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Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 25 november 1988 

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

in artikel I, onderdeel A, wordt de aanhef vervangen door: 
A . Voor de tekst van artikel 1 wordt het cijfer 1 geplaatst; voorts 

worden in dit artikel de volgende wijzigingen aangebracht: 

II 

In de aanhef van artikel I, onderdeel A, punt 5 wordt «drie nieuwe 
onderdelen» vervangen door: vier nieuwe onderdelen. 

III 

In artikel I, onderdeel A, punt 5, wordt in het voorgestelde onderdeel i 
«de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: of de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering. 

IV 

In artikel I, onderdeel L wordt in het voorgestelde eerste lid van artikel 
50a in onderdeel a na «hemzelf» een puntkomma geplaatst. 

V 

In artikel I, onderdeel L, wordt in het voorgestelde tweede lid van 
artikel 50j «(Stb. 1987, 92)» vervangen door : (Stb. 1964, 485). 

In dit lid wordt voorts «(Stb. 1986, 565)» vervangen door: (Stb. 1 987, 
92). 
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VI 

In artikel II wordt onder wijziging van de aanduiding van de onderdelen 
A en B in B en C, een nieuw onderdeel A ingevoegd: luidende: 

A . Van artikel 12 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding van het 
tweede lid. 

VII 

In de aanhef van Artikel III, onderdeel A, wordt «negen nieuwe 
artikelen» vervangen door: tien nieuwe artikelen. 

VIII 

Artikel VII wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende: 

Artikel VII 

De Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) wordt gewijzigd als volgt: 
A. Van artikel 12 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding van het 

tweede lid. 
B. Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid, onderdeel a, het derde lid en het vijfde lid, 

onderdeel a en b wordt «een dienstbetrekking» telkens vervangen door: 
dienstbetrekking. 

2. In het slot van het vierde lid wordt na «gewezen dienstbetrekking» 
ingevoegd: of dienstbetrekkingen. 

3. In het negende lid wordt de aanduiding van de onderdelen b tot en 
met d gewijzigd in c tot en met e, waarna een nieuw onderdeel b wordt 
ingevoegd, luidende: 

d. regels worden gesteld omtrent de vaststelling van de periode, 
waarover de werknemer in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week 
heeft gestaan;. 

IX 

Onder vernummering van de artikelen VIM en IX tot de artikelen IX en X 
wordt een nieuw artikel VIII ingevoegd, luidende: 

Artikel VI I I 

Van artikel 11 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(Stb. 1987, 89) vervalt het eerste lid, alsmede de aanduiding van het 
tweede lid. 

Toelichting 

/, //, IV, Ven VII 

In deze onderdelen worden, mede naar aanleiding van de redactionele 
opmerkingen van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid in het voorlopig verslag, enKele stel- en telfouten verbeterd. 

/// 

In het nieuwe artikel 1, eerste lid, onderdeel i van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering, wordt abusievelijk als verzekerde aangewezen de 
werknemer in de zin van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Deze 
wet kent echter het begrip werknemer niet. 

Derhalve dient de verwijzing naar de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet in dit onderdeel te vervallen. 
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VI, VIII en IX 

In dit wetsvoorstel worden voor de werkgever een aantal nieuwe 
verplichtingen geschapen. Willen deze goed uitvoerbaar zijn, dan dient 
voor zowel het uitvoeringsorgaan als de werknemer zekerheid te bestaan 
over de vraag wie werkgever is. 

In artikel 12, eerste lid, van de Werkloosheidswet en de Ziektewet en 
artikel 11, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering wordt bepaald dat voor de toepassing van deze wetten een door 
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkend administratie-
kantoor als werkgever kan worden aangewezen. 

De laatste tijd is onduidelijkheid gerezen over de vraag tot welke van 
de werkgeversverplichtingen deze erkenning zich uitstrekt. Nu in dit 
wetsvoorstel bovendien de relatie werkgever-werknemer wijziging 
ondergaat, schept een gedeeltelijk fictief werkgeversschap teveel 
onzekerheid voor de werknemer. Dit probleem is het best te onder-
vangen door het fictief werkgeversschap af te schappen. Gezien het feit 
dat er nog slechts één administratiekantoor is dat is aangewezen, brengt 
deze vereenvoudiging voor het bedrijfsleven geen werkzaamheden met 
zich. Het betrokken administratiekantoor (het Centraal Administratie 
Bureau van het Visserijbedrijf en aanverwante bedrijven) heeft overigens 
zelf aangedrongen op een duidelijker regeling van het werkgeverschap, 
zodat ook voor dit bedrijf van een verbetering sprake is. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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