 geldt de minimumdagloonbepaling voor alle gevallen, 
zoals in de voetnoot bij tabel 1 op blz. 23 van de memorie van toelichting is 
vermeld, en zijn dus vanaf dat moment alle, ook door de Raad van State 
nadrukkelijk genoemde, fraude- en privacy-problemen levensgroot aanwe-
zig. Deze leden zagen niet in welke kunstgrepen het kabinet het komende 
halfjaar kan doen om alsnog tegemoet te komen aan het grote aantal 
technische problemen die de invoering van een minimumdagloonregeling 
in de Ziektewet, conform die van de WW, oplevert. 

In het algemeen onderschreven de hier aan het woord zijnde leden van 
de R.P.F.-fractie het streven naar een uitkering, afgestemd op de omvang 
van het huishouden, daarbij rekening houdend met de daarin binnenko-
mende inkomens. De motivering om in de Ziektewet een minimumdagloon 
in te voeren, overeenkomstig het in de WW geldende systeem, dat hooguit 
in deze vorm nog zal fungeren tot dat de geïntegreerde werkloosheidswet 
haar beslag heeft gekregen, dient echter naar hun mening beter te worden 
gemotiveerd. Welke andere minimumdagloonregelingen zijn momenteel 
van kracht? Welke ervaringen zijn door het Gemeenschappelijk Administra-
tiekantoor (GAK) en de bedrijfsverenigingen met de minimumdagloonrege-
ling in de WW opgedaan? 

Welke concrete voornemens heeft het kabinet ten aanzien van de 
gezinstoeslagenregeling, nu een minimumdagloonregeling zonder inkomens-
toets daarin niet past? Betekent dit argument niet opnieuw dat over een 
element van de stelselherziening dient te worden beslist zonder dat het 
geheel bekend is en de keuze-mogelijkheden daarvoor nu al worden 
beperkt? Dient het (althans voorlopig) niet doorgaan van de inkomensaf-
hankelijkheid van de AOW-uitkeringen in de ogen van de staatssecretaris 
nog gevolgen te hebben voor het voorstel ten aanzien van de Ziektewetuit-
kering? 

Indien de aan het woord zijnde leden het goed hadden begrepen wordt 
het recht op het minimumdagloon toegekend, onafhankelijk van de vraag 
of er een aanvulling op het ziekengeld wordt gegeven. Maakt het verschil 
door wie de aanvulling wordt betaald, bij voorbeeld door werkgever of 
particuliere verzekering? 

Het lid van de G.P.V.-fractie onderschreef de noodzaak om in het kader 
van de Ziektewet te komen tot een minimumdagloonregeling, nu het netto 
ziekengeld in veel gevallen lager zal komen te liggen dan het nettoloon. 
Voor de bezwaren van praktische aard, veroorzaakt door de veelal korte 
duur van de ziekteperiode, had dit lid echter wel oog. Het alternatief zou 
echter geen minimumdagloonbescherming zijn, en dat zou betekenen dat 
groepen zieke werknemers zouden zakken onder het voor hen relevante 
minimum. Dat leek hem niet aanvaardbaar. Een alternatief zou zijn dat er 
een minimumdagloonbescherming komt die te ruim zou zijn, die iedereen 
100% netto-minimumloon zou garanderen en die daarom zijn doel voorbij 
zou schieten. De vraag of hiervoor misschien toch niet gekozen zou moeten 
worden hangt af van een aantal factoren. Indien de sociale partners 
inderdaad prioriteit zullen geven in het arbeidsvoorwaardenoverleg aan de 
100%-netto doorbetaling, zoals het kabinet verwacht, betekent dit dan niet 
dat de problemen zich nauwelijks zullen voordoen en de minimumdagloon-
bescherming voornamelijk een dode letter zal blijven? 

Indien daarentegen de ombuigingsmaatregelen geheel voor rekening 
van de werknemer komen, het andere uiterste dus, bij welk bruto-inkomen 
zou een minimumdagloonbescherming dan relevant worden? Hoe groot is 
het percentage van alle inkomensgenietenden, dat een inkomen verdient 
tot aan die grens? Is ook bekend welk deel hiervan direct al in tariefgroep 
III kan worden ingedeeld? Kunnen deze laatste drie vragen ook worden 
beantwoord voor de situatie waarin de premiebetaling voor rekening van 
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de werknemer komt en de percentage verlaging voor rekening van de 
werkgever? 

