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1. Inleiding 

Mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw drs. C. I. Dales, en de Minister van Just i t ie w i l ik uw Kamer graag 
bedanken voor de snelle wijze, waarop het eindverslag is ui tgebracht. Uit 
de bi jdragen van de fractie trek ik de conclusie, dat de memor ie van 
antwoord wel iswaar op een aantal punten tot verduidel i jk ing van het stand-
punt van de Regering heeft geleid, maar dat er toch een niet onbelangr i jk 
aantal punten overbl i j f t , waarover de Kamer nadere informat ie wenst . In 
het navolgende word t op de opmerk ingen van de Kamer ingegaan, waarb i j 
zo veel mogel i jk de indel ing van het eindverslag is gevolgd. 

1.1. Algemeen en Financiële effecten 

Leden van vr i jwel alle fracties zijn ook na het lezen van de memor ie van 
antwoord teruggekomen op de gevolgen voor de lastenontwikkel ing van 
het bedri j fsleven indien algemeen 100% net to- loondoorbeta l ing bij ziekte 
zou worden overeengekomen. De leden van de C.D.A.-fractie zijn daarbi j 
met name beducht, dat de lastensti jging voor bedri jven, voor tv loe iend uit 
deze 100% netto-doorbetal ing op de overreserves van de ziekengeldkassen 
zullen worden afgewenteld. 

In de memor ie van antwoord heb ik gesteld, dat bedoelde lastenst i jg ing, 
geschat op 0,5 a 1 % van de loonsom, direct of indirect binnen de loonru imte 
van 6 a 6,5% zou dienen te worden opgevangen. Daarbij heb ik geconstateerd 
dat een maatschappeli jk draagvlak voor vr i jwi l l ige aanvaarding van een 
beperking van de loondoorbetal ing t i jdens ziekte niet in brede mate 
aanwezig was. In dat geval zou de beoogde lastenverl icht ing voor het 
bedri j fsleven op andere, (indirecte) wijze tot stand dienen te komen. Of we l 
door een groter deel van de ZW-premie ten laste van de werknemers te 
brengen, dan wel via andere concrete lastenverl icht ingen voor werkgevers. 
Sinds de verschi jn ing van de memor ie van an twoord , twee weken geleden, 
zijn de onderhandel ingsvoorstel len inzake de ziektewetmaatregelen in 
meerdere bedri jfstakken bekend geworden (zie 1.3). Hoewel nog steeds 
geen definit ief en exact eindoordeel over het gezamenli jke resultaat van 
ziekengeldafspraken en loonsomst i jg ing in een concrete situatie kan 
worden gegeven, moet aangenomen worden dat in vele geval len 100% 
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netto-loondoorbetaling bij ziekte zal worden overeengekomen, zonder dat 
er duidelijk uitzicht op is dat de structurele financiering hiervan volledig ten 
laste van werknemers komt. Een nader oordeel over de mate, waarin 
werknemers deze financiering structureel voor hun rekening nemen, zal 
eerst in het licht van de ca.o."Onderhandelingen voor 1983 mogelijk zijn. In 
bedrijfstakken waar overreserves aanwezig zijn kan de lastenverzwaring 
weliswaar tijdelijk worden opgevangen, doch voor andere bedrijfstakken 
en voor eigen-risicodragers geldt dit niet in gelijke mate. Onder deze 
omstandigheden deelt de Regering de bezorgdheid van vrijwel alle fracties, 
dat de met het wetsontwerp beoogde effecten in onvoldoende mate zullen 
worden gerealiseerd. De Regering betreurt de thans ontstane situatie. 
Mede daarom heeft zij uitwerking gegeven aan de in de memorie van 
antwoord reeds aangekondigde «andere concrete lastenverlichtingen» voor 
het bedrijfsleven. Daartoe wordt onder meer voorgesteld om premielasten 
te verschuiven van werkgevers naar werknemers. Een verschuiving in deze 
zin met 1,0 procentpunt is aangekondigd in de brief van de Minister-President 
van 13 april 1982 aan de Kamer. Bij de daarvoorgestelde premieverschuiving 
wordt niet gedacht aan een verdere verschuiving binnen de ZW-premie en 
wel om een tweetal redenen. De eigen-risicodragers betalen geen ZW-premie 
zodat daar ook geen verschuiving kan plaatsvinden. Ook de leden van de 
V.V.D.-fractie wijzen hierop. Voorts heeft een verschuiving binnen de 
WAP-premie het voordeel dat, door de werking van de franchise, de 
laagste inkomens worden ontzien. 

Met deze aanvullende maatregelen meent de Regering de latente 
onzekerheid over de te verwachten lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven, 
voor zover dat nu mogelijk is, te hebben opgeheven en vertrouwt daarmede 
tevens de bezorgdheid van de leden van vele fracties te hebben weggenomen. 
De te nemen maatregelen in onderlinge samenhang waarborgen, dat de 
beoogde lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt gerealiseerd. Ze 
leiden ertoe, dat per saldo ten minste een lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven van naar verwachting 700 min. zal ontstaan. Via het boven-
staande is impliciet dan wel expliciet antwoord gegeven op vele vragen 
van leden van vele fracties inzake premieverschuivingen eigen-risicodragers, 
andere concrete lastenverlichtingen, overreserves, lastenverschuivingen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen welke de doorslaggevende 
argumenten zijn om de in dit wetsvoorstel vervatte wijzigingen in de sfeer 
van de Ziektewet op dit moment aan te brengen en voorts of een premie-
verschuiving zonder verlaging van het netto-ziekengeld niet geheel of 
gedeeltelijk een ingewikkelde omweg is. Nu via de hiervoor aangekondigde 
aanvullende maatregelen de daarmee beoogde effecten zijn gewaarborgd 
lijken deze vragen inmiddels beantwoord. Desalniettemin stel ik het op 
prijs de verdiensten van het wetsontwerp nogmaals kort samen te vatten. 
Door de premieheffing over het ziekengeld wordt een verdere stap gedaan 
op weg naar een volledige harmonisatie van heffingen over inkomens, 
ongeacht de herkomst daarvan. Voorts wordt door de heffing van de 
werkgeversaandelen in samenhang met de invoering van 5 wachtdagen 
voor werkgevers een betere allocatie van de ziektekosten over bedrijven 
bewerkstelligd. Hierdoor zal een prikkel ontstaan om te komen tot beperking 
van vermijdbaar verzuim. De werknemers worden nu geconfronteerd met 
de lasten samenhangend met 100% netto-loondoorbetaling bij ziekte. 
Hoewel de aanvankelijk beoogde individuele prikkel, via een lager netto-
ziekengeld, wordt omgebogen tot een collectieve, via premieverschuiving, 
is de Regering ervan overtuigd dat hierdoor de werknemers zich extra 
bewust zullen worden van de zware maatschappelijke lasten voortvloeiend 
uitziekteverzuim. Dit, gevoegd bij de in de memorie van antwoord genoemde 
psychologische reacties op de aankondiging van het wetsontwerp en de 
daarop gevolgde discussie en weerstanden, zal ook aan werknemerszijde 
leiden tot een extra inspanning om het vermijdbare verzuim te bestrijden. 
Hiermede meen ik tevens desbetreffende vragen van leden van de fracties 
van V.V.D., D'66, C.P.N., S.G.P. en G.P.V. te hebben beantwoord. 
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Op de vraag van leden van de fracties van C.D.A. en S.G.P. of de per 1 
januari 1982 reeds doorgevoerde premieverlagingen in verband met de 
beoogde maatregelen in de sfeer van de Ziektewet ongedaan moeten 
worden gemaakt, kan blijkens het voorgaande ontkennend worden geant-
woord. Door alsnog via «andere concrete lastenverlichtingen» de afwente-
ling van de 100% netto-loondoorbetaling op werkgevers effectief te 
voorkomen, kunnen de per 1 januari j l . doorgevoerde premieverlagingen 
worden gehandhaafd. Met name de bedrijven blijven dit reeds verkregen 
voordeel dus behouden. Of de bedrijfsverenigingen de per 1 januari 1982 
gedane premiestellingen voor de ZW alsnog bij ingang van het wetsontwerp 
zullen verlagen is niet over de gehele linie zeker. De Regering wil daarbij 
wel opmerken dat, indien zulks niet zou geschieden, dit een hoogst 
merkwaardige bedrijfsvoering zou zijn. Niet alleen zou dan worden voorbij-
gegaan aan de met het wetsontwerp beoogde effecten, maar ook zou men 
doorgaan met het accumuleren van overschotten op reeds aanwezige, 
aanzienlijke overschotten. In paragraaf 3.5 kom ik hierop terug. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen naar de reden van de zorg die bij 
de Regering bestaat inzake de structurele financiering van de ziekengeld-
afspraken in de metaalindustrie. Hoewel geen exacte berekeningen 
kunnen worden overgelegd, bestaat de vrees dat ondanks de maximering 
van het werkgeversaandeel in de ZW-premie, niet de gehele lastenstijging 
uit hoofde van het heffen van werknemerspremies over ziekengeld ten 
laste van de werknemers zal komen. Met andere woorden, de werkgevers 
zouden met een, zij het geringe, lastenverzwaring worden geconfronteerd, 
hetgeen uiteraard niet in de bedoeling ligt van het wetsontwerp. Wellicht is 
het mede hieraan toe te schrijven, dat bij nader inzien zowel werkgevers als 
werknemers in de metaalindustrie, ondanks de principe-overeenkomst, 
liever het wetsontwerp teruggenomen zouden zien. Hieraan kan nog 
worden toegevoegd, ook hiernaar vragen deze leden, dat het principe-ak-
koord uitsluitend is geënt op de situatie waarin omslagleden verkeren en 
niet op eigen-risicodragers, voor wie het akkoord geen soelaas beidt. De 
thans door mij voorgestelde aanvullende maatregelen bieden voor dit 
probleem een oplossing. 

Door de leden van de P.v.d.A.-fractie wordt gevraagd hoe voor eigen-
risicodragers - waar deze geen ZW-premie in rekening mogen brengen bij 
werknemers - de voorgestane (verhoogde) ZW-premie voor werknemers 
zou kunnen worden uitgewerkt. Ligt het in het voornemen van de Regering, 
zo vragen deze leden voorts, ook ten aanzien van eigen-risicodragers 
- beperkte - premiebetaling voor werknemers mogelijk te maken? 

Behalve in de loonsommutatie moet voor een vergelijking van de positie 
van omslagleden en eigen-risicodragers ook het relatieve loonkostenni-
veau in de beschouwing worden betrokken. Uit aanwezigheid van overre-
serves in de ziekenkassen kan worden afgeleid, dat het niveau van de 
loonkosten van een eigen-risicodrager relatief lager moet liggen, omdat 
overreserves alleen gevormd kunnen worden via een hogere dan dekkende 
premie. Afgezien van het werknemersaandeel van de ZW-premie kan 
worden gesteld, dat bij een gelijk ziekteverzuim de kosten van ziekte voor 
eigen-risicodragers en omslagleden gelijk zijn. 

Wanneer de premie voor de omslagleden telkenmale op dekkend niveau 
wordt vastgesteld ontwikkelen de loonkosten van omslagleden en eigen-
risicodragers zich gelijk. Wanneer in de ziekenkassen echter overreserves 
accumuleren en dat kan alleen, wanneer de premies boven dekkend niveau 
worden vastgesteld, dan blijft de ontwikkeling van de loonkosten van de 
eigen-risicodragers achter bij die van omslagleden; de eigen-risicodrager 
draagt dan de werkelijke lasten van ziekte en behoeft geen extra reserve-
vorming te financieren. 

In een jaar, dat in de ziekenkas netto-reservevorming optreedt, heeft een 
eigen-risicodrager onder overigens gelijke omstandigheden een kosten-voor-
deel ten opzichte van een omslaglid, hetgeen kan leiden tot een extra 
bedrijfsresultaat. Er ontstaat dan een versterking van de vermogenspositie; 
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deze interne financiering is het evenbeeld van de reservevorming bij de 
ziekenkassen uit de premies van omslagleden. 

