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De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 vond na 
lezing van de memorie van antwoord aanleiding tot het stellen van nog 
enkele vragen en tot het maken van nog enkele opmerkingen. De Commissie 
heeft de eer daaromtrent in dit verslag aan de Kamer te rapporteren. 

1 INLEIDING 

1 Samenstelling: Nypels (D'66), Rietkerk 
(VVD), Hermsen (CDA), voorzitter, Haas-Berger 
(PvdA), Keja (VVD), Poppe (PvdA), ondervoor-
zitter, Weijers (CDA), Spieker (PvdA), Beckers-
de Bruijn (PPR), Nijpels (VVD), Moor (PvdA), 
De Korte (VVD), Gerritse (CDA), B. de Vries 
(CDA), Buurmeijer (PvdA), Toussaint (PvdA), 
De Graaf (CDA), Leerling (RPF), Schutte (GPV), 
Groenman (D'66), Van der Vlies (SGP), 
Janmaat-Abee (CDA), Willems (PSP), Dekker 
(D'66), Brouwer (CPN), Oomen-Ruijten (CDA) 
en Ter Veld (PvdA). 

1.1. Algemeen 

Ondanks de ruime mate waarin in de memorie van antwoord ook 
aandacht was geschonken aan de door hen gegeven beschouwingen, 
gemaakte opmerkingen en gestelde vragen was - zo verklaarden de leden 
van de C.D.A.-fractie - de grote aarzeling die zij hadden om mee te werken 
aan de totstandkoming van het voorliggende wetsontwerp bepaald nog 
niet weggenomen. 

In hun bijdrage aan het voorlopig verslag hadden zij duidelijk te kennen 
gegeven dat zij betwijfelden of dit ontwerp zal leiden tot reële ombuigingen er 
of het binnen de daarvoor gewoonlijk in dit kader aangenomen termijn ten 
naaste bij de structurele volume-effecten zal oproepen, die ervan worden 
verwacht. Zij hadden zich voorts sceptisch getoond ten aanzien van het 
effect van een doorwerking van de maatregel op de regelingen voor het 
overheidspersoneel en op de omvang van het financieringstekort in 1982 
en daarop volgende jaren. Ook hadden zij in het voorlopig verslag de vrees 
uitgesproken, dat aanvaarding van het wetsontwerp zou leiden tot een 
lastenverzwaring voor het bedrijfsleven in plaats van de zo noodzakelijke 
lastenverlichting. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A.-fractie waren de Regering 
erkentelijk voor de uitgebreide en snelle beantwoording van de vragen 
zoals gesteld in het voorlopig verslag. 

Zoals al bij het voorlopig verslag gesteld, waren de leden van de P.v.d.A.-
fractie het eens met de opvatting, dat premieheffing over het inkomen 
tijdens ziekte niet mag verhinderen, dat de sociale partners door middel 
van collectieve afspraken de 100% netto-doorbetaling voor werknemers 
zouden continueren. Zij deelden eveneens de mening van de Regering, dat 
deze afspraken binnen de beschikbare loonruimte moeten passen. De 
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suggestie van de Regering om in dit verband eventueel een andere 
verdel ing van de ZW-premie te hanteren leidde hen tot de vo lgende 
vragen. 

Hoe zal voor eigen risico-dragers - waar deze geen ZW-premie in 
rekening mogen brengen bij werknemers - een dergeli jke regel ing kunnen 
worden uitgewerkt? Ligt het in het voornemen van de Regering ook t.a.v. 
eigen risicodragers - beperkte - premiebetal ing voor werknemers mogel i jk 
te maken? Op welke wijze zal deze eventuele verdere verhog ing, die zal 
variëren per bedri j f /bedri j fstak, doorwerken naar de vaststel l ing van de 
gemiddelde premiehoogte in de Ziektewet voor de ui tker ingsgerecht igden? 

Naast de suggestie voor een eventuele andere verdel ing van de premie 
ZW verwi jst de Regering in dit kader ook nog naar andere concrete lasten-
ver l icht ingen voor het bedri j fs leven. Aan welke maatregelen word t hierbi j 
gedacht, zo wi lden deze leden weten. 

Het bij wi jze van overgangsmaatregel gebruik maken van de overreserves 
in de ziekengeldkassen voor het realiseren van nieuwe afspraken omtrent 
doorbeta l ing t i jdens ziekte is naar het oordeel van deze leden aanvaardbaar. 
Wel hadden zij graag meer inzicht in de effecten van deze oplossing voor 
de reserves van de ziekengeldkassen. 

De leden van de V.V.D.-fractie zagen in de memor ie van an twoord geen 
enkel n ieuw licht op het van alle kanten zo sterk bekritiseerde voorste l . Uit 
de antwoorden kwam volgens hen naar voren dat de bewindsman zelf ook 
wein ig geloof had in het voorstel . 

Deze leden wi lden allereerst weten of de berichten in de pers waar zi jn, 
dat de Regering de ziektewetpremie voor werknemers met 1 procent w i l 
verhogen en die voor de werkgevers met 1 procent wi l ver lagen. Is dit 
mede o m de doorwerk ing van dit voorste l in de sfeer van ambtenaren en 
t rendvolgers, hetgeen tot een dal ing van het f inancier ingstekort met 350 
min. moet leiden, bij cont inuer ing van de netto-doorbetal ingsafspraken in 
het bedri j fs leven te redden? Betekent dit ook, dat de Regering openl i jk 
erkent dat de netto-doorbetal ingsafspraken anders tot een lastenverzwaring 
voor de werkgevers met 1 mld . zouden leiden? Biedt een dergeli jke 
verschuiv ing overigens wel soelaas voor de groep van eigen risicodragers? 
Welk deel van de werknemers in het particuliere bedri j fsleven valt onder de 
eigen risicodragers? 

De Minister schri j f t : «Mocht niet temin onverhoopt structureel een 
lastenverzwaring voor de werkgevers gaan optreden, dan zou inderdaad 
het hanteren van een andere verdel ing van de ZW-premie in de rede 
kunnen l iggen». Betekent dit dat met behulp van de delegatiebepal ing van 
het wetsontwerp de Regering indirect gaat ingri jpen in de netto- loonuit-
komsten van het c.a.o.-overleg om binnen de vastgestelde loonru imte van 
6 a 6,5% te bli jven? Betekent dit dat het gevaar van een nieuwe loonmaatregel 
als gevolg van de netto-doorbetal ingsafspraken op deze manier word t 
afgewend? 

Hoeveel c.a.o.-principe-afspraken zijn nodig om de Regering tot het 
eindoordeel te brengen, dat de huidige voorstel len structureel niet tot een 
lastenverl icht ing, maar daarentegen tot een lastenverzwaring voor de 
werkgevers zullen leiden? Heeft de Regering een aanwijzing dat er ook 
maar één FNV- of CNV-bond bereid is de netto-doorbetal ingsafspraken 
onderhandelbaar te stellen? 