Het lid van de G.P.V.-fractie had vervolgens enige vragen over de 
voorgestelde overgangsmaatregel. Blijkens de toelichting is het de bedoeling 
tot 1 juli 1985 de minimumdagloonbescherming alleen te laten gelden voor 
hen die lager dan zes weken ziek zijn. Op grond van de jurisprudentie inzake 
1638 c BW zou de werkgever verplicht zijn de eerste zes weken het loon 
door te betalen. De minimumbescherming zou die eerste zes weken door 
de werkgever dienen te worden verschaft. Betekent dit nu dat de werkgever 
zich zelfstandig een oordeel moet gaan vormen over de inkomenspositie 
van de zieke werknemer en zijn gezin? Hoe zal dat dan in zijn werk 
moeten gaan? Na die zes weken wordt de minimumbescherming overge-
nomen door de ziekenkassen. Moet dan opnieuw een onderzoek plaats 
vinden naar de inkomenspositie van de betrokkene? Is dit geen dubbel 
werk? Indien 90% van de ziektegevallen binnen de zes weken is hersteld, 
zoals de memorie van toelichting meedeelt, en de werkgever wordt geacht 
gedurende die periode het loon door te betalen, waarin zit dan de lasten-
verlichting voor de werkgever? Deze overgangsregeling geldt tot 1 juli 1985 
opdat de uitvoeringsorganen kunnen inspelen op de nieuwe situatie. Geldt 
dan na 1 juli 1985 niet meer de verplichting voor de werkgever gedurende 
zes weken het loon door te betalen? 

Het lid van de G.P.V.-fractie, hier aan het woord had in dit verband nog 
een andere vraag. Voorgesteld wordt de minimumdagloonregeling van 
WW, WWV en WAO ook van toepassing te verklaren op de Ziektewet. Dat 
zal voor veel, voornamelijk gehuwde, werknemers geen verschil maken 
met het oude systeem. Echter, met name de alleenstaanden zullen deze 
nieuwe regeling goed kunnen merken. Hun minimumdagloonbescherming 
daalt van 100 naar 70%. Komt dit in deze gevallen niet extra hard aan? 
Immers, een alleenstaande, die ziek is, is maatschappelijk veel meer 
geïsoleerd dan een gehuwde, die een echtgenoot heeft die veelal een deel 
van de verzorging op zich kan nemen en hulp kan bieden. Een alleenstaande 
heeft die mogelijkheid meestal niet, en ziet zich daardoor al snel gesteld 
voor extra uitgaven die verband houden met enige hulp of verzorging 
tijdens de ziekteperiode. 

6. Bovenwettelijke uitkeringen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen aangaande dit onderdeel naar 
hun bijdrage aan het voorlopig verslag over wetsvoorstel 18753 (Overgangs-
maatregel bovenwettelijke uitkeringen). Zij merkten hier slechts op een 
dergelijke inbreuk in de onderhandelingssituatie niet te kunnen aanvaarden. 

De leden, behorende tot de V.V.D.-fractie verwezen eveneens naar hun 
bijdrage aan het voorlopig verslag over wetsvoorstel 18 753, waarmee zij 
overigens in principe konden instemmen. 

Op dit punt wilden de leden van de fractie van D'66 volstaan met te 
vragen naarde reactie van op de ingezonden commentaren van werknemers-
en werkgeverszijde. 

Ten aanzien van de bovenwettelijke uitkeringen merkten de leden van de 
S.G.P.-fractie het volgende op. Hoe denkt het kabinet over de mogelijkheid 
van een generale regeling van de bovenwettelijke problematiek, welke 
daarin bestaat dat een algemene wettelijke regeling wordt getroffen op 
grond waarvan de werkgever per 1 januari 1985 nominaal, in guldens 
gemeten, tot niet meer gehouden is dan hij ultimo 1984 verplicht was tot 
aanvulling van een sociale uitkering? Van werkgeverszijde wordt tevens de 
wenselijkheid uitgesproken om deze bevriezing van bovenwettelijke 
verplichtingen te doen gelden tot aan het tijdstip waarop een nieuwe 
contractuele regeling wordt aangegaan, ongeacht of een contract per 1 
januari 1985 afloopt dan wel doorloopt. 
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7. Financiële effecten 

7.1. Macro-economische effecten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of in de berekening reeds 
rekening is gehouden met de voorgenomen premieheffing over de boven-
wettelijke uitkering, ervan uitgaande dat in alle ca.o.'s de bestaande 
afspraken zouden worden voortgezet. 