Voor zover overeengekomen wordt om netto-loondoorbetaling in 1982 
uit overreserves te financieren, verkeren de eigen-risicodragers dus niet 
per definitie in een onvergelijkbare positie. Naar de mate, dat eigen-risico-
dragers in het verleden extra winstneming hebben kunnen realiseren in 
vergelijking met omslagleden kunnen zij eveneens in staat geacht worden 
een en ander uit (interne) reserves te financieren. 

Wanneer zou worden overgegaan tot een verhoging van het werknemers-
aandeel in de ZW-premie verandert de relatieve positie van omslagleden 
en eigen-risicodragers. Een dergelijke verhoging zou bij voorbeeld van het 
in de metaalindustrie afgesloten principe-akkoord het gevolg kunnen zijn. 

Behoudens afwijkende afspraken mag een werkgever in de huidige 
situatie ten hoogste 1% ZW-premie van de werknemers inhouden. Daar 
een eigen-risicodrager geen ZW-premie betaalt, kan ook geen deel van 
werknemers worden ingehouden. De eigen-risicodrager moet dus een 
lager ziekteverzuim hebben dan het gemiddeld verzuim bij omslagleden 
om het eigen risico financieel voordelig te maken, omdat de volledige 
lasten door de werkgever gedragen worden. 

Als gevolg van een verhoging van het werknemersaandeel in de ZW-
premie zal het eigen-risicodragen in toenemende mate onaantrekkelijk 
worden; bij een juiste financiële afweging zal door steeds meer werkgevers 
aansluiting worden gezocht bij de ziekenkassen. 

Om de afweging om het risico van ziekte zelf te dragen, onafhankelijk 
van de premieverdeling te maken, zou aan een eigen bijdrage van de 
werknemers van eigen-risicodragers gedacht moeten worden. Dit staat 
echter haaks op het systeem van eigen-risicodragers zoals dit thans in het 
kader van de Ziektewet functioneert en vereist dan ook een fundamentele 
herbezinning van het eigen-risicodragen. 

Voorshands overweeg ik dan ook geen voorstellen in deze richting. Om de 
druk op eigen-risicodragers niet onverantwoord te laten oplopen, is er 
ondertussen alle aanleiding om eventuele verdere lastenverlichting voor 
het bedrijfsleven niet de vorm te geven van een verschuiving van de 
ZW-premie. Zoals reeds is behandeld, overweeg ik dan ook oplossingen 
voor lastenverschuiving buiten de sfeer van de ZW-premieverdeling te 
treffen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen naar het aandeel van de werknemers 
in het particuliere bedrijfsleven, dat werkzaam is bij een eigen-risicodrager. 
Dit aandeel kan geschat worden op circa 18%. 

In de metaalindustrie is ongeveer 45% van de betrokken werknemers in 
dienst van een werkgever, die het risico zelf draagt of bij een afdelingskas 
is aangesloten (ziekengeldverslag 1979). 

1.2. Ontwikkeling van de loonsom in 1982 

Verschillende leden hebben nadere vragen gesteld over de ontwikkeling 
van de loonsom in 1982 en het eventuele gebruik van de bevoegdheden 
welke de Wet op de loonvorming biedt. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen de Regering nog eens exact mee te 
delen op welke onderdelen en in hoeverre zij de door de RCO overgelegde 
berekening van de loonsommutaties voor een omslaglid respectievelijk een 
eigen-risicodrager onjuist acht. Aangezien het hier berekeningen betreft die, 
voor zover bekend nog niet in enig openbaar stuk van de Kamer zijn 
gepubliceerd, lijkt het wenselijk voor de helderheid van de discussie eerst 
die berekening weer te geven. 
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Berekening loonsommutatie 1982 t.o.v. 1981 van RCO 

Omslaglid Eigen-risicodrager 

Overloop 
Sociale lasten werkgever 
1e prijscompensatie 
2e prijscompensatie 
Initieel 
Aanvull ing ziekengeld 
Incidenteel/selectief initieel 

Totaal 

1,7 1,7 
-0,9 0,7 
3,5 3,5 
1 1 
0 0 
0,8 0,8 
1,5 0,9 

7,6 8,6 

Ter vergelijking daarbij diene de in de memorie van antwoord gegeven 
berekening van de loonsommutatie, uitgaande van de huidige voorstellen 
in het kader van de Ziektewet en rekening houdend met een gemiddelde 
ZW-premie van 5,2%. Deze berekening is: 

Overloop 
Sociale lasten werkgever 
1e prijscompensatie 
2e prijscompensatie 
Af topping 
Initieel 
Incidenteel (ZW) 
Incidenteel 
Autonoom 

Totaal 

1,7 
- 1 , 2 

3,5 
1 

- 0 . 3 
0 
0,8 
0,9 

-0 ,2 

6,2 

Wanneer deze loonsommutatieberekening, die niet is uitgesplitst naar 
omslagleden en eigen-risicodragers, wordt gelegd naast die van de RCO 
voor een omslaglid, blijken verschillen op te treden in de posten: 

- sociale lasten werkgever. Het verschil tussen de door het kabinet 
gehanteerde raming en die van de RCO vloeit voort uit het feit, dat de RCO 
een geringere daling van de gemiddelde ZW-premie heeft verondersteld, 
omdat huns inziens de beoogde volume-effecten ad 500 min. niet zullen 
optreden. Zoals ook uit deze nota moge blijken deelt de Regering dat 
oordeel niet; 

- aftopping. Om onbekende redenen is door de RCO geen rekening 
gehouden met het effect van de aftopping van de prijscompensatie, dat 
gemiddeld -0,3% bedraagt; 

- incidenteel/incidenteel ZW. In de door het kabinet gehanteerde 
berekening is ervan uitgegaan, dat de werknemer öf een verlaging van het 
ziekengeld als gevolg van de premieheffing accepteert öf compensatie 
biedt voor de meerlasten verbonden aan handhaving van de netto-loon-
doorbetaling tijdens ziekte. De post incidenteel ZW heeft daarbij betrekking 
op de loondoorbetaling tijdens wachtdagen (uitgaande van de aanvankelijke 
voorstellen van 80% bruto-loondoorbetaling over de wachtdagen is deze 
post in de eerdere berekeningen gesteld op 0,6%; in verband met de 
wijzigingen in de voorstellen heefteen bijstelling tot 0,8% plaatsgevonden). 
De andere post incidenteel (van 0,9%) betreft het gebruikelijke incidenteel, 
op grond van loonsverhogingen in verband met bevorderingen, dienstjaren 
e.d. De RCO stelt dit incidenteel op 1,5%, uitgaande van dezelfde post 
incidenteel van 0,9 en met inbegrip van de in het verleden gehanteerde 
0,6% als gevolg van de maatregelen in de sfeer van de ZW. Het daarnaast 
nog afzonderlijk inboeken van een post van 0,8% als gevolg van netto-
loondoorbetaling duidt erop, dat de RCO er kennelijk van is uitgegaan, dat 
de netto-loondoorbetaling volledig ten laste van de werkgever komt. 
Overigens wordt het effect van handhaving van deze netto-loondoorbetaling 
van de Regering begroot op 0,5 a 1 % van de loonsom. Gezien de uitgangs-
punten van de Regering ligt het echter in de rede die 0,5 a 1% vooralsnog 
buiten de loonsomberekening te houden; 

- autonoom. In de RCO-opstelling is deze post van -0,2% niet opgenomen. 
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Wanneer nu het effect van de aftopping van de prijscompensatie (-0,3%) 
en autonoom (-0,2%) alsnog in de RCO-berekening voor de omslagleden 
wordt opgenomen, en het incidenteel in plaats van op 1,5% + 0,8% wordt 
gesteld op 0,9% + 0,8%, resulteert een mutatie van 6,5%. Ten opzichte 
van de door het kabinet gehanteerde berekening van 6,2% 
levert dit een verschil op van 0,3%, dat geheel is te traceren 
in de lagere raming die de RCO hanteert voor de mutatie in de sociale 
lasten werkgever. 

Naar aanleiding van vragen van de leden van de fractie van de V.V.D. 
over de berekening van de loonsommutatie kan overigens in aansluiting op 
het vorenstaande, waarin al op enkele van deze vragen is ingegaan, nog 
het volgende worden opgemerkt. In de berekening van de loonsommutatie 
die het kabinet hanteert is geen post opgenomen voor verhoging van 
vloeren in vakantiebijslag en prijscompensatie. Voor zover dergelijke 
vloeren zouden worden verhoogd, zou dit tot uitdrukking moeten komen in 
de post initieel. Uit de tot nu toe beschikbare gegevens over de onderhande-
lingspakketten in de diverse bedrijfstakken blijkt echter, dat slechts zeer 
incidenteel voorstellen tot verhoging van vloeren worden gedaan. Verwacht 
wordt dan ook dat het loonsomeffect van een eventuele verhoging van 
vloeren in prijscompensatie en vakantietoeslag (met inbegrip van automa-
tische verhogingen op grond van index-clausules) te verwaarlozen is, c.q. 
wegvalt in de afrondingen. 

De post autonoom van -0,2% houdt, zoals reeds aangegeven in de 
bijgestelde MEV van november 1981, en zoals ook de leden van de V.V.D.-
fractie aanvoeren, verband met de inbouw AOW in pensioenen van 
trendvolgers. Voor afzonderlijke bedrijven, dan wel voor berekeningen ten 
behoeve van omslagleden exclusief trendvolgers zou deze post inder-
daad buiten beschouwing kunnen blijven. 

In de gehanteerde berekening van de loonsomraming, die betrekking 
heeft op het particuliere bedrijfsleven, inclusief de trendvolgers die tot de 
particuliere sector zijn te rekenen, is die post zeker niet irrelevant. Het niet 
meenemen van deze post in de berekeningen die het kabinet gewoon is te 
hanteren, zou alleen de kennelijk al bestaande verwarring over de verschil-
lende cijferopstellingen alleen maar vergroten. 

Aan het onweersproken laten van bepaalde becijferingen mogen deze 
leden overigens geen instemming met die becijferingen ontlenen. Om te 
voorkomen dat wederom de gedachte van instemming ontstaat zij er dan 
ook uitdrukkelijk op gewezen, dat ten aanzien van de door hen genoemde 
0,8% in verband met netto-loondoorbetaling hierboven reeds een kantteke-
ning is geplaatsten de 0,5% in verband met afwezigheid van volume-effecten 
in 1982 van vele kanttekeningen zou zijn te voorzien. Ik wil echter volstaan 
met deze leden erop te wijzen, dat de RCO in verband met de door hem 
afwezig geachte volume-effecten de bijstelling in de pot sociale lasten niet 
op 0,5% maar op 0,3% heeft begroot. Alles bijeengenomen kan dus ook 
niet de loonsommutatie voor omslagleden, zoals de leden van de 
V.V.D.-fractie die berekenen (op 7,4%) worden onderschreven. 

De berekening van de loonsommutatie voor een eigen-risicodrager die 
de RCO geeft, verschilt in essentie niet van die welke de leden van de 
V.V.D.-fractie geven, in aanmerking genomen de hiervoor gemaakte 
opmerkingen over de effecten van de aftopping en de verhoging van 
vloeren in prijscompensatie en vakantietoeslag. Gecorrigeerd voor die 
twee posten komen beide berekeningen uit op een mutatie van 8,3%. 

Bij deze berekening zijn echter wel enkele kanttekeningen te plaatsen. 
Het gaat daarbij in het bijzonder om de post sociale lasten werkgever en 
om de post 100% netto-doorbetaling. Wat deze laatste post betreft het 
volgende: waar in de opstelling van de berekening van omslagleden en in 
de berekening die het kabinet hanteert een post van 0,8% wordt opgevoerd 
houdt deze, zoals gezegd, verband met de loonbetaling over wachtdagen, 
die geacht wordt niet meer onder de (aanvullende) ziekengeldverzekering 
te vallen. Voor eigen-risicodragers treedt die post echter niet op, omdat zij 
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per definitie betalingen over ziektedagen buiten de ziekengeldverzekering 
doen. Voor eigen-risicodragers hebben de huidige voorstellen alleen effect 
voor zover het betreft de heffing van premies over de door hen over 
ziektedagen gedane loonbetalingen. 