De leden van de D'66-fractie hadden in het voor lopig verslag te kennen 
gegeven te kunnen instemmen met het wetsontwerp, zij het niet van 
ganser harte. Na het lezen van de memor ie van antwoord was hun enthou-
siasme voor dit wetsontwerp al lerminst toegenomen. Hun voorstel l ings-
vermogen werd zwaar beproefd door de wel l icht hier en daar al te opt imis-
tische ramingen over het effect van de maatregelen. Voorts blaakt de 
Regering van ver t rouwen in de ui tkomst van de onderhandel ingen tussen 
de sociale partners. 

Tweede Kamer, zitt ing 1981-1982, 17 348, nr. 9 2 



Het was deze leden allerminst duidelijk geworden hoe de Regering denkt 
in te grijpen als de beoogde lastenverschuivingen niet worden gerealiseerd 
en er van lastenverlichting voor het bedrijfsleven geen sprake lijkt te zijn. 

Ook het moment van ingrijpen bleef in het vage. Dat de Regering op dit 
moment nog geen eindoordeel kan vellen over de ca.o."Onderhandelingen 
is wellicht begrijpelijk, maar bevordert niet de duidelijkheid, zo stelden 
deze leden. 

Er worden in de memorie van antwoord verschillende manieren genoemd 
om in te grijpen. Zo zou een andere verdeling van de ZW-premie in de rede 
kunnen liggen als onverhoopt structureel een lastenverzwaring voor de 
werkgevers gaat optreden (zie blz. 3). 

Met betrekking tot de premieheffing tijdens ziekte wordt in de memorie 
van antwoord op blz. 4 gesteld, dat, indien geen verschuiving in de premie-
lasten van de werkgever naar de werknemer wordt gerealiseerd, dan wel 
een tegengesteld effect wordt verkregen, heroverweging (van het wets-
ontwerp) aan de orde zou kunnen zijn. Op blz. 5 vreest de Regering dat bij 
een krachtig beleid, gericht op verdergaande ombuigingen in de bestedingen 
van de collectieve sector, verdere harde op zowel volumebeperking als op 
nominale aanpassing gerichte ingrepen in de sfeer van de sociale zekerheid 
onontkoombaar kunnen blijken. 

Op blz. 8 wordt gesteld, dat indien zou blijken dat op grote schaal 100% 
netto-doorbetaling bij ziekte overeengekomen zou worden, de beoogde 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven op andere (indirecte) wijze tot stand 
dient te komen. Behalve de reeds genoemde verhoging van de ZW-premie 
voor de werknemers wordt dan aan andere concrete lastenverlichting voor 
werkgevers gedacht. 

Ten slotte is de Regering nog steeds van mening dat gebruik maken van 
de Wet op de loonvorming geoorloofd is als de loonsomontwikkeling de uit 
economisch belang wenselijk te achten ruimte gaat overschrijden waarbij 
niet relevant wordt geacht uit welken hoofde die overschrijding voortvloeit. 
Al deze mogelijke ingrepen overziende, vroegen de leden van de 
D'66-fractie zich af op welk moment voor welke maatregelen gekozen zal 
worden. 

Reeds eerder hadden zij niet willen uitsluiten, dat zodra blijkt, dat het 
ombuigingsbedrag niet gerealiseerd wordt en de sociaal-economische 
situatie dat vereist tot andere minder specifieke maatregelen moet worden 
overgegaan. Dat het ombuigingsbedrag wel gerealiseerd zal worden was 
voor deze leden zeer de vraag. Zij waren dan ook van mening, dat tenzij 
alsnog duidelijk de lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt aange-
toond, de Regering haar voornemens om te komen tot algemene voor 
iedereen geldende maatregelen in de sfeer van de lonen en inkomens 
diende te effectueren. Zij neigden ertoe vooralsnog slechts onder deze 
voorwaarde akkoord te gaan met het wetsontwerp zoals dat thans voorligt. 
Zij beoordeelden daarin nog steeds positief de premieheffing over de 
uitkering bij ziekte, de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor 
het terugdringen van het ziekteverzuim, de ingebouwde minimumdagloon-
garantie, die overigens volgens hen voor elke verzekerde zou moeten 
gelden en niet uitsluitend voor kostwinners en tenslotte de onderhande-
lingsvrijheid over zowel de hoogte van het ziekengeld als over de eigen 
risicodagen voor de werknemer. 

Bij hun pleidooi voor meer algemene, iedereen treffende maatregelen, 
realiseerden de leden van de fractie van D'66 zich, dat hiervoor nodig is dat 
de Regering duidelijk over het voetlicht brengt waarom harde maatregelen 
over de hele linie noodzakelijk zijn in de huidige sociaal-economische 
situatie. Het perspectief op werkgelegenheid door middel van lastenverlich-
ting voor het bedrijfsleven moet daarbij duidelijk getoond worden. 

De vraag of matiging van lonen en beperking van de collectieve uitgaven 
voldoende zicht bieden op dat perspectief wordt overigens vooralsnog 
door de feitelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid onvoldoende 
beantwoord. Concluderende, wensten deze leden te verklaren dat zij de 
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ziektewetvoorstellen nog steeds niet zonder meer onaanvaardbaar achtten. 
Zij gaven er echter de voorkeur aan de voorstellen en de openbare behan-
deling daarvan te plaatsen in een breder kader (te denken valt aan de 
relatie met de Voorjaarsnota). Zij zagen graag de noodzakelijk geachte 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven overtuigender aangetoond. Indien 
van lastenverlichting geen sprake zal blijken te zijn wilden deze leden de 
Regering in overweging geven over te gaan tot een samenhangend pakket 
van inkomenspolitieke maatregelen. 

De leden van de fractie van de P.S.P. waren uiterst teleurgesteld over de 
antwoorden van de Regering op de talrijke, en vaak fundamentele vragen. 
Summiere antwoorden zijn gegeven op oorzaken en voortzetting van het 
nu al dalende ziekteverzuim, de effecten van de nu voorgestelde maatregelen 
op verzuimbestrijding en de mogelijk gunstige effecten op het ziekteverzuim 
van andere maatregelen, zoals arbeidstijdverkorting. 

Bij voortduring wordt in de beantwoording verwezen naar «ontwikkelingen 
die gevolgd zullen worden», onderzoeken die reeds lopen of ter hand 
zullen worden genomen, en nieuwe wetsontwerpen, die later dan het 
onderhavige aan de orde komen. Vele kritische kanttekeningen bij de 
uiteindelijke resultaten worden door de Regering onderschreven, maar 
geen enkele kanttekening leidt tot bijstelling, «vanwege de onzekerheid 
terzake». Zou die onzekerheid niet eerder een reden moeten zijn om het 
onderhavige ontwerp in te trekken? 