Indien dat niet het geval is, wensen deze leden daarover meer inzicht te 
verkrijgen, zowel in de opbrengst als in de premie-effecten, die daarvan het 
gevolg zijn. 

De verlaging van het uitkeringspercentage met 5 zou f380 min. opbrengen. 
Is hierbij, zo wilden deze leden vernemen, wel of geen rekening gehouden 
met de maximering van het ziekengeld tot 100% netto? Zo neen, welk 
effect ontstaat dan? 

Deze leden wilden eveneens een nadere toelichting op de stelling dat de 
premieheffing voor werkgeverszijde alleen leidt tot herschikking van de 
werkgeverspremies en de premieheffing voor werknemerszijde een 
bijdrage zou zijn aan de ombuigingstaakstelling. 

Wat zijn de «besparingsverliezen» van een latere invoering van de 
voorgestelde maatregelen, bij voorbeeld per 1 april 1985 of 1 juli 1985 
- waarbij eventueel ook de datum van de overgangsmaatregel van 1 juli 
1985 zou verschuiven naar 1 oktober 1985 dan wel 1 januari 1986? 

Overweegt het kabinet eventuele besparingsverliezen elders te compen-
seren? Zo ja, op welke wijze? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten ten slotte dat in de memorie van 
antwoord zal worden ingegaan op de brief van de Raad van de Centrale 
Ondernemingsorganisaties (RCO) van 26 november 1984, waarin gesteld 
wordt dat van enige ombuiging niet of nauwelijks sprake zal zijn en zulks 
met cijfers aantoont. Bij deze wens sloten de leden van de fracties van het 
C.D.A., van D'66 en van de R.P.F, zich aan. 

Het was de leden van de C.D.A.-fractie opgevallen dat zowel door de 
organisaties van werkgevers als werknemers de financiële ombuigingen 
ook in macro-economische zin zeer worden betwist. 

Voorts vroegen deze leden zich af of de structurele doorwerking van het 
wetsvoorstel wordt onderschat. Zou het niet van logica getuigen dat, 
indien de werkgevers menen verder te moeten gaan dan de wetgever 
bedoelt, zij zulks op het conto van de lastenverlichting dienen te nemen? 
Immers, aandringen op verlaging van de collectieve lastendruk en vervolgens 
de mogelijkheden op «eigen stoep» niet ter hand te nemen, gaf deze leden 
de indruk van een weinig consistent gedrag. 

Een factor, die van belang is voor de beoordeling van de voorliggende 
maatregelen, is het uiteindelijke netto-resultaat, zo merkten de leden van 
de R.P.F.-fractie op. Zullen de collectieve lasten inderdaad dalen? 

Welke opbrengst zal de Ziektewetoperatie in 1985 te zien geven, rekening 
houdend met de nu reeds voorziene vertraging? In de memorie van 
toelichting wordt geconstateerd, dat als gevolg van de premieheffing een 
zekere verschuiving optreedt van bedrijven met een relatief laag verzuim 
naar bedrijven met een verhoudingsgewijs hoog verzuim. In hoeverre gaat 
het in laatstgenoemde categorie om economisch zwakke bedrijfstakken? 
Kan daarbij, als gevolg van hogere bedrijfslasten, een verlies van arbeids-
plaatsen optreden, zo vroegen de hier aan het woord zijnde leden van de 
R.P.F.-fractie? 

7.2. Financiële effecten voor bedrijven 

De leden van de V.V.D.-fractie wilden overnemen hoe de financiële 
effecten voor een fictief bedrijf zijn (vgl. tabel 3) indien op grond van 
onderhandelingen dat bedrijf het ziekengeld moet aanvullen tot het niveau 
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van het volledige loon. Hoe zou het «plaatje» eruit zien indien tevens zou 
worden besloten tot het invoeren van 1 c.q. 2 wachtdagen. Voorts wilden 
deze leden vernemen wat de effecten zullen zijn op de prijzen, als gevolg 
van de overgangsmaatregel, alsmede voor het geval zou worden besloten 
tot (volledige) aanvullingen. 

De door het kabinet aangekondigde lastenverlichting via verlaging van 
de sociale werkgeverslasten zou f1350 min. bedragen. Welk bedrag moet 
daar weer van worden afgetrokken, zo wilden de leden van de fractie van 
D'66 vernemen, wegens de automatische stijging van de bovenwettelijke 
werkgeverslasten? 