Uitgaande van de veronderstelling, dat de werknemers de heffing van 
het werknemersdeel van de premies zelf dragen of daarvoor op andere 
wijze compensatie bieden, betekent dit, dat de eigen-risicodrager alleen per 
saldo effect ondervindt van de heffing van het werkgeversdeel in de 
premies WAO, ZFW, en WW over loonbetalingen tijdens ziekte. Dit effect 
komt tot uitdrukking inde post sociale lasten. 

Zowel de RCO als de leden van de V.V.D.-fractie stellen deze post sociale 
lasten op 0,7%. Dat lijkt te hoog. Immers ook de eigen-risicodragers zullen, 
over het algemeen, de effecten ondervinden van de autonome daling in het 
ziekteverzuim. Nog afgezien van het volume-effect dat uit de huidige 
voorstellen voortvloeit. Rekening houdend met deze elementen en de 
eliminatie van de 0,8 in verband met netto-loondoorbetaling zou de 
loonsommutatie voor eigen-risicodragers op ca. 7% kunnen worden 
becijferd. Voor eigen risicodragers geldt niet het effect van de premieverla-
ging op grond vaneen zekere intering op overreserves, zoals is verondersteld 
in de bijgestelde MEV. 

Ervan uitgaande dat de door het kabinet gehanteerde berekening een 
gemiddelde is voor omslagleden en eigen-risicodragers kan op basis van 
de wegingsfactoren van die berekening ook een loonsomstijging voor 
eigen-risicodragers van ca. 7% worden gedestilleerd. 

Naar aanleiding van vragen van de leden van de C.D.A.-fractie moet 
overigens nog worden opgemerkt, dat de berekening van de loonsomontwik-
keling die het kabinet hanteert een macronorm is. Er kunnen zich altijd voor 
individuele bedrijven (eigen-risicodrager of niet) afwijkingen van die norm 
voordoen. De Regering is wel enigermate op de hoogte van verwachtingen 
omtrent de loonsomstijging bij enige grote concerns, die tevens eigen-risi-
codrager zijn, zulks uitgaande van de door de vakbeweging naar voren 
gebrachte onderhandelingsvoorstellen. Het past de Regering echter niet 
daarop, lopende de CA.O."Onderhandelingen bij die concerns, nader in te 
gaan. Zeker niet, zoals deze leden vragen, alleen tegen de achtergrond van 
het huidige wetsvoorstel. Volstaan moge worden met op te merken, dat het 
niet onredelijk lijkt ervan uit te gaan, dat de bij eigen-risicodragers levende 
verwachtingen omtrent de loonsomstijging in belangrijke mate overeen-
stemmen met de berekeningen die de RCO naar voren heeft gebracht en 
die hiervan reeds van kanttekeningen zijn voorzien. 

De beschouwingen over het eventuele gebruik van de bevoegdheden 
welke de Wet op de loonvorming biedt hebben tot uiteenlopende reacties 
geleid. De leden van de C.D.A.-fractie waren verbaasd over de wijze, 
waarop de Regering meent te moeten vaststellen of de loonsomstijging 
boven de norm van 6 a 6,5% zou komen. De leden van de fractie van D'66 
vinden dat het moment van ingrijpen in het vage blijft. Dat de Regering op 
het moment dat de memorie van antwoord tot stand kwam nog geen 
eindoordeel kon vellen over de CA.O."Onderhandelingen is volgens deze 
leden wellicht begrijpelijk, maar bevordert huns inziens de duidelijkheid 
niet. Zoals in de memorie van antwoord nog eens uitdrukkelijk is gesteld, is 
voor een eventueel gebruik van de bevoegdheden op grond van de Wet op 
de loonvorming bepalend of uit de CA.O."Ontwikkelingen naar de mening 
van het kabinet de conclusie moet worden getrokken, dat de macroruimte 
van 6 a 6,5% van de loonstijging zal worden overschreden. Daaraan is 
toegevoegd, dat tot die conclusie bij voorbeeld kan worden gekomen 
indien een belangrijke CA.O. een hogere loonsomstijging met zich brengt 
dan verenigbaar is met die 6 a 6,5%. Naar aanleiding van een opmerking 
van deleden van de C.D.A.-fractie moet daarbij overigens worden opgemerkt, 
dat de redactie van de zin waarin wordt uiteengezet wat in dit verband 
onder een belangrijke CA.O. kan worden begrepen tot misverstanden kan 
leiden. 
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Bij belangrijke C.A.O.'s wordt in dit verband namelijk gedacht aan zowel 
CA.O.'s die voor 100 000 of meer werknemers gelden als aan C.A.O.'s die 
van oudsher een groot uitstralingseffect hebben. In het totaal gaat het dan 
om 8 a 10 C.A.O.'s. Benadrukt zij nogmaals dat het bij de 6 a 6,5% gaat om 
een macronorm en dat deze norm niet als een maatlat langs een afzonderlijke 
CA.O. kan worden gelegd. Zeker niet als het een CA.O. betreft die slechts 
op één bedrijf van toepassing is. Gegeven daarnaast het feit dat de Wet op 
de loonvorming hantering van daarin opgesloten en hierbedoelde bevoegd-
heden alleen mogelijk maakt in het belang van de nationale economie 
moet in antwoord op vragen van leden van de fracties van de V.V.D. en het 
C.D.A. worden opgemerkt, dat niet in overweging is of kan zijn om gericht 
per bedrijf of bedrijfstak waar een overschrijding van de 6 a 6,5%-grens 
optreedt, te komen tot nadere regelgeving ten aanzien van de arbeidsvoor-
waarden. 

De leden van de fractie van D'66 merken terecht op, dat bij een dergelijke 
opstelling het moment van ingrijpen in het vage blijft. Het is immers niet 
op voorhand vast te stellen of, en zo ja, wanneer de 6 a 6,5%-grens zal 
worden overschreden. De gekozen opstelling wettigt echter evenmin de 
conclusie, dat de Regering de ontwikkeling over zich heen laat komen. Op 
het moment dat de memorie van antwoord tot stand kwam waren de 
CA.O."Onderhandelingen echter nog in een zeer pril stadium. Kennelijk 
heeft men in vele bedrijfstakken eerst de ontwikkelingen in de metaalindus-
trie en de grafische industrie willen aanzien. Inmiddels zijn wat meer 
bewegingen waar te nemen. Naar aanleiding daarvan is, met behulp van 
de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (voorheen Loonbureau geheten) 
een inventarisatie gemaakt van de onderhandelingsvoorstellen van zowel 
werkgevers- als werknemersorganisaties in de verschillende bedrijfstakken. 
Daaruit is gebleken, dat vrijwel overal door beide partijen wordt uitgegaan 
van een handhaving van de netto-loondoorbetaling tijdens ziekte. Compen-
satie door de werknemers voor de daaraan verbonden meerkosten wordt 
daarbij in feite, op enkele uitzonderingen na, alleen van werkgeverszijde als 
onderhandelingspunt naar voren gebracht. Naar aanleiding van vragen van 
de leden van de V.V.D. fractie moet hieraan worden toegevoegd, dat zulks 
ook logisch lijkt gezien de verschillende posities die de onderscheidende 
onderhandelingspartners innemen. Te verwachten valt dat in een onder-
handelingspartners innemen. Te verwachten valt dat in een onderhande-
lingsproces elk der partijen haar eigen wensen op tafel legt en vervolgens 
ziet hoe deze bij elkaar te brengen zijn. Over compensatievoorstellen van 
werkgevers wordtdus zeker wel onderhandeld. Dergelijke compensatievoor-
stellen komen echt lang niet in alle gevallen op tafel. Zeker niet waar het 
om 1982 gaat. De in de metaal- en grafische industrie gevonden wegen 
hebben wat dat betreft school gemaakt. Er is dan ook op dit punt zeker 
reden tot bezorgdheid. Het kabinet heeft echter niet de conclusie getrokken, 
dat de loonsomontwikkeling de eerder ingezette 6 a 6,5% zal overschrijden. 

Overigens deelt de Regering, op grond van de verkregen inzichten in de 
onderhandelingsvoorstellen, niet de mening van de leden van de fractie 
van D'66, dat zaken als arbeidstijdverkorting op de lange baan geschoven 
worden omdat in de onderhandelingen de netto-loondoorbetaling een 
hoofdrol speelt. Het is mogelijk dat arbeidstijdverkorting wat minder 
algemeen tot inzet van de onderhandelingen is gemaakt, maar het punt is 
geenszins secundair geworden. 

Het is overigens spijtig, dat de toonzetting en het niveau van argumentatie 
met betrekking tot het belang van een beperking van de loonsomstijging 
naar de mening van de leden van de P.S.P. fractie vaak van een bedenkelijk 
peil was. Kennelijk is de essentie van de argumentatie aan deze leden 
voorbijgegaan. Die indruk wordt althans gewekt door de nadere opmerkin-
gen van deze leden en met name door hun opvatting dat het betoog «haast 
paternalistisch» aandoet. 
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Het zou het bestek van deze nota te buiten gaan om uitvoerige beschou-
wingen te wijden aan de relatie tussen loon(kosten)ontwikkeling en 
werkgelegenheidsontwikkeling en het belang van een voortgaande matiging 
in de loonsomontwikkeling. Daarvoor zij onder meer verwezen naar par. 
4.2 van de Eerste versie van het werkgelgenheidsplan (Tweede Kamer, 
zitting 1981-1982, 17341, nr. 2 blz. 21 en 22). Daarin wordt ook ingegaan op 
de factoren die, naast de ontwikkeling van de nominale lonen, van invloed 
zijn op de aanvang van de loonomstijging, zoals de collectieve lastendruk. 

Toch wil ik de opmerkingen van de leden van de P.S.P.-fractie niet 
onweersproken laten, vanwege de onjuiste gevolgtrekkingen die daaruit 
blijke. In het betoog is namelijk geenszins gesuggereerd dat de werkgele-
genheidsontwikkeling, enkel en alleen afhankelijk is van de ontwikkeling 
van de lonen. Niet ontkend kan echter worden, dat de loon(kosten)ontwik-
keling mede van invloed is op de werkgelegenheidsontwikkeling. 

Het is wel een erg grove simplificatie om uit een betoog, dat dit gegeven 
als achtergrond heeft, te concluderen, dat impliciet de verantwoordelijkheid 
voor de hoge werkloosheid bij de werknemers wordt gelegd. 

1.3. Overige vragen en opmerkingen 

Verschillende fracties hebben gevraagd naar het tijdstip van de indiening 
van het ontwerp Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW). Gelet op 
de nauwe samenhang tussen genoemd ontwerp en dit ontwerp, wijzen zij 
op de noodzaak en betekenis van de indiening van de WAGW vóór de 
behandeling van dit ontwerp. 

Nu de WAGW inmiddels is ingediend, zijn daarmee naar mijn mening de 
desbetreffende vragen beantwoord. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wijzen er voorts op dat artikel 10 
van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) feitelijk alleen dan functio-
neert als een onderneming reeds, op grond van artikel 4 van diezelfde wet, 
een jaarplan had moeten opstellen. In mijn antwoord op vragen in het 
voorlopig verslag over de invoering van artikel 10 van de Arbowet, heb ik 
erop gewezen dat de Voorlopige Arbeidsraad adviseert over de inwerking-
treding in fasen van de Arbowet. Dat advies verwacht ik in de komende 
maanden. Hierbij wil ik wel aantekenen dat het niet in de bedoeling ligt om 
tegelijkertijd met artikel 10 ook tot invoering van de verplichting tot het 
opstellen van een jaarplan, zoals bedoeld in artikel 4, te komen. Dit in 
verband met de complicaties die aan het opstellen van een dergelijk plan 
zijn verbonden. 

Wat betreft de vraag naar voorschriften in het wervings-, selectie- en 
ontslagbeleid, gericht op de bescherming van werknemers met een relatief 
hoog verzuimrisico, waarover de leden van de fractie van de P.v.d.A. een 
vraag stellen, zij verwezen naar het ontwerp Wet arbeid gehandicapte 
werknemers. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben zich erover verbaasd, dat 
de Regering zich niet vooraf heeft geïnformeerd over de mogelijke gevolgen 
van de invoering van 5 wachtdagen voor rekening van de werkgever voor 
speciale groepen werknemers - bij voorbeeld vrouwen - en voor specifieke 
beroepsgroepen. 