Ook de toonzetting en het niveau van de argumenten zijn naar de 
mening van de leden van de fractie van de P.S.P. vaak van een bedenkelijk 
peil. Loonmatiging is «een nationale zaak» en misschien voor de werknemers 
nog wel van groter belang dan voor de werkgevers in verband met de 
afbrokkeling van de werkgelegenheid. Het verloop van de werkgelegenheids-
ontwikkeling wordt hier enkel en alleen nog van de ontwikkeling van de 
lonen afhankelijk gemaakt, waarmee impliciet de verantwoordelijkheid 
voor de hoge werkloosheid bij de werknemers wordt gelegd. Welhaast 
paternalistisch doet het betoog van de Regering aan. Het zijn de werknemers, 
zo mogen de leden van de fractie van de P.S.P. begrijpen, die de overheid 
dankbaar moeten zijn voor het steuntje in de rug dat de Regering hun biedt 
in de vorm van een dreigende loonmaatregel om hen te helpen de nationale 
zaak te dienen. 

Het ziekteverzuim wordt, zo stelt de Regering, ondanks de beoogde 
volume-effecten niet geforceerd teruggedrongen, maar «werkgevers en 
werknemers worden in het regeringsvoorstel gestimuleerd om het ziekte-
verzuim in een gezamenlijke verantwoordelijkheid terug te dringen». 

Nog bedenkelijker wordt het als de Regering, in navolging van de 
C.D.A.-fractie, stelt zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken, dat de 
maatschappelijke weerstand tegen het onderhavige voorstel belangrijk 
groter was dan toen het gold de langlopende uitkeringen, de gehandicapten 
en andere groepen die minder in staat zijn gemeenschappelijk tegen 
bepaalde beleidsvoornemens te ageren. Naar de mening van de leden van 
de fractie van de P.S.P. wordt met dit impliciete verwijt aan de vakbeweging 
alleen maar verklaard waarom destijds eerst maatregelen tegen die 
groepen genomen werden. Welk kabinet, van welke samenstelling, is het 
geweest, zo wilden de leden van de fractie van de P.S.P. graag vernemen, 
dat gekort heeft op uitkeringen van groepen die minder in staat zijn 
gemeenschappelijk tegen bepaalde beleidsvoornemens te ageren? 

Volstrekt ten onrechte wordt naar de mening van de leden van de fractie 
van de P.S.P. gesproken van «meerlasten» als het gaat om handhaving van 
de netto-loondoorbetaling tijdens ziekte. Het betreft hier het handhaven 
van een bestaande voorziening; en voor handhaving van die voorziening 
moet nu plotseling compensatie betaald worden! 

De leden van de fractie van de C.P.N, wezen erop, dat blijkens het 
voorlopig verslag, het voorliggende wetsontwerp niet alleen een maatschap-
pelijke, maar ook een parlementaire basis mist. Immers, zelfs één van de 
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regeringspartijen, het C.D.A., heeft laten weten grote aarzelingen te hebben 
bij het verlenen van zijn medewerking in de Tweede Kamer aan de tot-
standkoming van het wetsontwerp, zoals dit nu ter tafel ligt. Ook de P.v.d.A.-
fractie zet vraagtekens bij onderdelen. Van de zijde van werkgevers en 
werknemers zijn steeds meer afwijzende reacties gekomen. De Raad van 
Overleg in de Metaalindustrie heeft de Regering bij een gezamenlijk 
ondertekend schrijven nogmaals gewezen op de onwenselijkheid van het 
wetsontwerp, gezien de uitwerkingen in de praktijk, zoals gebleken bij de 
ca.o."Onderhandelingen in deze bedrijfstak. Hij had er op aangedrongen 
het wetsontwerp niet verder in behandeling te nemen. Geen van de 
doelstellingen "volumebeperking, lastenverlichting voor het bedrijfsleven 
met gunstige gevolgen voor de werkgelegenheid, verbetering van de 
arbeidsomstandigheden - worden immers bereikt. Dat is inmiddels voldoende 
aangetoond. 

De leden van de fractie van de C.P.N, vroegen zich daarom in gemoede 
af waarom de behandeling van dit wetsontwerp nu nog wordt voortgezet. 
Heeft de Regering belang bij een zinloze parlementaire behandeling van 
een wetsontwerp, dat toch niet door de Kamer wordt aanvaard? Het lijkt 
erop dat de Regering geblokkeerd is in het vinden van maatschappelijk 
aanvaardbare oplossingen voor de problemen waarmee de Nederlandse 
economie en de bevolking te kampen hebben. 

Deze leden waren verbaasd over de opmerkingen van de Regering dat 
wellicht een verhoging van het werknemersaandeel in de ziektewetpremie 
in de rede zou kunnen liggen. Dit werd gezegd als reactie op het voorstel 
van de leden van de C.D.A.-fractie, die deze mogelijkheid tegenover het 
wetsontwerp plaatsten. Bedoelt de Regering daarmee beide mogelijkheden 
te willen benutten? Dus: invoering van 5 wachtdagen, premieheffing over 
ziektegeld, verschuiving van 0,2% van de werkgeverspremie naar de 
werknemers en daarnaast nog een verdere verhoging van het werknemers-
aandeel in de ziektewetpremie? 

Ten onrechte constateert de Regering in de memorie van antwoord, dat 
allerwegen wordt ingestemd met de voorgestelde premieheffing over het 
ziektegeld. De leden van de C.P.N.Tractie wezen erop reeds eerder bezwaar 
te hebben gemaakt tegen deze verlaging van het inkomen van zieke 
werknemers, die kan oplopen tot netto circa 12% voor een modale werkne-
mer. Een verlaging, die werknemers terecht proberen ongedaan te maken 
door handhaving van 100% ziektegeld te eisen. 

Overigens constateerden deze leden een tweeslachtigheid bij de Regering 
waar het gaat om de onderhandelingsvrijheid. Enerzijds wordt deze 
vrijheid erkend, anderzijds wordt gezegd dat het werknemersaandeel in de 
premies ZW, WW, ZFW en WAO «naar zijn aard» (blz. 3 memorie van 
antwoord), door de werknemer behoort te worden gedragen. Mochten de 
onderhandelingen tussen de sociale partners toch leiden tot een afwenteling 
van de lasten op werkgevers, dan kondigt de Regering nu vast aan, dat in 
dat geval gegrepen zal worden naar het middel van verhoging van het 
werknemersaandeel in de ziektewetpremie. Daarmee is het bezwaar van de 
leden van de C.P.N.Tractie tegen de uitbreiding van de bevoegdheden van 
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om dit aandeel door 
middel van een algemene maatregel van bestuur vast te stellen, onder-
streept. Immers, de Minister kan iedere financieel-economische situatie 
aangrijpen om dit aandeel ongecontroleerd te verhogen. 

Verder constateerden deze leden, dat ondanks de vele kritiek op de door 
de Regering geuite dreigementen, om zo nodig in te grijpen via de Wet op 
de loonvorming, dit dreigement ook in de memorie van antwoord gehand-
haafd blijft. De Regering wil immers niet toezeggen de thans gemaakte 
afspraken in diverse bedrijfstakken onverlet te laten. 