In totaal is aan lastenverlichting voor de bedrijven via verlaging van 
sociale werkgeverslasten in 1985 ingezet een bedrag van f1350 min., aldus 
de S.G.P."fractieleden. Volgens de RCO in haar adres moet daarvan in 
totaal echter f 1170 min. worden afgetrokken, in verband met de automati-
sche stijging van de bovenwettelijke werkgeverslasten, de intering van de 
overschotten van de ziekengeldkassen, de intering op de AWBZ-kas en het 
niet doorgaan van de bevriezing van de kinderbijslag. Deze leden zouden 
over deze berekening gaarne het oordeel van de bewindsman vernemen. 

7.3. Inkomenseffecten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten nader geïnformeerd te worden 
over de gemiddelde verzuimduur van werknemers in WSW-verband. Zij 
vroegen voorts of de gegeven antwoorden met betrekking tot het ziektever-
zuim naar aanleiding van de Financiële Nota sociale zekerheid (18612) nog 
met nadere informatie kan worden aangevuld. 

Hoe zien de tabellen 5 en 6 er uit nu de Ziektewetmaatregelen op een 
later tijdstip worden ingevoerd en hoe, indien de verlaging naar 70% naar 
voren zou worden gehaald, zo wilden de leden van de C.D.A.-fractie weten. 

De leden behorende tot de V.V.D.-fractie vroegen de tabel 5 uit te 
breiden met de effecten voor de categorie minima, voor wie de minimum-
dagloonbepaling niet geldt zoals bij voorbeeld ongehuwd samenwonenden. 
Overigens vonden deze leden het vreemd overkomen dat de inkomensef-
fecten voor de categorie minimumloon, niet vallend onder de minimum-
dagloonbepaling, bij een gemiddeld verzuim per saldo -0,6% is, terwijl 
indien de minimumdagloonbepaling wel van toepassing is de betrokkenen 
er zelfs 0,5% op vooruitgaan. Acht het kabinet dit redelijk en evenwichtig 
ten opzichte van alle anderen die wel een offer moeten brengen? Kan, zo 
vroegen deze leden, een vergelijking worden gegeven van de koopkrachtef-
fecten van het Ziektewetvoorstel Den Uyl/Dales met de effecten van het 
onderhavige voorstel? 

De mogelijkerwijs tot 17% oplopende teruggang in inkomen weegt 
vooral zwaar, zo zeiden de R.P.F."fractieleden omdat er juist extra kosten in 
verband met de ziekenverzorging dienen te worden gemaakt. Wil de 
staatssecretaris met enkele voorbeelden de inkomenseffecten van de 
voorgestelde maatregelen voor langdurig zieken weergeven? Kan hij 
voorts een overzicht verstrekken van de uitkeringspercentages die in het 
buitenland gangbaar zijn? 

Voorts waren de hier aan het woord zijnde leden van mening, dat het in 
principe juist is wanneer de uitkeringspercentages van - in de regel -
kortlopende uitkeringen worden afgestemd op de uitkeringspercentages 
van langlopende uitkeringen. Een tijdelijke inkomensterugval is naar hun 
oordeel gemakkelijker te overbruggen dan een (semi) permanente achter-
uitgang. Wel wilden deze leden aandacht vragen voor de inkomenseffecten 
in geval van langdurige ziekte. 
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8. Artikelen 

Artikel I, onderdelen A, B, C, G en H, artikel III, onderdelen A, B, C, D en F 
en artikel IV 

Wordt het heffen van premie over het ziekengeld per ziektedag berekend, 
evenals de toepassing van de minimumvoorziening, zo vroegen de C.D.A.-
fractieleden. Waarom wordt het advies van de SVR niet gevolgd? Dat 
adviesorgaan sprak toch van een minder fraai alternatief? 

Artikel III, onderdeel E artikel V 

De leden behorende tot de V.V.D.-fractie vroegen of in de toelichting op 
deze artikelen het een en ander nader verduidelijkt zou kunnen worden aan 
de hand van enkele concrete voorbeelden. 

Artikel IX 

Worden werknemers, die op het moment van invoering van de wet ziek 
zijn met betrekking tot hun uitkering tijdens ziekte over de periode voor en 
na inwerkingtreding van de wet verschillend behandeld, aldus vroegen de 
P.v.d.A. "fractieleden. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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