Ook de leden van de C.P.N.-fractie hebben zich in deze geest uitgelaten. 
De toezegging in de memorie van antwoord, dat de ontwikkeling voor 

wat betreft de gevolgen hiervan voor de arbeidsmartkpositie van vrouwen 
nauwlettend zal worden gevolgd, ontlokt de P.v.d.A."fractieleden de vraag 
op welke wijze de Regering denkt zulks te gaan doen, terwijl de leden van 
de C.P.N.-fractie het volgen van de ontwikkeling op dit punt onvoldoende 
vinden. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat ik van plan ben de ontwikkeling 
van het ziekteverzuim van specifieke beroepsgroepen te volgen via de 
verzuimstatistieken. Hierin worden onder meer de duur en de frequentie 
van het ziekteverzuim geregistreerd, waarbij ook een onderscheid wordt 
gemaakt naar geslacht. Hiernaast overweeg ik een evaluatie-onderzoek in 
te stellen naar de effecten van dit pakket maatregelen. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of het niet in de rede zou liggen 
- mede gezien de gedachten over een mogelijke loonsomtrend - om met 
betrekking tot de uitvoering van de Ziektewet-maatregelen voor het 
overheidspersoneel een benadering te kiezen, waarbij in samenhang met 
de opbouw van de trendruimte over doorbetaling onderhandeld zou 
kunnen worden. 

Voor een dergelijke benadering is niet gekozen omdat ook bij een 
trendsystematiek als door deze leden bedoeld, niet op essentiële punten 
als de onderhavige kan worden afgeweken van de ontwikkelingen in het 
bedrijfsleven. 

De leden van de V.V.D.-fractie trekken een vergelijking tussen enerzijds 
de verzuimmaatregel bij de DSM en anderzijds een systeem nu van een of 
twee wachtdagen, bezien vanuit het oogpunt van risico's dat bij ziekte tot 
schade van de gezondheid wordt doorgewerkt. Een belangrijk verschil tussen 
die regeling enerzijds en een wachtdagenstelsel anderzijds is hierin 
gelegen, dat bij een wachtdagenstelsel de werknemer bij ziekte onmiddellijk 
bij een inkomstenterugval wordt geconfronteerd, terwijl bij de DSM-regeling 
alleen het potentiële tegoed van vakantiedagen van de zieke werknemer 
beperkt wordt. Het in de memorie van antwoord gesignaleerde risico dat 
bij ziekte toch wordt doorgewerkt zal zich, naar mag worden verwacht, bij 
de DSM-regeling in mindere mate voordoen dan bij het systeem van 
wachtdagen. Zolang er nog een redelijk aantal vakantiedagen overblijft lijkt 
ons dan ook een regeling zoals bij de DSM in principe is overeengekomen, 
zeker niet onaanvaardbaar. 

Gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van enerzijds 
werknemers waarvoor bij ziekte wachtdagen gelden, en anderzijds werkne-
mers die dergelijke wachtdagen niet kennen, zijn ons overigens niet bekend. 

De leden van de fractie van D'66 vragen zich af of de Regering het toch 
nog een geluk bij een ongeluk heeft gevonden nu zij in haar opmerkingen 
naar aanleiding van het rekest van de werkgroep «artsen tegen de aantasting 
van de Ziektewet» heeft verwezen naar de mogelijkheid om alsnog 100% 
netto-loondoorbetaling bij ziekte overeen te komen, terwijl zij op een 
andere plaats in haar antwoord een duidelijke voorkeur uitspreekt voor het 
niet doorbetalen van 100% netto-ziekengeld. In de memorie van antwoord 
is met betrekking tot de in de petitie van de hier bedoelde werkgroep 
aangegeven risico's gewezen op de beleidsvoornemens zoals deze ook zijn 
aangegeven in de SER-adviesaanvrage van 4 januari 1982 en waarop in de 
memorie van toelichting bij de WAGW nader is ingegaan. 

Ten overvloede is er vervolgens in de memorie van antwoord op gewezen 
dat die door de werkgroep aangegeven risico's in ieder geval niet bestaan 
indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om 100% netto-loon-
doorbetaling bij ziekte overeen te komen. 

Met betrekking tot de verzuimregistratie en de controle op de aanwezigheid 
van ambtenaren, wetenschappelijk personeel etc. - waarnaar de leden van 
de fractie van D'66 vragen - zij opgemerkt dat het verzuimbeïnvloedingsbe-
leid in eerste instantie een zaak is van de overheidsinstellingen zelf. De 
chefs dragen de verantwoording voor een goede registratie van het 
verzuim en voor de uitvoering van het beleid, gericht op een doeltreffende 
beïnvloeding van het verzuim. Bij verschillende departementen zijn acties 
ondernomen om sluitendeziekteverzuimregistratiesystemen te ontwikkelen, 
die de mogelijkheid bieden op adequate wijze de oorzaken van het ziekte-
verzuim op te sporen en met beleidsmaatregelen te komen. 

Ten einde de verschillende activiteiten zoveel mogelijk te coördineren en 
de doelmatigheid ervan te bevorderen functioneert de interdepartementale 
Stuurgroep Onderzoek Arbeidsverzuim onder Rijksambtenaren. In dat 
kader wordt thans gewerkt aan een verzuimregistratiesysteem voor de 
gehele rijksoverheid. 
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De leden van de fractie van de P.S.P. willen de financiële consequentie 
weten van de daling van het verzuim. In de memorie van antwoord is 
hierover opgemerkt dat de daling van het ziekteverzuimpercentage voorna-
meiijk heeft geleid tot overreserves in de ziekengeldkassen. In 1982 hebben 
de ziekengeldkassen de premies gemiddeld naar beneden bijgesteld in 
verband met het dalende verzuim. 

Zowel de leden van de C.P.N.- als van de P.S.P.-fractie vragen naar de 
betekenis van het instrument premierestitutie als alternatief voor de 
huidige voorstellen. 

De idee van premierestitutie kan - gezien de aard van de voorstellen -
niet worden gezien als alternatief. Eventuele premierestitutie als instrument 
behoort onderdeel te zijn van het volumebeleid. De nadere uitwerking 
daarvan dient dan ook in dat licht te worden beschouwd. 

De leden van de R.P.F.-fractie informeren naar de relatieve toename van 
het kortdurend verzuim. Uit de ziekengeldverslagen kan dit worden 
afgeleid, voor zover het omslagleden betreft. In onderstaande tabel wordt 
het percentage van de ziektegevallen aangegeven waarvoor binnen een 
bepaalde periode herstel optreedt. 

Kalenderdagen 1963 1970 1979 

1 t /m 3 
4 - 5 
6 - 7 
8 - 10 

11 - 14 
1 5 - 28 
2 9 - 42 
4 3 - 91 
92 - 182 

183-365 

8,3 12,8 14,8 
15,2 15,9 17,0 
22,1 16,2 14,5 
14,6 14,3 13,2 
12,9 13,8 12,4 
12,4 13,7 13,3 
4,6 4,5 4,3 
5,4 5,4 5,7 
2,1 2,1 2,4 
1,5 2,3 2,4 

Hieruit blijkt dat het kortdurend verzuim relatief is toegenomen. Een 
nadere uitsplitsing van deze cijfers is niet voorhanden. Ook is niet bekend 
of het verzuim op vrijdag en maandag beduidend hoger ligt dan op andere 
dagen. Wel bekend is dat het merendeel van de ziekmeldingen op maandag 
en dinsdag plaatsvindt en een belangrijk deel van de herstelmeldingen op 
maandag. 

Voorts vragen de leden van de R.P.F.-fractie waarom de Regering een 
beleid voorstaat dat leidt tot lastenverlichting van kortdurend verzuim en 
lastenverzwaring van langdurend verzuim. Hierbij past de volgende 
kanttekening. Het inkomensverlies per dag is voor lang- en kortverzuimers 
hetzelfde. Het inkomensverlies per jaar is voor hen vanzelfsprekend 
verschillend, immers dit hangt samen met de ziekteduur. leder ziekteverzuim 
brengt inkomensverlies met zich. Voor werknemers zonder verzuim of met 
een zeer laag verzuimpercentage wordt dit verlies meer dan goed gemaakt 
door de lastenverlichting die van de invoering van de ZW-maatregel het 
gevolg is; dit is in tabel 3 van de memorie van toelichting zichtbaar 
gemaakt. Voorts zijn in tabel 2 en 3 verschillende verzuimduren per jaar 
opgenomen. Niet is ingegaan op de vraag of dit kortdurend dan wel 
langdurend verzuim betreft. Bij een zelfde verzuimniveau per jaar kan 
namelijk het aantal ziekmeldingen (frequenties) variëren. 

De leden van de R.P.F.-fractie vragen voorts of door het apart verzekeren 
van ongevallen ten gevolge van sport en dergelijke het beroep op uitkering 
ziektegelden sterk kan worden teruggedrongen. 

Het CBS registreert beroepsziekten en bedrijfsongevallen (Statistiek van 
de bedrijfsongevallen). Ongevallen in de privésfeer en sportongevallen 
worden niet afzonderlijk geregistreerd. Derhalve is het onbekend welk deel 
van het verzuim wordt bepaald door ongevallen in de sfeer van de winter-
sport. Het beroep op uitkeringen kan door apart verzekeren van ongevallen 
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buiten-het-bedrijf worden teruggedrongen. Hoeveel op die manier zou 
kunnen worden bezuinigd is niet bekend, omdat niet bekend is welk deel 
van het verzuim door dergelijke ongevallen wordt bepaald. 

De R.P.F.-fractie vraagt vervolgens naar de werkelijke oorzaak van het 
hogere verzuim in Nederland in vergelijking met de ons omringende 
landen. 

Op dit moment is dit moeilijk aan te geven. Voor een belangrijk deel zal 
het verschil evenwel kunnen worden verklaard door verschillen in wetgeving 
en registratietechniek. Ook wordt wel verondersteld dat het geringer aantal 
vakantiedagen in Nederland hiermee van doen heeft. De zogenaamde 
«medische hersteltijd» is daardoor in ons land geringer. 

Voorts vragen de leden van de R.P.F.-fractie of het juist is, dat invoering 
van de vijf wachtdagen voor rekening van de werkgever ernstige personele 
consequenties heeft voor de bedrijfsverenigingen, zeker als de voorgestelde 
wijzigingen op korte termijn worden doorgevoerd. 

Deze vraag kan ontkennend worden beantwoord. Hoewel het recht op 
ziekengeld eerst ingaat op de zesde dag van de ongeschiktheid tot werken, 
houdt de bedrijfsvereniging tijdens deze wachtdagen immers haar eigen 
verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de Ziektewet. Dit 
brengt mee, dat de praktijk met betrekking tot de ziekmelding ongewijzigd 
blijft en de controle in ieder geval niet passiever wordt, doch mogelijk zelfs 
actiever. Voorts blijft de mogelijkheid tot herverzekering van wachtdagen, 
ook vanaf 1983, zij het voor werkgevers met een grotere personeelsomvang 
dan 10 onder nadere voorwaarden, in principe gehandhaafd. 

De leden van de R.P.F.-fractie stellen de vraag hoe reëel het bedrag van 
50 miljoen is, dat is uitgetrokken voor de minimumdagloonbepaling. 

Omtrent de inkomensverdeling van uitkeringsgerechtigden in de Ziektewet 
is nauwelijks informatie voorhanden. Uit de beschikbare informatie 
omtrent de gemiddelde uitkering kan worden afgeleid dat de lagere 
inkomensgroepen relatief sterk vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is 
aansluiting gezocht bij gegevens met betrekking tot de inkomensverdeling 
van actieve werknemers en WAO-uitkeringsgerechtigden. Op deze wijze is 
getracht tot een zo reëel mogelijke raming van de kosten van een mini-
mumdagloonbepaling te komen. Ook ten aanzien van de meerkosten die 
optreden als de minimumdagloonbepaling voor alle verzekerden zou 
gelden kan het bedrag slechts met een bepaalde onzekerheidsmarge 
worden bepaald. Bij de berekening van de meerkosten is aangenomen dat 
binnen de ziektewetpopulatie vrouwen met een naar verhouding geringer 
dagloon relatief sterk zijn vertegenwoordigd. 