De leden van de C.P.N-fractie meenden dat dit wetsontwerp nog slechts 
dient tot aantasting van elementen van het sociale stelsel en van resultaten 
van ca.o."Onderhandelingen, tot vermindering van wettelijke bescherming 
voor werknemers (artikel 1638c BW), terwijl het geen verbetering van 
arbeidsomstandigheden, geen beperking van het ziekteverzuim en slechts 
een kostbare bureaucratische rompslomp met zich meebrengt. Het was de 
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leden van de C.P.N.-fractie volstrekt onduidelijk waarom de Regering dit 
wetsontwerp toch handhaaft. Zeker nu uit de memorie van antwoord blijkt 
dat ook de Regering zelf constateert (blz. 8) dat inmiddels is gebleken dat 
een maatschappelijk draagvlak voor vrijwillige aanvaarding van een 
beperking van loondoorbetaling tijdens ziekte niet in brede mate aanwezig 
is. Is de Regering niet van mening dat dit soort ingrijpende wijzigingen wel 
degelijk een breed maatschappelijk draagvlak nodig heeft? Op blz. 6 van 
de memorie van antwoord beweert de Regering dat de maatschappelijke 
weerstand belangrijk groter was dan toen het gold de langlopende uitkerin-
gen, de gehandicapten en andere groepen. De leden van de C.P.N.-fractie 
wezen deze duidelijke poging van regeringszijde tot het tegen elkaar 
uitspelen van bepaalde groepen van de hand. Bovendien vroegen zij zich af 
aan welke gelegenheid de Regering denkt als zij spreekt over langlopende 
uitkeringen. Tegen elke aantasting van de sociale verzekeringswetten is 
immers tot nu toe heftig verzet gerezen. Bij het verzet tegen dit wetsontwerp 
zijn ook arbeidsongeschikten en gehandicapten gediend. Dat blijkt als de 
V.V.D.-fractie ook de bovenwettelijke WAO-uitkeringen aan de orde stelt. 
Niet vreemd is dan ook de betrokkenheid van WAO-belangenorganisaties 
bij dit wetsontwerp. Wat zijn de plannen van de Regering ten aanzien van 
WAO-uitkeringen? Zijn er nog doorwerkingen van dit wetsontwerp op de 
WAO-uitkeringen? 

Ondanks herhaalde toezeggingen heeft de WAGW de Kamer nog steeds 
niet bereikt. Deze leden achten dat onaanvaardbaar. Zij wezen er op dat de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de procedure 
ter behandeling van dit wetsontwerp heeft vastgesteld dat de plenaire 
behandeling niet dient plaats te vinden als de memorie van antwoord op 
de WAGW de Kamer nog niet zou hebben bereikt. Ten onrechte meent de 
Regering te kunnen vaststellen dat de leden van de fractie van de C.P.N, 
wel met een eerdere behandeling akkoord zouden gaan. Deze leden 
benadrukten zelfs het belang van de gelegenheid die maatschappelijke 
organisaties nog moet worden geboden om - voordat dit wetsontwerp 
wordt behandeld - commentaar op de WAGW te kunnen leveren. Deze 
leden meenden dan ook dat de voorziene openbare behandeling - direct na 
het paasreces - geen doorgang kan vinden. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden met belangstelling kennis-
genomen van de memorie van antwoord. Sommige onderdelen uit de 
voorgestelde maatregelen zijn nogmaals duidelijk belicht naar aanleiding 
van de in het voorlopig verslag gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. 
Andere onderdelen blijven vragen en twijfels oproepen. Zij wensten nog op 
enkele hoofdpunten terug te komen, dan wel in te gaan. 

Het wetsontwerp beoogt een vermindering van collectieve uitgaven te 
bewerkstelligen in de sector van de sociale zekerheid. Er is daarbij gezocht 
naar een vormgeving en inpassing van de voorgestelde wijzigingen, die de 
kans op maatschappelijke aanvaarding zouden kunnen vergroten. De 
voorstellen zijn erop gericht om ondanks het gebleken verzet voldoende 
steun in de samenleving te vinden, aldus de memorie van antwoord. Gelet 
op de reacties in de samenleving en de maatschappelijke weerstanden 
tegen de voorstellen, bleef het voor de aan het woord zijnde leden de vraag 
of uiteindelijk zou worden bereikt wat werd beoogd. 

Nogmaals benadrukten zij, dat ook zij het van grote betekenis achten dat 
in de marktsector weer de nodige ruimte ontstaat voor een verbetering van 
de economische structuur en een herstel van de werkgelegenheid. Daarvoor 
zijn inspanningen nodig, die mede in financiële offers zullen moeten 
worden vertaald. Zij oordeelden dat deze inspanningen en offers zowel 
door werknemers als door werkgevers moeten worden geleverd. Voornaam 
toetsingspunt voor hen was hoe de door de beoogde ombuigingen 
ontstane extra lasten zouden worden verdeeld over de werknemers en de 
werkgevers. Zij constateerden dat het wetsontwerp nu de keus open laat 
tussen twee oplossingen, te weten: öf het accepteren van een vermindering 
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van de loonaanspraken bij ziekte óf het bieden van compensatie voor de 
meerlasten verbonden aan handhaving van de netto-loondoorbetaling 
tijdens ziekte. Er is helaas geen maatschappelijk draagvlak voor vrijwillige 
aanvaarding van een beperking van de loondoorbetaling aanwezig. Blijft 
dus over de keuze van de tweede weg. De aan het woord zijnde leden 
vroegen zich bezorgd af of deze keuze inderdaad een oplossing betekent. 
Bleek immers tot nu toe niet dat handhaving van de netto-loondoorbetaling 
tijdens ziekte wordt bedongen, maar dat onduidelijkheid en onzekerheid 
bleven bestaan over overeengekomen compensatie voor de daaraan 
verbonden meerlasten in het arbeidsvoorwaardenoverleg en binnen de 
beschikbare loonruimte? Dreigt daardoor niet de hele ombuigingsoperatie 
te mislukken? 

Zij constateerden dat ook de Regering hierover met zorg is vervuld. Ook 
de Regering had voorkeur voor de eerste, geboden oplossing. Nu wordt 
gesteld dat het nog te vroeg is om het eindoordeel te vellen, dat de huidige 
voorstellen structureel niet tot een lastenverlichting voor de werkgevers 
zullen leiden. Wanneer kan dat oordeel wel worden geveld? Zal er dan naar 
verwachting nog wel voldoende tijd zijn om eventueel noodzakelijke bij-
stellingen nog voor het jaar 1982 effectief te laten zijn? 

Vertrouwen moet worden gesteld in de wijze waarop de organisaties van 
werkgevers en werknemers hun verantwoordelijkheid in dezen dragen, 
aldus de Regering, die daarom op de ingeslagen weg wenst voort te gaan. 
Maar waaruit is tot nu toe in het c.a.o.-overleg voor 1982 concreet gebleken 
dat dit vertrouwen zal worden beloond? 

De enige nadere precisering van het voorgenomen beleid, gegeven na de 
inbreng van de zijde van de Kamer, vonden de leden van de fractie van de 
S.G.P. gelegen in de mededeling, dat als onverhoopt toch zou blijken dat 
structureel een lastenverzwaring voor de werkgevers zou optreden, 
inderdaad een andere verdeling van de ziektewetpremie zou moeten 
worden gebruikt. Het zou dan in de rede liggen om in plaats van de huidige 
premie voor de werknemer van 1%, bij algemene maatregel van bestuur 
deze te verhogen. In deze mogelijkheid is voorzien tot maximaal de helft 
van de totale premie. Zij oordeelden, dat deze verhoging zeer waarschijnlijk 
moet worden gehanteerd, omdat naar hun oordeel de ontwikkelingen van 
dit ogenblik bij het c.a.o.-overleg in elk geval tot een lastenverzwaring voor 
de werkgevers zullen leiden. Een dergelijk effect van genoemde ontwikke-
lingen is uitermate ongewenst. 

De leden van de fractie van de S.G.P. bleven betreuren dat in de voorge-
stelde maatregelen niet duidelijker een eigen risico voor de werknemers is 
ingebouwd en niet structureler is gewaakt tegen een afwenteling van de 
lasten op het bedrijfsleven. De afwenteling zou slechts kunnen worden 
tegengegaan door een beroep te doen op het verantwoordelijkheidsbesef 
van de sociale partners, om via onderhandelingen over overige arbeids-
voorwaarden tot een juiste verdeling te komen en uiteindelijk door bijstel-
lende overheidsmaatregelen achteraf. Hoewel daar enige tijd het goede 
van kan worden gehoopt rijst toch de vraag of door geschetste ontwikkeling 
en aanpak één van de hoofddoelstellingen niet te weinig is gewaarborgd. 
Wordt daardoor een looningreep niet steeds onontkoombaarder en dus 
steeds meer waarschijnlijk? 

De leden van de R.P.F.-fractie dankten de minister voor de memorie van 
antwoord waarin zij een aantal aan de Regering gestelde vragen zagen 
beantwoord. Niettemin waren er nog enkele zaken die om een verduidelijking 
vroegen. 

Voor alles wilden de hier aan het woord zijnde leden evenwel stellen, dat 
zij niet tot een evenwichtige beoordeling van de voorliggende wetswijzigin-
gen kunnen komen omdat de WAGW - in tegenstelling tot wat was 
beloofd - nog niet aan de Kamer is aangeboden. De leden van R.P.F.-fractie 
toonden zich verheugd over de mededeling van de Regering, dat de Kamer 
nog vóór het zomerreces aan de hand van een nota van de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid een fundamentele discussie kan voeren 
over het stelsel van sociale zekerheden. Naar de mening van deze leden is 
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een drastische ombuiging in debesteding van de collectieve sector en 
daarmee een terugdringen van de verzorgingsstaat dringend gewenst. 

Nu dat debat dus op vrij korte termijn kan worden gehouden, meenden 
de leden van de R.P.F.-fractie de Regering te moeten vragen wijzigingen 
inzake het ziektegeld voorlopig aan te houden en te betrekken bij de dan te 
voeren fundamentele discussie. Is de Regering daartoe bereid en zijn er 
mogelijkheden de noodzakelijke bezuinigingen op een andere wijze te 
realiseren, te meer daar moet worden vastgesteld dat de vrij willekeurige 
aanpak van de ziektegelden een weinig gelukkige manoeuvre van dit 
kabinet is gebleken? Dat was overigens te verwachten, omdat deze materie 
enerzijds uiterst gevoelig ligt en anderzijds uit een oogpunt van rechtvaar-
digheid op andere terreinen eerst zal moeten worden opgetreden, zoals de 
fraudebestrijding en het oneigenlijke gebruik van sociale voorzieningen. 
Waarom is de Regering hieraan voorbijgegaan? Welke bezuinigingen 
kunnen overigens nominaal worden bereikt als met kracht oneigenlijk 
gebruik van sociale voorzieningen wordt tegengegaan? En wat zou er uit 
een oogpunt van rechtvaardigheid tegenover de burger die een WW-uitke-
ring geniet worden bespaard als zou worden besloten tot een afbouw van 
de WAO-uitkering overeenkomstig de normen die gelden bij de WW? 

De leden van de R.P.F.-fractie wilden nog graag een reactie van de 
bewindslieden op de in het voorlopig verslag gestelde vraag of er voor-
waarden kunnen worden geschapen om te verzekeren dat de regerings-
voorstellen niet via discussies «op de straat» maar in het parlement 
worden behandeld. Acht de Regering de gang van zaken rond het eerste 
voorstel inzake korting op de ziektegelduitkeringen niet bedenkelijk en een 
uitholling van de parlementaire democratie? 

Gelet op de kennelijk nog steeds donkerder wordende wolken boven de 
financieel-economische markt van ons land kregen de leden van de 
R.P.F.-fractie de indruk, dat de nu ter behandeling voorliggende wetswijzi-
gingen niet meer zijn dan «rommelen in de marge». Bovendien kan de 
gehele operatie kort en goed niet anders dan als een lastenverzwaring voor 
de werkgevers of hooguit als een lastenverschuiving worden gezien. 

Hoe spoort dit met het regeerakkoord en welke waarde hecht de Regering 
daarnaast aan de eigen verantwoordelijkheid die óók de werknemer in het 
geheel toch moet dragen? 

De G.P.V.-fractie had met enige teleurstelling kennis genomen van de 
inhoud van de memorie van antwoord, omdat daarin weinig uitzicht wordt 
geboden op een vermindering van de collectieve lasten en een verder 
terugdringen van het ziekteverzuim. Door de memorie van antwoord kan 
men de indruk krijgen dat de Regering nu een wetsontwerp heeft weten te 
componeren dat voor haarzelf nog net acceptabel is, maar waarvan ook 
weinig directe positieve gevolgen te verwachten zijn. De verantwoordelijk-
heid voor de mogelijke negatieve gevolgen van het ontwerp lijkt de 
Regering echter zo min mogelijk zelf te willen dragen. 

Terwijl duidelijk is dat de bedoeling van het wetsontwerp wordt ontgaan 
door afspraken over doorbetaling en intering op reserves, lijkt de Regering 
vooralsnog weinig animo te hebben tot het nemen van initiatieven. Naar 
het oordeel van deze fractie zouden de voorgestelde wijzigingen van de 
Ziektewet pas acceptabel kunnen zijn, als er ook dit jaar al volstrekte 
zekerheid komt over het slagen van structurele ombuigingen en over het 
realiseren van substantiële volume-effecten. Die zekerheid had althans de 
memorie van antwoord niet gegeven. 