Daarnaast geldt voor een aantal bedrijfstakken dat niet-kostwinners bij 
ziekte slechts aanspraak kunnen maken op de wettelijke uitkeringsvoorwaar-
den van 80% van het brutoloon. Optrekking dient derhalve plaats te vinden 
vanaf een lager niveau, waardoor de kosten toenemen. 

Het bovenstaande vormt de verklaring voor het relatief hoge bedrag van 
de meerkosten waarnaar door de leden van de D'66-fractie is gevraagd. 
Overigens dient te worden opgemerkt dat de kosten van een minimumdag-
loonbepaling afnemen naar de mate waarin 100% netto-doorbetaling bij 
ziekte wordt overeengekomen. 

De leden van de R.P.F.-fractie willen weten hoe de Regering de verhoging 
van het werknemersaandeel in de ZW-premie met 0,2% rijmt met het 
regeerakkoord waarin is bepaald dat er geen hogere premiedruk zou 
komen. 

Allereerst zij opgemerkt dat het regeerakkoord niet spreekt van stabilisatie 
van de premiedruk, doch van een constante collectieve lastendruk. Een 
verhoging van de premiedruk is daarbij niet strijdig met het regeerakkoord 
voor zover compensatie wordt geboden via bij voorbeeld vermindering van 
de belastingdruk. Gezien de toestand van 's Rijks financiën wordt zulks 
echter onmogelijk geacht. 
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De Regering werd daardoor voor de keuze geplaatst om of wel vast te 
houden aan het aanvankelijke voornemen om ca.o."bepalingen die zouden 
leiden tot een hogere doorbetaling bij ziekte dan 80% eenmalig ongedaan 
te maken, of wel het advies van de Kroonleden in de SER te volgen door dit 
voornemen terug te nemen en daarvoor in de plaats het werknemersaandeel 
in de ZW-premie met 0,2 procentpunt te verhogen. Gezien het gebrek aan 
maatschappelijke steun voor het oorspronkelijke voornemen, heeft de 
Regering gekozen voor het laatste alternatief, daarbij beseffend dat het 
regeerakkoord niet ten volle zou kunnen worden gehandhaafd. 

De leden van de fractie van de R.P.F, stellen in verband met alternatieven 
om beoogde bezuinigingen tot stand te brengen de vraag of het niet voor 
de hand zou liggen om op andere terreinen eerst op te treden, zoals de 
fraudebestrijding en het oneigenlijk gebruik. 

Ik zou hier niet willen spreken van het doen van een keuze. Men kan 
immers het een doen zonder het ander te laten. De bestrijding van fraude 
en oneigenlijk gebruik heeft bij het kabinet hoge prioriteit. Ik moge de hier 
aan het woord zijnde leden in dit verband verwijzen naar het onlangs aan 
het parlement aangeboden regeringsstandpunt inzake het interimrapport 
van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk Gebruik 
(ISMO). In antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden moet ik 
meedelen dat een kwantificering van de bezuinigingen bij een krachtig 
bestrijden van het oneigenlijk gebruik van de sociale voorzieningen niet 
kan worden gegeven. 

Deze leden vragen voorts naar de besparing die zou optreden indien zou 
worden besloten tot een afbouw van de WAO-uitkering overeenkomstig de 
normen die gelden bij de WW. Een dergelijke maatregel zou gedurende het 
eerste half jaar geen enkel effect sorteren. 

Op basis van een globale berekening zou in de structurele situatie en 
onder de veronderstelling dat de WAO'er uiteindelijk terugvalt naar het 
niveau van een minimum-WAO-uitkering en dat geen volume-effect 
optreedt, een vermindering van de uitkeringslast kunnen worden gereali-
seerd van 1 a 1,5 miljard. Bij terugval op het AWW-minimum zou dit 
bedrag nog aanmerkelijk toenemen. 

2. Hoofdlijnen van het wetsontwerp 

2.1. Premieheffing voor de werknemersverzekeringen over uitkeringen bij 
ziekte 

Zowel de leden van de fractie van het C.D.A. als de leden van de V.V.D.-
en C.P.N.-fractie stellen vragen over de premieheffing over aanvullende 
uitkeringen op AAW/WAO-uitkeringen. Met name de fractie van het C.D.A. 
vraagt zich af, of dit betekent, dat over bovenwettelijke AAW/WAO-uitke-
ringen premieheffing ZW zal plaatsvinden. Deze leden informeren of zulks 
is voorzien door SER-SVR. 

Het invoeren van premieheffing over ZW-uitkeringen, zoals in het 
wetsontwerp voorzien, heeft in beginsel gevolgen voor alle uitkeringen uit 
hoofde van de ZW, zowel het wettelijk ziekengeld als de al dan niet herver-
zekerde aanvullingen op ziekengeld of arbeidsongeschiktheidsuitkering 
ingevolge AAW of WAO. De premievrijdom van loonaanvullingen tijdens 
ziekte en langerdurende arbeidsongeschiktheid hield immers verband met 
de premievrijdom van het ziekengeld zelf. Met het invoeren van premiehef-
fing over ziekengeld is er ook geen basis meer voor het buiten de premie-
heffing laten van doorbetaald loon ter vervanging van of in aanvulling op 
ziekengeld. 

Het tevens premieplichtig maken van de aanvullingen op AAW/WAO-uit-
keringen is van meet af aan de bedoeling geweest. In de adviesaanvrage 
van 4 januari 1982 aan de SER, die mede aan de SVR is gezonden, was, 
zoals bekend, de aanscherping van het uitkeringsniveau tot 80% begrepen. 
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Bij de voorbereiding van de adviezen is van de zijde van het departement 
duidelijk te kennen gegeven, dat het totale uitkeringspakket van de ZW 
door de maatregelen zou worden bestreken. Zo is zowel met betrekking tot 
het voornemen te komen tot eenmalige vernietiging van bestaande 
doorbetalingsafspraken als met betrekking tot het schrappen van de 
mogelijkheden tot herverzekering gesteld, dat dit ook zou gelden voor de 
herverzekering van bovenwettelijke uitkeringen met een langere duur dan 1 
jaar, de WAO-aanvullingen. 

Het feit, dat in een later stadium is besloten, de bestaande afspraken over 
bovenwettelijke voorzieningen te handhaven, kan uiteraard niet worden 
beschouwd als een inperking van de werkingssfeer van de maatregel met 
betrekking tot de premieheffing. 

Met betrekking tot de vraag van de V.V.D.-fractie over uitvoeringstechni-
sche problemen bij premieheffing over WAO-aanvullingen kan worden 
meegedeeld, dat de in artikel VI, zevende lid, aan de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid gegeven bevoegdheid tot het stellen van 
nadere en zo nodig afwijkende regelen, de mogelijkheid biedt de tijdelijke 
premieheffing ook voor de uitvoeringsorganen op een acceptabele wijze te 
regelen. Over de wijze waarop dit zal geschieden, is verder technisch 
overleg met de SVR en de uitvoeringsorganen nodig. 

De vraag van de C.P.N.-fractie over de doorwerking naar de WAO-uitke-
ringen heeft in feite reeds beantwoording gevonden in hetgeen in het 
bovenstaande naar aanleiding van de vraag van C.D.A.-fractie is opgemerkt. 
Volledigheidshalve merk ik nog op, dat het hier niet om WAO-uitkeringen 
gaat, doch om uitkeringen die krachtens de ZW en loonaanvullingen die 
krachtens ca.o. of andere loonregeling als suppletie op de WAO-uitkeringen 
worden verleend. 

Zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie stellen is het inderdaad juist dat de 
oorzaken van ziekteverzuim voor een deel onbekend blijven door de 
redenen die de P.v.d.A.-fractie noemt. Dat neemt overigens niet weg dat 
het overgrote deel van de 63% waarvan de oorzaak onbekend is niet te 
maken heeft met bedrijfsongevallen. 

De Regering is het eens met de P.v.d.A.-fractie dat de statistieken ter zake 
het verzuim vanwege ongevallen en beroepsziekten niet uitputtend 
weergeven. 

Het spijt mij, dat mijn antwoord met betrekking tot de behandeling van 
beroepsrisico's de leden van de fractie van de V.V.D. niet tevreden stelde. 
Ik moge ter adstructie van hetgeen in de memorie van antwoord is opge-
merkt, enige gegevens uit de historie putten. Aan het einde van de vorige 
eeuw ontstond de gedachte, dat het ongevals- (en ziekterisico binnen de 
onderneming met de daaraan verbonden kosten een kostenfactor vormde 
voor de ondernemer, het z.g. risque professionel. Bij de wijziging van de 
Ongevallenwet in 1921 werd de werkingssfeer van die wet uitgebreid. Ook 
voor een ongeval dat de werknemer overkwam in verband met zijn dienst-
betrekking gold de dekking van de Ongevallenwet. 

Bij de totstandkoming van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring werd beoogd uitkeringen met name aan langdurig arbeidsongeschikten 
op een redelijk niveau te brengen en geen onderscheid (meer) te maken 
naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid tegen de achtergrond van 
het recht op zelfontplooiing en het recht op gelijke kansen. Ook de Ziektewet 
werd aan deze gedachte aangepast. Het zou een breuk in deze ontwikkeling 
betekenen en mogelijk een inbreuk op de genoemde beginselen nu 
oorzaken van ziekte en ongeval te gaan onderscheiden. Daarbij komt 
- zoals reeds in de memorie van antwoord gesteld - dat de voorstellen met 
betrekking tot de Ziektewet zijn geplaatst in een totaalpakket van maatregelen 
onder meer gericht op veiligheid, bescherming van de gezondheid, 
bevordering van welzijn, intensievere inschakeling van bedrijfsgeneeskum 
dige diensten en van bedrijfsartsen. 
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De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen naar de wijze waarop een 
eventuele verdere verhoging van het werknemersaandeel in de ZW-premie 
zal doorwerken naar de vaststelling van de gemiddelde ZW-premie voor de 
uitkeringsgerechtigden. 

Zoals bekend wordt deze gemiddelde premie bij algemene maatregel 
van bestuur vastgesteld. In de memorie van toelichting bij de wet van 27 
december 1979 (de Wet aanpassingsmechanismen) is gesteld dat deze 
gemiddelde premie een zo nauwkeurig mogelijke weerspiegeling dient te 
vormen van de in het bedrijfsleven geldende premies. Hiertoe wordt het 
gemiddelde volgens een bepaald wegingsschema uit de verschillende 
bedrijfstakpremies berekend. Doet zich een eventuele verdere verhoging 
van het werknemersaandeel in de ZW-premie in alle of enkele bedrijfstakken 
voor, dan zal het gemiddelde opnieuw moeten worden bepaald en, indien 
afwijkend, bij algemene maatregel van bestuur moeten worden herzien. 

De leden van de D'66-fractie vragen zich af of met de kosten voortvloeiend 
uit de netto-netto-koppelingssystematiek rekening is gehouden. 

Bij de premievaststelling voor 1982 is rekening gehouden met de 
beleidsvoornemens ten aanzien van de Ziektewet. Zoals uit de memorie 
van antwoord naar aanleiding van het voorlopig verslag blijkt, leidt de uit 
de maatregelen voortvloeiende daling van het werknemersaandeel in de 
premie WAO, WW en ZFW via de netto-netto-koppeling tot additionele 
uitkeringslasten in met name de AOw, AWW en AAW. Bij de premievast-
stelling voor deze wetten is rekening gehouden met deze additionele 
netto-netto-kosten. 

Door de leden van de D'66-fractie wordt voorts gevraagd hoe de Regering 
werknemers tegemoet wenst te komen als langdurige ziekte hen in de 
problemen brengt. Ik kan hierop antwoorden dat ingeval door bijzondere 
omstandigheden niet in de noodzakelijke bestaanskosten kan worden 
voorzien er beroep op de Algemene Bijstandswet kan worden gedaan. 

Door de leden van de fractie van D'66 is gevraagd of een groter beroep 
op regelingen als studietoelagen, huursubsidie etc, wordt verwacht, 
doordat men bij ziekte individueel minder inkomen krijgt. Tevens is in dit 
kader nogmaals gevraagd naar de toepassing van de loongrens van de 
verplichte verzekering. 