Deze fractie vroeg daarom of de Regering bereid is het ontwerp op 
onderdelen nog aan te passen, zodat meer zekerheid kan ontstaan over 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven en een verminderd beroep op de 
Ziektewet. De 700 min. lastenverlichting voor het bedrijfsleven, waarvan 
sprake is in de memories van toelichting en van antwoord was naar het 
oordeel van deze fractie onvoldoende onderbouwd. Is het wel juist dit 
bedrag aan te houden nu de volume-effecten zo onzeker zijn geworden? Is 
dat de reden waarom in de memorie van antwoord ook gesproken wordt 
over een reële lastenverlichting van een niet nader aangegeven grootte? 
Hoe groot zal die reële lastenverlichting zijn in dit jaar? 
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1.2. Financiële effecten 

Weliswaar, zo merkten de leden, behorende tot de C.D.A.-fractie op, 
beoogt de Regering met dit wetsontwerp een vermindering van de collectieve 
uitgaven in de sector van de sociale zekerheid te bewerkstelligen, maar hoe 
kan zij dit waarmaken als - wat toch thans wel algemeen waarneembaar 
is - een pakket van wettelijke en bovenwettelijke voorzieningen in stand 
blijft, dat in feite in het geheel niet afwijkt en ook niet in betekenende mate 
gaat afwijken van de bestaande rechten die de Ziektewet bevat? 

Hoe verhoudt zich de stelling, dat dat deel van de ombuiging, dat naar 
zijn aard door de werknemer behoort te worden gedragen niet mag 
worden afgewenteld op de werkgever, tot het waarneembare feit dat uit 
bestaande en in voorbereiding zijnde ca.o.'s steeds meer duidelijk wordt 
dat die werknemerslasten in feite voor 1982 worden betaald uit - de 
memorie van antwoord geeft zulks op blz. 27, derde alinea toch impliciet 
duidelijk toe - het feitelijk eigendom van de werkgevers, zijnde de overre-
serves van de ziekenkassen voor zover aanwezig; overreserves die, bij 
besteding daarvan in de huidige situatie juist de werkgeverslasten zouden 
moeten helpen verlichten. Welke zekerheid biedt het wetsontwerp dat zulks 
ook niet voor volgende jaren het geval zal zijn? Vormt niet het principe-
akkoord over de ziekengeldafspraken in de metaalindustrie en met name 
ten aanzien van de structurele financiering daarvan, reeds een belangrijke 
aanwijzing dat het die kant op zal gaan? Aan welke «korte termijn» denkt 
de Regering als zij bij wijze van overgangsregeling intering op overreserves 
niet zonder meer wil afkeuren? Wordt hiermee niet de mogelijkheid open 
gehouden, dat, ook als bij de vaststelling van de premies niet duidelijk kan 
worden geprejudiceerd op dalend ziekteverzuim ook verdere groei van 
overreserves allereerst wordt benut om de werkgevers te laten blijven 
betalen voor de feitelijk door werknemers te betalen, hogere premielasten? 

Waar baseert de Regering de op blz. 6 van de memorie van antwoord 
impliciet gedane veronderstelling op, dat de door de bedrijfsverenigingen 
per 1 januari 1982 gedane premiestelling alsnog verlaagd zal worden bij 
aanvaarding van dit wetsontwerp? Is het niet zo, dat de werkgeversverte-
genwoordigers in de besturen daarvoor de medewerking behoeven van de 
werknemersleden daarin? Zullen die daar voetstoots toe bereid zijn in de 
wetenschap dat zulks een groei van de overreserves, welke ook voor 
volgende jaren zouden kunnen dienen om stijging van de werknemerslasten 
te voorkomen, verhindert of afremt? 

De leden van de fractie van de V.V.D. merkten op dat de Minister op blz. 
5 van de memorie van antwoord sprak: 

«Ik wil echter niet verhelen, dat de ziekengeldafspraken in de metaalindustrie 
en met name de structurele financiering daarvan mij met zorg vervullen». 
Waaruit bestaat die zorg? Kan de bewindsman dat aan de hand van de 
onderdelen van de principe-afspraak in de metaalindustrie over het 
ziekengeld nader toelichten? Kan hieruit nog enig volume-effect voor 1982 
voortkomen? 

Waaraan is het toe te schrijven dat ondanks de principe-overeenkomst in 
de metaalsector zowel werknemers als werkgeversonderhandelaars dit 
wetsontwerp van tafel willen hebben? Zijn de overreserves van de ziekenkas 
niet toereikend voor dit jaar en voor volgende jaren? Zijn er problemen bij 
de eigen risicodragers in de metaalsector? Welk percentage van de werkne-
mers in de metaal valt onder een eigen risicodragende werkgever? Is de 
indruk juist dat het wel om de helft gaat? 

Hoe zit het in het algemeen met de eigen risicodragers? Profiteren die 
van de 0,2% ZW-premieverschuiving naar de werknemers? Hoe verhalen 
die - ter voorkoming van lastenverzwaring - de nieuwe premieheffing over 
ziektegeld bij continuering van de netto-doorbetalingsafspraken? Waar 
kunnen zij uit putten bij gebrek aan overreserves van de ziekenkas, die er 
voor hen per definitie niet zijn? 
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Zoals zij reeds in de inleiding opmerkten, achtten de leden van de fractie 
van D'66 niet over tu igend aangetoond, dat het wetsontwerp een reële 
lastenverl icht ing voor het bedri j fsleven betekent. Bij de tot nu toe gevoerde 
ca.o."Onderhandel ingen is niet gebleken, dat zowel op directe wijze, via 
een lager netto-ziekengeld, dan wel langs indirecte weg, via een beperking 
van de overige arbeidsvoorwaarden tot deze lastenverl ichting gekomen zal 
worden. Denkbaar is, zo stelt de memor ie van an twoord , dat een (groter) 
deel van de ZW-premie ten laste van de werknemers word t gebracht. Ook 
kan aan andere concrete lastenverl icht ingen voor werknemers worden 
gedacht. Als beide denkbaar zi jn, moeten er toch knopen worden doorge-
hakt? Hoe lang denkt de Regering te wachten met het geven van haar 
eindoordeel over de feiteli jke ontwikkel ingen inzake premieheff ing over 
ziekengeld? 

De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen aan welke andere lasten-
ver l icht ingen voor werkgevers in concreto nog kan worden gedacht naast 
een eventuele verhoging van het werknemersaandeel in de ziektewetpremie. 

Zij waren ook beducht voor de tendens welke nu zichtbaar lijkt te worden 
in het ca.o. -over leg om eventueel compenserende maatregelen door te 
schuiven naar vo lgende jaren. De onderhandel ingen voor die jaren komen 
zo wel onder heel grote druk te staan. Zal dit niet tot nog pijnli jker situaties 
voor die jaren leiden? Wordt de beleidsruimte voor die jaren niet ontoelaat-
baar klein? 