In antwoord daarop kan worden gesteld dat het recht op studietoelagen, 
huursubsidie e.d. wordt getoetst aan het werkelijk verdiend inkomen in een 
bepaald jaar. Verlaging van het inkomen door ziekte kan derhalve het 
beroep op bedoelde regelingen doen toenemen. In welke orde van grootte 
dit zal liggen valt voorshands niet te voorzien. 

In tegenstelling tot bovengenoemde regelingen wordt bij de verplichte 
ziekenfondsverzekering niet getoetst aan het werkelijk verdiend inkomen 
gedurende het jaar maar aan het vast overeengekomen loon per 1 november 
van het voorafgaand jaar. Onder vast overeengekomen loon wordt daarbij 
verstaan brutoloon + vakantietoeslag + eventuele andere vaste toeslagen. 
Deze regeling is ingesteld om te voorkomen dat bij wisselingen in het 
inkomen, voortdurend een wisseling in de verzekeringsstatus optreedt. Bij 
ziekte blijft een werknemer verplicht verzekerd indien zijn vast overeenge-
komen loon op 1 november van het voorafgaande jaar onder de loongrens 
bleef. Was het vast overeengekomen loon op 1 november hoger dan het 
bedrag van de loongrens, dan blijft de werknemer ook bij ziekte buiten de 
verplichte verzekering, ook al bedraagt zijn loon + ziekengeld minder dan 
het bedrag van de loongrens. Eerst bij overgang naar de WAO treedt 
verplichte verzekering op, indien althans 80% van het dagloon op jaarbasis 
niet meer bedraagt dan het bedrag van de loongrens. 

2.2. Wachtdagen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of de Regering bereid is om bij 
het GAK en eventueel de Detam en het SFB na te gaan hoe groot daar het 
aantal werkgevers zou zijn dat bij een grens van respectievelijk 10, 35 en 
100 werknemers binnen en buiten de mogelijkheid van de herverzekering 
zonder voorwaarden voor de eerste 5 wachtdagen zou vallen. 
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Ook de leden van de V.V.D.-fractie vragen in dit verband naar een 
kwantitatief inzicht in het werkgevers- respectievelijk werknemersbestand. 
Na informatie te hebben ingewonnen bij het GAK, de Detam en het SFB 
zijn de volgende in onderstaand overzicht opgenomen gegevens verkregen. 

GAK-(gegevens 1981) 

Totaal aantal bedrijven (omslagleden): 
Bedrijven t /m 10 werknemers of minder: 
Bedrijven t /m 35 werknemers of minder: 
Bedrijven t /m 100 werknemers of minder: 

SFB-(gegevens 1980) 

Totaal aantal bedrijven: 
Bedrijven t /m 10 werknemers of minder: 
Bedrijven t /m 35 werknemers of minder: 
Bedrijven t /m 100 werknemers of minder: 

Detam-fgegevens 1981) 

Totaal aantal bedrijven (bedrijfspersoneel): 
Bedrijven t /m 10 werknemers of minder: 
Bedrijven t /m 35 werknemers of minder: 
Bedrijven t /m 100 werknemers of minder: 

Zowel de leden van de fractie van de S.G.P. als de fractie van het G.P.V. 
bepleiten dat 1 a 2 wachtdagen voor rekening van de werknemer zouden 
moeten komen. Dit zou mogelijk moeten zijn zonder inbreuk te moeten 
maken op bestaande c.a.o.-afspraken. 

Ter zake merk ik het volgende op. Het wetsontwerp laat toe dat contracts-
partijen zelf overeenkomen om de eerste ziektedag of de eerste twee 
ziektedagen ten laste van de werknemer te laten komen. Voor wat de eerste 
twee ziektedagen betreft kan immers worden afgeweken van de hoofdregel, 
namelijk doorbetaling van 80% van het loon gedurende betrekkelijk korte 
tijd. De fracties die hier aan het woord zijn zijn echter, als wij het goed 
begrijpen, voorstander van een wettelijke regeling, op grond waarvan de 
eerste ziektedag, dan wel de eerste twee ziektedagen, steeds ten laste van 
de werknemer zou(den) komen. Ik zie geen mogelijkheid dit te realiseren 
zonder inbreuk te maken op de ca.o."bepalingen, die thans gebruikelijk 
zijn. Uit die ca.o."bepalingen vloeit namelijk niet alleen voort dat zoals de 
fractie van het G.P.V. het weergeeft, de bestaande twee wachtdagen voor 
rekening van de werkgever komen. De tot nu toe gebruikelijke ca.o.-bepa-
lingen gaan verder, en houden vaak in dat de werkgever over alle ziekteda-
gen, althans gedurende het eerste en soms tweede jaar van de ziekte, 
100% van het voor de ziekte verdiende loon aan de werknemer moet 
uitbetalen c q . de wettelijke ziekengelduitkeringen tot dat niveau moet 
aanvullen. Elk stelsel waarbij wachtdagen voor rekening van de werknemer 
worden gebracht, waaronder begrepen de door de G.P.V.-fractie beschreven 
stelsels, zou tot een inbreuk op bedoelde ca.o.'s moeten leiden. 

Voor zover ik kan nagaan is door de R.P.F.-fractie in het voorlopig verslag 
de vraag naar de reden waarom niet de eerste twee ziektedagen voor 
rekening van de werknemers zouden moeten komen, althans wanneer het 
ziekteverzuim korter dan 14 dagen zou duren, niet zo gesteld. Weliswaar is 
een soortgelijke vraag gesteld door de leden van de fractie van D'66, zij het, 
dat het daarbij ging om één wachtdag, maar voor het antwoord daarop 
moge ik verwijzen naar hetgeen is opgemerkt in de memorie van antwoord 
(pag. 31 en 32). Het is met name het risico voor de gezondheid van de 
individuele werknemer en voor de volksgezondheid in het algemeen, dat is 
overwogen bij het voorstel van de Regering (pag. 9, memorie van antwoord). 

Zoals in de memorie van toelichting, en ook in de memorie van antwoord, 
reeds is uiteengezet, is het streven van de Regering erop gericht de 
werkgevers aan te zetten tot een actiever verzuimbeperkingsbeleid dan tot 
nu toe. Een van de belangrijkste maatregelen in dit kader is de invoering 

117 840 
100 000 
111 000 
114 000 

22 252 
16 399 
20 772 
21 916 

50 000 
40 000 
49 000 
49 500 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 348, nr. 10 16 



van vijf wachtdagen voor rekening van de werkgever. In verband hiermee 
ligt het niet in de rede om de werkgevers in 1983 bij voorbaat toe te staan, 
zoals de leden van de R.P.F.-fractie vragen, om zich voor het verhoogde 
aantal wachtdagen te verzekeren. 
De leden van de R.P.F.-fractie informeren naar de effecten van wachtdagen 
van werknemers. 

Zoals in de memorie van antwoord is opgemerkt op vragen van de leden 
van de G.P.V.- en V.V.D.-fractie bedraagt de lastendaling voor werkgevers 
van twee wachtdagen ongerekend eventuele volume-effecten 470 min. op 
jaarbasis. Worden voor ziektegevallen die langer duren dan 14 kalenderda-
gen de wachtdagen weer vergoed dan bedraagt de lastendaling per saldo 
160 min. Wachtdagen voor werknemers zullen met name het kortdurend 
verzuim doen verminderen. Een exacte kwantificering van het effect is niet 
te geven. 

2.3. Minimum-dagloon 

Een groot aantal fracties heeft opmerkingen gemaakt over het voornemen 
van de Regering om in het kader van de Ziektewet een minimum-dagloon 
in te voeren overeenkomstig de reeds bestaande regeling krachtens de 
Werkloosheidswet. De leden van de fractie van de P.v.d.A. menen dat 
hantering van tariefgroep 3 en 4 van de loon- en inkomstenbelasting 
uitdrukkelijk vrouwen discrimineert. Zij zien niet in waarom het invoeren 
van een nieuwe discrimatie van vrouwen in de sociale zekerheid niet nu al 
in strijd zou zijn met de «derde Europese richtlijn». Door de leden van de 
V.V.D.-fractie wordt in dat verband gevraagd welke kanttekeningen ik heb 
bij de brief van de Emancipatieraad van 1 april j l. Ook de leden van de 
fractie van D'66 zijn niet overtuigd van de noodzaak om de werkingssfeer 
van het minimum-dagloon te beperken tot kostwinners. Helaas - zo 
constateren deze leden - bestaat er geen eensluidend oordeel over de 
interpretatie van de derde EG-richtlijn. Invoering van een nieuwe discrimi-
nerende bepaling in de Ziektewet achtten deze leden echter onaanvaardbaar. 

De leden van de fractie van de C.P.N, zijn dezelfde mening toegedaan. 
Ook de fractie van de P.S.P. is van oordeel, dat in de nieuwe wetgeving de 
klok niet moet worden teruggedraaid, maar vooruitgezet. 

Naar aanleiding van het vorenstaande wil ik opmerken, dat er geen 
verschil van mening kan bestaan over het feit, dat bepalingen in de 
wetgeving, waarbij aan vrouwen minder rechten worden toegekend dan 
aan mannen, vanwege hun discriminerend karakter in strijd zouden kunnen 
zijn met de Europese richtlijnen. Als voorbeeld van dit soort «rechtstreekse» 
discriminatie zou ik willen noemen de bepaling in de Wet Werkloosheids-
voorziening, waarbij gehuwde vrouwen slechts als zij kostwinster zijn recht 
op uitkering verkrijgen, terwijl deze beperking van de aanspraken niet geldt 
voor gehuwde mannen. 

In het kader van de besluitvorming met betrekking tot de betekenis van 
de derde EG-richtlijn zal eveneens rekening moeten worden gehouden met 
de zogenaamde indirecte discriminatie. Over dit vraagstuk, waarover de 
Emancipatieraad zich in zijn brief van 1 april j l . , uitspreekt, bestaan thans 
nog geen eensluidende opvattingen. 

De leden van de fractie van D'66 vragen of de mening van ir. Vredeling, 
blijkende uit een door hem gehouden inleiding op de Divos-dag in Roden, 
dat 95% van de gehuwde werkende vrouwen zal worden uitgesloten van 
de minimum-dagloonbepaling door mij wordt gedeeld. Ik beschik niet over 
exacte gegevens over het percentage gehuwde werkende vrouwen, dat 
niet als kostwinster kan worden aangemerkt. 

Deze leden merken verder op, dat zij zeer hechten aan het wegnemen 
van belemmeringen voor het aanvaarden van deeltijdarbeid, voor zover 
deze verschillen veroorzaakt worden door het niet van toepassing zijn van 
de minimum-garantie voor deeltijdwerkers. Ik wil er op deze plaats nog 
eens op wijzen, dat hieraan aandacht zal worden geschonken in het kader 
van de door de Regering voorgestane bevordering van deeltijdarbeid. 
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De leden van de fractie van D'66 erkennen, dat de invoering van een 
minimumdagloon, ook voor niet-kostwinners, mogelijk problemen zou 
kunnen opleveren voor het midden- en kleinbedrijf. Zij zijn echter van 
mening, dat de werkingssfeer van het minimumdagloon niet om die reden 
zou mogen worden beperkt en vragen de Regering, of een tegemoetkoming 
aan deze werkgevers niet meer op haar plaats is. 

Ik ben het met deze leden eens, dat de werkingssfeer van het minimum-
dagloon niet mag worden bepaald door mogelijke moeilijkheden in het 
midden- en kleinbedrijf. Ik heb slechts willen aangeven, en dit mede in 
antwoord op een opmerking van de leden van de C.P.N.-fractie, dat, 
gegeven het voornemen van de Regering om de werkingssfeer van het 
minimumdagloon te beperken tot kostwinners, dit een gunstig (financieel) 
effect kan hebben voor het midden- en kleinbedrijf. 