1.3. Ontwikkeling van de loonsom in 1982 

De leden van de C.D.A.-fractie waren verbaasd over de wijze waarop de 
Regering meent te moeten vaststellen of de loonsomst i jg ing boven de 
norm van 6 a 6,5% zou komen, zoals uit de memor ie van antwoord bli jkt 
(blz. 7). Gezien het ger ing aantal ca .o 's die voor meer dan 100000 werkne-
mers gelden, achtten deze leden het hanteren van deze ca.o. 's als maatstaf 
veel te grof. Zij w i lden daarbij nog eens wijzen op de bij de jongste wi jz ig ing 
van de Loonwet ingebrachte mogel i jkheid in te gri jpen in individuele 
ca.o. 's . Deze mogel i jkheid biedt de gelegenheid voor een door deze leden 
gewenst geachte, verf i jndere bewaking van de loonsomst i jg ing. 

Wi l de Regering nog eens exact meedelen op welke onderdelen en in 
hoeverre zij de in de bij lage bij de door de RCO overgelegde berekening 
van de loonsommutat ies 1982 ten opzichte van 1981 voor een omslag l id , 
resp. een eigen r isicodrager onjuist acht en welke invloed dat heeft op het 
daaruit door het RCO berekende gewogen gemiddelde van ca. 8%? Deze 
leden waren met zorg vervuld over de door het RCO berekende gemiddelde 
loonsommutat ie voor de eigen risicodragers. Hier tekent zich, zo meenden 
zij, toch wel duidel i jk een mutat ie af, die stevig uitgaat boven de als 
richtsnoer gekozen beperking van 6 a 6,5%. Hen bereikten bovendien 
berichten waaru i t zou kunnen bl i jken, dat het voor een eigen risicodrager 
aangenomen gemiddelde bi j , voor onze Nederlandse economie bepaald 
niet onbelangr i jke concerns, duideli jk niet zou opgaan en nog belangri jk 
ongunst iger zou l iggen. 

Kent de Regering verwacht ingen die mogel i jk reeds daaromtrent voor lop ig 
leven bij bij voorbeeld bedri jven als DSM, Hoogovens, Philips, AKZO, 
Unilever en andere? Zo ja, hoe beoordeelt zij die tegen de achtergrond van 
dit wetsontwerp? 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden in hun bijdrage aan het voor lop ig 
verslag een eigen loonsommutat ie voor 1982 voor omslag leden opgenomen. 
Daarop is kritiek van de bewindsman gekomen. Behalve een kleine optel fout 
waren deze leden het er mee eens dat de effecten van de aftopping op de 
pr i jscompensat ie (0,3%) hadden moeten worden meegenomen. Zij waren 
het echter oneens met het au tonoom van 0,2%. Dat heeft toch alleen 
betrekking op de AOW- inbouw in pensioenen van trendvolgers en is voor 
de werknemers in het part icul iere bedri j fs leven, waar deze leden het over 
hadden, toch in het geheel niet relevant? Overgens, behoort niet ook een 
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post van 0,11 % lastenverhoging in verband met de vloeren in de prijscom-
pensatie en de vakantiebijslag meegerekend te worden? De bewindsman 
heeft geen commentaar gegeven op de post van 0,8% in verband met de 
100%-nettoloondoorbetaling en die van 0,5% in verband met de afwezigheid 
van volume-effecten in 1982. Kan daaruit zijn cijfermatige instemming met 
deze posten ontleend worden? Alles bijeengenomen kwamen deze leden 
tot een loonsommutatie voor 1982 voor omslagleden van 7,4%. Dat is 
ruim 1% boven de toegestane ruimte van 6 a 6,5%. Is dit mede achtergrond 
van de al eerder gesignaleerde berichten van een op handen zijnde 
additionele ZW-premieverschuiving van 1% van werkgevers naar werkne-
mers? 

De bewindsman begreep de door deze leden genoemde loonsommutatie 
voor eigen risicodragers niet. Daarom gaven zij deze alsnog in detail weer: 

Overloop 1981 1,7 pet. 
Sociale lasten werkgevers (incl. niet doorgaan 
volume-effecten) 0,7 pet. 
Prijscompensatie 1e helft 1982 3,5 pet. 
Prijscompensatie 2e helft 1982 1,0 pet. 
Af topping - 0 , 3 pet. 
Vloeren 0,1 pet. 
100% netto doorbetaling 0,8 pet. 
Initieel 0 
Incidenteel 0,9 pet. 

Totaal 8,4 pet. 

Naar het oordeel van de leden van de V.V.D.-fractie betekent zulks een 
overschrijding met ruim 2 pet. van de toegestane loonruimte van 6 a 6,5%. 
Bij deze groep helpen noch de overreserves in de ziekenkassen (die ze niet 
kennen) noch een 1% ZW-premieverschuiving van werkgevers naar 
werknemers. Houdt dit derhalve een loonmaatregel voor deze groep in 
of alsnog intrekking van dit wetsontwerp? 

De stelling in de memorie van antwoord dat de in het wetsontwerp 
neergelegde beleidsvoornemens niet tot een overschrijding van de 6 a 
6,5% loonruimte leiden berust naar de mening van de leden van de fractie 
van D'66 op de vóóronderstelling dat deze macronorm in de c.a.o.-ontwik-
kelingen niet wordt overschreden, waarbij ca.o.'s die voor meer dan 
100 000 werknemers gelden maatgevend zijn. Deze leden hadden naar 
aanleiding van deze paragraaf in de memorie van antwoord nog enkele 
aanvullende vragen. 

De situatie kan zich voordoen dat in ca.o."Onderhandelingen compensatie 
wordt gegeven door de werknemers voor de aanvulling tot het netto-loon 
bij ziekte. Andere elementen van het arbeidsvoorwaardenpakket kunnen er 
echter toe leiden, dat de loonsomruimte wel wordt overschreden. 

Is de Regering niet van mening dat zaken als arbeidstijdverkorting op de 
lange baan geschoven worden nu de aanvulling voor het netto-ziekengeld 
een zo dominerende rol speelt bij het arbeidsvoorwaardenoverleg, en hoe 
beoordeelt de Regering een dergelijke ontwikkeling? Deze leden vroegen 
zich voorts af waaruit de extra oplettendheid in 1983 zal bestaan nu de 
Regering erkent, dat het doorschuiven van eventuele compensatie naar 
volgende jaren een grote druk legt op de collectieve onderhandelingen. Zij 
denken daarbij aan de tijdelijke financiering door intering op de ziekengeld-
kassen. Hoe beoordeelt de Regering overigens de situatie waarin eigen 
risicodragende bedrijven komen te verkeren? 