In het vorenstaande ben ik, op verzoek van de leden van de V.V.D.-fractie 
reeds ingegaan op het standpunt van de Emancipatieraad met betrekking 
tot de werkingssfeer van de derde EG-richtlijn. De Emancipatieraad heeft in 
zijn brief van 1 april j l . ook materiële bedenkingen tegen de hantering van 
de tariefgroepen 3 en 4 van de loon- en inkomstenbelasting. Ik heb wel 
begrip voor deze bezwaren, maar zie op dit moment, gegeven het uitgangs-
punt van de Regering om de werkingssfeer van het minimumdagloon te 
beperken tot kostwinners, geen beter alternatief. Uiteraard komt deze 
kwestie binnen niet te lange tijd in het kader van de aanpassing van de 
sociale wetgeving aan de derde EG-richtlijn opnieuw aan de orde. 

3. Financiële, economische en inkomenseffecten 

3.1. Ombuigingen 

De Regering heeft met instemming kennisgenomen van de opvatting van 
de leden van de C.D.A.-fractie dat het niet onjuist is dat de Regering vanuit 
het beginsel van gelijke behandeling met betrekking tot de gevolgen van 
dit wetsontwerp voor de ambtenaren een trendvolgend beleid wenst te 
voeren. Dit trendvolgend beleid houdt onder meer in - de leden van de 
fractie van de P.S.P. vroegen daarnaar - dat, indien in de particuliere sector 
overwegend 100% doorbetaling overeengekomen wordt ook de overheid 
als werkgever in principe 100% zal doorbetalen. Zou die situatie zich 
voordoen dan zou volgens de leden van de fracties van C.D.A. en D'66 van 
de in de overheidssector beoogde besparing niet veel terechtkomen. 

In dat verband zij, mede als antwoord op de desbetreffende vraag van de 
ledenvan deR.P.F.-fractie, opgemerkt dat in een dergelijke situatie tegenover 
een geringe lastenverzwaring met betrekking tot dat deel van het overheids-
personeel dat rechtstreeks onder de in het onderhavige wetsontwerp 
voorgestelde maatregelen valt, een besparing zal optreden van f80 miljoen 
op jaarbasis als gevolg van de in de Inhouding overheidspersoneel te 
verwerken stijging van de werknemerspremie ZW met 0,2% 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen naar de effecten van 1% premie-
verschuiving in de Ziektewet op de ambtenaren. De werknemerspremies 
gaan met 1% omhoog, waardoor de inhouding gemiddeld eveneens met 
circa 1%-punt zal toenemen. Op jaarbasis levert dit bij de ambtenaren een 
besparing op van 400 miljoen. Het effect op het financieringstekort is 
daaraan gelijk. 

De leden van de R.P.F.-fractie stellen de vraag hoe hoog het bedrag is dat 
de overheid uitspaart op ambtenarensalarissen en sociale uitkeringen door 
0,2% premie Ziektewet te verschuiven naar de werknemer. Bij volledige 
doorwerking in ambtenarensalarissen en sociale uitkeringen zal structureel 
een bedrag van ca. 140 min. worden bespaard. Daarnaast zal via verevenings-
bijdragen in de WAO en WWV ca. 35 min. aan extra inkomsten ontstaan. 
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De hier berekende uitgavedaling en inkomstenstijging komt overigens 
slechts voor een deel ten goede aan de overheid. Dit deel wordt geraamd 
op ca. 90 min. Het restant ad 85 min. komt ten goede aan de sociale fondsen. 

De leden van de V.V.D.-fractie informeren naar de opstelling van tabel 1 
uit de memorie van toelichting in het geval netto-doorbetalingsafspraken 
algemeen tot stand zouden worden gebracht en geheel ten laste van de 
werkgevers zouden komen. Hoewel de Regering een dergelijke situatie 
onaanvaardbaar acht, wil zij aan deze vraag niet voorbijgaan. Hiernavolgend 
is de bedoelde opstelling weergegeven. 

Ziekengeld- Overige Doorbetaald Totaal 
kassen fondsen loon tijdens 

wachtdagen 

— Invoering 5 wachtdagen 
werkgevers + 1200 - 1200 

— Volume-effecten + 350 + 150 + 500 
- Premieheffing ZW, WW, 

WAO.ZFW 
• werknemerspremies — 550 + 705 - 155 
• werkgeverspremies - 615 + 785 - 170 
— 0.2 premie ZW-verschuiven + 245 + 245 
— Minimumdagloonbepaling 

+ 630 + 1490 - 1375 + 745 

Bij de becijferingen is ervan afgezien dat de ontvangsten samenhangend 
met premieheffing nog enigszins hoger zullen liggen vanwege het feit dat 
premies worden berekend over een hoger bruto-niveau. Tevens zou 
rekening dienen te worden gehouden met de extra premie-opbrengsten 
voor de volksverzekeringen. 

3.2. Inkomenseffecten en loonkosten 

De leden van de fractie van de C.P.N, betwijfelen de juistheid van de 
mening, dat er door de Ziektewet-maatregelen geen koopkrachtige vraag 
zou verdwijnen. Minder loon tijdens ziekte houdt uiteraard minder koop-
kracht in. De inkomensdaling tijdens ziekte is uitsluitend het gevolg van 
premieheffing, nu de bestaande afspraken gehandhaafd blijven. De 
opbrengst van de invoering van premieheffing wordt geheel aangewend 
om de premiepercentages lager te kunnen vaststellen. Dat betekent, dat 
iedere gulden, die over ziekengeld betaald moet worden, leidt tot een 
gulden minder premie over loon elders. De opbrengst van werknemerspre-
mies over ziekengeld leidt tot lagere werknemerspremies en de opbrengst 
aan werkgeverspremies leidt tot lagere werkgeverspremies; de premiever-
deling is daarop niet van invloed. Macro-economisch wordt door de aard 
van de maatregel de koopkrachtdaling van het ziekengeld exact gecompen-
seerd door de stijging van de koopkracht van werknemers en uitkerings-
trekkers. De leden van de fractie van de C.P.N, wijzen op de cijfers met 
betrekking tot de inkomenseffecten, die niette rijmen zouden zijn met het 
gestelde over de koopkrachtige vraag. De inkomenseffecten gelden voor 
individuen. Wanneer de gepresenteerde inkomenseffecten bij verschillend 
ziekteverzuim zouden worden gewogen met het aantal mensen met een 
dergelijk verzuim, en rekening wordt gehouden met de verschillen in 
inkomen, dan zou het saldo van de gewogen mutaties 0 moeten zijn; dit in 
overeenstemming met de stelling, dat geen koopkrachtige vraag verdwijnt. 

Hiermee zij ook de stelling van de leden van de fractie van de C.P.N, 
weersproken, dat het midden- en kleinbedrijf met name de gevolgen van 
de koopkrachtdaling zou ondervinden. 
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3.3. Reserves en volume-effecten 

De leden van de fractie van D'66 vragen van de Regering hoe zij de 
dal ing van het ziekteverzuim in januar i en februar i 1982 beoordeelt . Zij 
vragen of dit een psychologisch effect is van de Ziektewet-maatregelen of 
gewoon een voortzett ing van de reeds ingezette dal ing van het verzuim. 

In de eerste plaats is het ziekteverzuim in januari 1982 niet lager dan in 
het jaar daarvoor. In december 1981 en januari 1982 was nameli jk het 
ziekteverzuimpercentage hoger dan in december 1980 en januar i 1981. De 
au tonome dal ing van het verzuim is dus in die periode onderbroken 
geweest. 

1980 1981 

December 8,8% 9,5% 

1981 1982 

Januari 
Februari 

9,0% 
10,5% 

9,4% 
9,6% 

De leden van de P.v.d.A.-fractie v inden een f inancier ing van netto-door-
betal ingen uit de overreserves als overgangsmaatregel aanvaardbaar. Wel 
wi l len zij graag meer inzicht hebben in de effecten van deze oplossing voor 
de reserves van de ziekengeldkassen. 

De overreserve in de ziekengeldkassen word t geraamd op circa 2 mi l jard 
in u l t imo 1981. De extra kosten van de net to-doorbetal ingen voor de 
ziekengeldkassen worden geraamd op circa 900 mi l joen. Hierbij zij geme-
moreerd dat de eigen-r isicodragers niet onder de ziekengeldkassen val len. 
Bovenstaande gegevens betreffen landeli jke gemidde lden. De omvang van 
de overreserves zal per r is icogroep of bedr i j fsvereniging (aanzienlijk) 
verschi l len. 

De Regering is het eens met de opmerk ing van de C.P.N, fractie dat er 
r isico's zijn voor scherpere selectie van werknemers. Vandaar dat de 
Regering van mening is dat niet alleen de bedri j fs leiding verantwoordel i jk-
heid behoort te dragen bij de verzuimbestr i jd ing, maar zeker ook de 
werknemers. Eenzelfde opmerk ing kan worden gemaakt ten aanzien van 
een eventueel groter aantal meld ingen van langere duur. Gerichte aandacht 
van alle bedri j fsgenoten voor de verzuimproblemat iek zal bij voorbeeld ook 
kunnen leiden tot effectievere begeleidingsmaatregelen ten aanzien van 
langdur ig zieken. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vragen, op g rond van welke 
concrete criteria zal worden bepaald, of vanaf 1983 toes temming tot 
herverzekering van de wachtdagen word t gegeven. 

Zoals in de memor ie van an twoord (artikelen, artikel I onder c) reeds is 
meegedeeld, zal over de nadere voorwaarden voor het voortzetten c.q. 
aangaan van de verzekering van vijf wachtdagen nog over leg met het 
bedri j fsleven worden gepleegd. 

De vraag van deze leden, of daarbi j nog onderscheid word t gemaakt 
tussen sterke en zwakke bedr i jven en bedri j fstakken, zal in dat overleg aan 
de orde kunnen komen. Voorts zal, zoals in de memor ie van an twoord 
onder punt 1.4 is gesteld, de precieze inhoud van een actiever verzuimbe-
perkingsbeleid, waarnaar deze leden vragen, b innen de door de overheid 
gestelde randvoorwaarden, zoals onder meer geformuleerd in de Arob-wet 
en de Wet op de ondernemingsraden, door de bedr i j fsgenoten zelf nader 
dienen te worden ingevuld. 
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De leden van de R.P.F.-fractie merken op dat invoer ing van een beperkt 
eigen risico voor de werknemers het oneigenl i jk ziekteverzuim zal kunnen 
terugdr ingen. De Regering is het daarmede eens. Dit heeft dan ook voor 
een deel zijn neerslag gevonden in het voorstel van de Regering ten 
aanzien van premieheff ing bij ziekte. Eventuele compensat ie daarvan in de 
loonsfeer door de werkgever kan de Regering (b innen de daarvoor te 
stellen marges) niet beïnvloeden. 

ARTIKELEN 

Artikel I, onder C 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen de vraag of het ju ist is te veron-
derstel len dat voor de extra-premie voor de vr i jw i l l ig te verzekeren eerste 5 
wachtdagen, de vaststel l ing van de premiehoogte afhankel i jk zal zijn van 
het ziekterisico in de betreffende bedri jven die van deze mogel i jkhe id tot 
col lect ieve herverzekering gebruik zullen maken. Is in dat geval de u i tvoer ing 
op zeer korte termi jn te realiseren? 

Zoals reeds in de memor ie van toel icht ing is aangegeven is er om 
ui tvoertechnische redenen voor gekozen om voor 1982 herverzekering van 
de wachtdagen voor alle werkgevers mogel i jk te maken. Eerst in 1983 
zullen nadere voorwaarden aan de herverzekering worden gesteld. Het l igt 
in de rede om over deze nadere voorwaarden, zoals reeds in de memor ie 
van antwoord is vermeld , de SER om advies te vragen, terwi j l daarnaast, 
zoals in het voorgestelde derde lid van artikel 29 is voorzien, ook de Sociale 
Verzekeringsraad omtrent de inhoud van de voorwaarden zal worden 
gehoord . 

Aan de SVR zal worden gevraagd bij zijn advies ook aandacht te schenken 
aan de ui tvoer ingstechnische aspecten. 

Artikel I, onder E 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren ten aanzien van de premie-
heff ing bij a lgemene maatregel van bestuur van oordeel , dat het par lement 
met betrekking tot de vaststel l ing van de max imumprem ie ten laste van 
werknemers en premieverdel ing tussen werkgever en werknemer vooraf in 
de gelegenheid gesteld zou moeten worden zijn oordeel in de procedure in 
te brengen. 

Naar aanleiding hiervan w i l ik opmerken, dat de huid ige procedure bij de 
verdel ing van de premie tussen werkgever en werknemer in het kader van 
de WAO voorziet in voorafgaande advisering door de SER. Ook ben ik 
voornemens met betrekking tot de def ini t ieve regel ing van de vaststel l ing 
en de verdel ing tussen werkgever en werknemer van de WW-premie, 
waarover is een dezer dagen het advies van de SER heb gevraagd, een 
zelfde procedure te kiezen. Gelet h ierop l igt het in de rede, o m bij nadere 
overweging voor wat de ZW betreft, aan te sluiten bij WAO en WW. 

Indirect kan hiermee ook wo rden tegemoet gekomen aan de wens van de 
leden van de P.v.d.A.-fractie, omdat mededel ing van de adviesaanvrage en 
de openbare advisering door de SER ook het par lement de gelegenheid 
kan geven hierop in te spelen. Bij nota van wi jz ig ing word t dan ook 
voorgesteld het nieuwe tweede lid van artikel 60 zodanig aan te passen, dat 
omt ren t wi jz iging van de a lgemene maatregel van bestuur inzake de 
premieverdel ing ZW het advies van de SER is vereist. 

Op de desbetreffende vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie merk ik 
op, dat in de memor ie van an twoord eerder werd gesteld dat de werkgever 
en de werknemers gezamenli jk verantwoordel i jk zijn voor de vormgev ing 
van een actief verzuimbele id, waartoe controle en begeleiding kunnen 
worden gerekend. Dat houdt in dat indien het noodzakeli jk word t geacht 
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nadere regels ten aanzien van privacy-bescherming van werknemers te 
stellen dit in de eerste plaats een aangelegenheid is van de bedrijfsgenoten 
zelf. De Regering ziet dan ook geen aanleiding op dit punt nadere regels te 
stellen. 

Artikel IV 

De leden van de fracties van D'66 en de C.P.N, komen terug op het ten 
laste van de wachtgeldfondsen of het Algemeen Werkloosheidsfonds 
brengen van de wachtdagen van de arbeidsongeschikte werklozen. De 
leden van de fractie van D'66 maakten hierbij terecht het verwijt, dat op 
hun vragen en opmerkingen in de memorie van antwoord niet was ingegaan. 

Voor wat betreft de opmerkingen evenwel meen ik te kunnen volstaan 
met te verwijzen naar hetgeen naar aanleiding van opmerkingen van de 
andere fracties in de memorie van antwoord is betoogd en hetgeen 
hieronder naar aanleiding van nadere opmerkingen in het eindverslag zal 
worden vermeld. Met betrekking tot de vraag in het voorlopig verslag over 
de financiële gevolgen voor de bedrijfsverenigingen indien zieke werkloze 
werknemers verzekerd blijven van ziektegelduitkering over de vijf wachtda-
gen kan worden opgemerkt, dat dit effect nihil is, aangezien het een 
verschuiving binnen de bedrijfsvereniging betreft tussen ziekengeldkassen. 
Deze verschuiving omvat een bedrag van ca. 55 min. 

Overigens hebben mij de argumenten van de fracties van D'66 en de 
C.P.N, niet kunnen overtuigen ter zake mijn standpunt te wijzigen. Het voor 
WW-uitkeringsgerechtigden afwijken van de generale regel betekent een te 
grote ingreep op het uitgangspunt van het wetsontwerp dat immers voor 
iedereen als grondgedachte de vijf dagen risicobeperking voor de bedrijfs-
vereniging geeft. Herverzekering zal aan stringente regels worden gebon-
den, waarbij als voorwaarde zal worden gesteld, dat de daarvoor verschul-
digde premie ten laste van de werkgever dient te komen. Het zou in strijd 
met de uitgangspunten van de wet zijn als voor zo'n uitgebreide groep 
werklozen een regeling zou worden getroffen, die hun recht op uitkering 
tijdens de wachtdagen bij de ziekenkassen zou verzekeren. 

Voorts mag niet worden vergeten, dat de voorgestelde maatregel offers 
vraagt van alle werknemers. Het is dan ook niet zo onredelijk ook van deze 
groep een offer te vragen, hetwelk in feite in alle gevallen zal worden 
gevraagd, doch alleen dan als de betrokkene de maximum-uitkeringstermijn 
bereikt. 

In het kader van het te voeren ontslagvergunningenbeleid past het dat 
binnen de redelijkheidstoets van de directeur GAB een afweging van alle 
betrokken belangen plaatsvindt. Het belang van de gehandicapte of 
regelmatig zieke werknemer telt daarbij zwaar, met name omdat juist deze 
categorie extra belemmeringen ondervindt op de arbeidsmarkt bij het 
hervinden van werk. Maar tevens dient het belang van de werkgever en het 
behoud van de overige werkgelegenheid bij de afweging van belangen te 
worden betrokken. 

De directeur GAB zal een redelijk evenwicht dienen te vinden tussen al 
deze betrokken belangen, daarin geadviseerd door de ontslagcommissie 
met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Daarin past niet het 
voorstel van de leden van de C.P.N, om, vrij vertaald, te komen tot een 
absoluut opzeggingsverbod, zodra het ontslagmotief in enige relatie staat 
tot regelmatig ziekteverzuim. Waarop de directeur GAB een dergelijke 
ontslagvergunningsaanvraag wel toetst, is het punt of er enig causaal 
verband bestaat tussen het ziekteverzuim en de arbeidsomstandigheden op 
de arbeidsplaats en zo ja, of er redelijkerwijs binnen het bedrijf nog andere 
arbeidsmogelijkheden zijn. Er zijn geen aanwijzingen, dat in de praktijk de 
directeuren GAB steeds meer en sneller vergunningen zouden verlenen op 
grond van het motief regelmatig ziekteverzuim. 
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Artikel V 

Door de leden van de P.v.d.A.-fractie is de vraag gesteld of de in het 
nieuwe artikel 1638c van het Burgerl i jk Wetboek neergelegde m i n i m u m -
loonaanspraak per dag moet worden berekend. 

Op grond van artikel 8 van de Wet m i n i m u m l o o n en min imum-vakant ie-
bijslag is de min imumloonaanspraak gerelateerd aan de u i tbeta l ingstermi jn. 
Ingeval deze ui tbetal ingstermi jn - zoals thans veelal gebruikel i jk - een 
maand bedraagt en de ziekte slechts een deel van een maand duurt , zal de 
werknemer over de ziekteperiode aanspraak hebben op een evenredig deel 
van het m i n i m u m l o o n per maand. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. herhaalden hun bezwaren tegen 
de in artikel 1638c, zevende l id, van het Burgerl i jk Wetboek resterende 
mogel i jkheid o m wachtdagen voor rekening van werknemers te brengen. 

Hierover merk ik het volgende op. Uit de a lgemene bepal ing van artikel 
1638c, eerste l id, van het Burgerl i jk Wetboek vloeit voor t dat de wachtdagen 
in beginsel - dat wi l zeggen indien geen gebruik word t gemaakt van de in 
artikel 1638c, zevende l id, neergelegde afwi jk ingsmogel i jkheid - voor 
rekening van de werkgever komen. 

In het feit dat volgens het wetsvoorstel het aantal wachtdagen in het 
kader van de Ziektewet van 2 tot 5 word t vergroot heb ik aanleid ing gezien 
deze afwi jk ingsmogel i jkheid voor wat betreft de n ieuw in te voeren 
wachtdagen te schrappen. Deze vergrot ing van het aantal wachtdagen in 
het kader van de Ziektewet geeft echter geen reden o m de afwi jk ingsmoge-
li jkheid met betrekking tot de ook thans reeds geldende eerste twee 
wachtdagen eveneens te beperken. Ik zie dan ook geen aanleiding om op 
dit punt een wetswi jz ig ing voor te stel len. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden nog aanvul lende vragen met 
betrekking tot het mogen verrekenen van ziektedagen met vakant iedagen. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat tussen regel ingen met betrekking 
tot een zodanige verrekening - zoals deze onder meer bij DSM enerzijds -
en het voor l iggende wetsontwerp anderzi jds, naar het mi j voorkomt geen 
verband mag worden gelegd. Vorenbedoelde regel ingen zijn b innen de bij 
de wet gestelde grenzen - met name de regel ing van de vakantie met 
behoud van loon in artikel 1638bb van het Burgerl i jk Wetboek - toelaatbaar; 
zij behoren tot het terrein van de eigen verantwoordel i jkheid van de sociale 
partners. 

Ik zie geen tegenstel l ing of confl ict tussen bi jzondere regel ingen met 
betrekking tot verrekening als vorenbedoeld en het voor l iggende wets-
ontwerp. Evenmin zie ik verband tussen die bi jzondere regel ingen en het 
voor l iggende wetsontwerp in die zin, dat, zoals deze leden aangeven, 
slechts tot verrekening zou mogen worden overgegaan, indien 100% 
doorbetal ing zou zijn overeengekomen, en wel met een m a x i m u m van 1/5 
vri je dag per ziektedag. 

Artikel VI 

In het eindverslag komt de fractie van de P.v.d.A. terug op de kwestie van 
niet-meeberekenen van ziektedagen in de referteperiode van de W W en 
WWV met het verzoek aan de Regering o m haar stel l ingname nogmaals te 
bezien en vraagt de fractie van D'66 aan de hand van een concreet voorbeeld 
om het oordeel van de Regering over de werking van deze bepal ingen ten 
aanzien van bepaalde personen. 

Deze leden hebben het oog op personen, die na langdur ige werk loosheid 
weer aan de slag komen, maar omdat zij b innen 130 dagen ziek wo rden , bij 
opn ieuw intredende werkloosheid geen WW-ui tker ing kunnen c la imen. 
Vooropgesteld dient te worden , dat het niet in aanmerking nemen van 
ziektedagen voor de gewerkte-dagen-eis ingevolge de W W en W W V buiten 
het kader van dit wetsontwerp valt. Dit wetsontwerp brengt geen wi jz ig ing 
in een bestaande situatie. Ook thans reeds kunnen situaties als door de 
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leden van de fractie van D'66 bedoeld, zich voordoen. Het stellen van 
voorwaarden om voor een bepaalde uitkering in aanmerking te komen, zal 
altijd tot onbillijkheden kunnen leiden. Bij verschuiving van de grenzen 
zullen immers weer nieuwe onbillijkheden optreden. De ex-langdurig 
werkloze, die zonder één dag ziek zijn 129 dagen heeft gewerkt, verkeert 
immers in dezelfde positie als een met hem vergelijkbare werknemer, die 
100 dagen heeft gewerkt en 30 dagen ziek is geweest. Beiden hebben geen 
nieuwe rechten opgebouwd. Nu indertijd gekozen is voor een periode 
waarin feitelijk moet zijn gewerkt, vermag ik niet in te zien, waarom hier 
thans wijziging moet worden gebracht. 

Met betrekking tot deze problematiek zij nog het volgende opgemerkt. 
Onduidelijk is wat deze leden verstaan onder langdurig werklozen. Wordt 
hiermee gedoeld op werklozen, die zich in het traject van de (WW) bevinden, 
of uitkeringsgerechtigden ingevolge de WWV of op degenen die inmiddels 
een uitkering ontvangen krachtens de Algemene Bijstandswet (ABW). 

Bij geen van deze drie categorieën doet zich de situatie voor dat ten 
gevolge van ziekte tijdens de referteperiode van 130 dagen verlies van 
uitkeringsrechten optreedt zodat in die situatie evenmin sprake is van 
ontbreken van stimulering om weer werk te aanvaarden. Immers, in het 
algemeen zal een WW-uitkeringsgerechtigde als gevolg van de bepaling 
inzake verlenging van de referteperiode van een jaar in verband met 
arbeidsongeschiktheid aan de gewerkte-dagen-eis van 130 kunnen voldoen 
omdat voor de periode van werkloosheid een periode van werken gelegen 
zal zijn. Voor de WWV-uitkeringsgerechtigde zal evenmin sprake zijn van 
verlies van uitkeringsrechten, omdat de WWV het zogenaamde herlevings-
recht kent. Tot slot kent de ABW geen gewerkte-dagen-eis voor het recht 
op uitkering, zodat deze kwestie in dat kader niet speelt. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

J. M. den Uyl 
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