1.4. Concrete vragen en opmerkingen 

Dat het ontwerp van Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) 
nog niet bij de Tweede Kamer is ingediend, verontrustte de leden van de 
P.v.d.A.-fractie enigszins. Het was niet zonder reden dat zij - en ook de Raad 
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van State verwees hiernaar-een nauwe relatie zagen tussen het onderhavige 
wetsontwerp en de WAGW. De toezegging om aan artikel 30 ZW aandacht 
te besteden in de memorie van toelichting van de WAGW leek deze leden 
nauwelijks voldoende. Naar het oordeel van deze leden moet een doeltref-
fend integratiebeleid ten behoeve van gedeeltelijk weer arbeidsgeschikte 
werknemers verplichtingen aan werkgevers opleggen, zodat waar mogelijk 
kan worden volstaan met een partiële ziektewetuitkering. 

Met betrekking tot de invoering van artikel 10 van de ARBO-wet meenden 
de leden van de P.v.d.A.-fractie erop te moeten wijzen, dat artikel 10 
feitelijk alleen dan functioneert, als een onderneming reeds - op grond van 
artikel 4 - een jaarplan had moeten opstellen. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
misten ook voorschriften van de Regering, die erop gericht zijn om te 
garanderen dat in het wervings-, selectie- en ontslagbeleid niet kan worden 
getracht werknemers met een relatief hoog verzuimrisico, hetzij te weren, 
hetzij te ontslaan. 

Zij drongen nogmaals aan op een actieve en voortvarende aanpak. Het 
verbaasde de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat de Regering niet vooraf had 
geïnformeerd naar de mogelijke gevolgen van de invoering van 5 wachtda-
gen voor rekening van de werkgever voor speciale groepen werknemers, 
bij voorbeeld vrouwen en voor specifieke beroepsgroepen. Graag hadden 
zij meer inzicht in de wijze waarop de Regering de gevolgen van de 
invoering van 5 wachtdagen voor bepaalde groepen met betrekking tot hun 
arbeidsmarktpositie zal volgen. 

Wat betreft het overheidspersoneelsbeleid vroegen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie 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. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de bewindsman het systeem 
van 1 of 2 wachtdagen voor de werknemers in samenhang met de nieuwe 
verzuimregeling bij DSM nader zou kunnen uiteenzetten? Dit lijkt deze 
leden zinvol toe, nu de Regering met belangstelling de ontwikkeling bij 
DSM wil volgen. Houdt het DSM-systeem anders dan wachtdagen volgens 
de Regering niet te grote risico's in dat bij ziekte tot schade van de gezondheid 
wordt doorgewerkt? Waarop baseert de Regering deze risico-analyse met 
betrekking tot wachtdagen? Blijkt dat uit de gezondheid van het kwart van 
de Nederlandse werknemers dat nog altijd een ca.o. kent met 1 of 2 
onbetaalde wachtdagen? 

De leden van de fractie van D'66 constateerden, dat de Regering zich in 
een cirkelredenering begeeft waar het haar opmerkingen betreft naar 
aanleiding van het rekest van de werkgroep «artsen tegen de aantasting 
van de Ziektewet». De Regering is eigenlijk heel gelukkig met het feit, dat in 
een aantal ca.o.'s gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot 100% 
doorbetaling bij ziekte, zodat het risico van langer doorwerken of eerder 
beginnen dan niet aanwezig is (blz. 20 memorie van antwoord). Elders in 
de memorie van antwoord wordt echter een duidelijke voorkeur uitgesproken 
voor het niet doorbetalen van de 100% netto ziekengeld (blz. 3) in verband 
met de te realiseren ombuigingen. Moeten deze leden concluderen dat de 
Regering toch nog een geluk bij een ongeluk heeft gevonden? 

De leden van de fractie van D'66 willen nogmaals vragen om een actiever 
verzuimbeleid, ook bij de overheid zelf, met name om een actievere 
controle op ziekte. Ook het overheidsbedrijf heeft immers een eigen 
specifiek verzuimpatroon. Hoe denkt men bij voorbeeld bij de universiteiten 
te voorkomen dat wetenschappelijk personeel voorgeeft thuis te werken, 
terwijl men in feite ziek is? 

Overigens had het deze leden bijzonder teleurgesteld dat de Wet Arbeid 
Gehandicapte Werknemers (WAGW) nog steeds niet is ingediend. Zij 
hadden de indiening van dit wetsontwerp een essentiële voorwaarde 
genoemd voor de aanvaardbaarheid van de ziektewetmaatregelen. 
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Ook de leden van de P.S.P.-fractie wensten enkele korte opmerk ingen te 
plaatsen en enkele korte vragen te stellen. 

Geconstateerd kan worden dat het dreigen met een loonmaatregel 
onverkort gehandhaafd wordt . Begri jpt de Regering dat het uitslui tend 
verwi jzen naar het belang van de nationale economie terecht grote weerstand 
oproept bij de vakbeweging, omdat ingri jpen in de lonen op die gronden 
str i jdig is met Europese wetgev ing ter zake? Kan de Regering ingaan op de 
in een eerder stadium gestelde vraag, wat de consequenties zi jn, met name 
in f inanciële zin, van de daling van het ziekteverzuim van 0,9% in 1981 voor 
de nu voor l iggende voorstel len en de per 1 januari 1982 vastgestelde 
premies? 

Betekent het «volgen van de trend» dat, mocht in de meeste ca.o. 's 
100% doorbetal ing overeengekomen worden, ook de overheid als werkgever 
tot 100% doorbetal ing zal overgaan? 

Een aantal bedri jven, met name die met een laag ziekteverzuim, krijgt bij 
aanvaarding van de nu voor l iggende voorstel len gunst iger marges in de 
v o r m van lastenverl icht ing. Kan de Regering meedelen hoe de koppel ing 
met de werkgelegenheidsontwikkel ing in die bedri jven gestalte gaat 
krijgen? Welke maatregelen is de Regering, met andere woorden voorne-
mens te nemen om te zorgen dat de lastenverl ichting omgezet word t in 
meer werkgelegenheid? 

Bij de min imum-dag loonrege l ing word t het kostwinnersbegr ip toch 
ingevoerd, hetgeen betekent dat het zonder twi j fe l over een aantal jaren 
weer gewi jz igd zal moeten worden . Deelt de Regering niet de mening dat 
in n ieuwe wetgeving de klok niet teruggedraaid moet worden maar 
vooru i tge lopen moet worden? Ook in andere recente wetgev ing is toch 
ui tgegaan van het volgen en ui tvoeren van Europese richtl i jnen? 

Kan de Regering nogmaals meedelen of premierest i tut ie aan bedri jven 
met een laag ziekteverzuim een alternatief kan zijn voor de nu voor l iggende 
voorstel len? Een alternatief dus, en geen aanvul l ing. Welke effecten die 
beoogd worden met de nu voor l iggende voorstel len zouden met dit 
alternatief niet bereikt worden? 

Om een nog duideli jker inzicht te krijgen in de problematiek van het 
ziekteverzuim wi lden de leden van de R.P.F.-fractie zo mogel i jk antwoord 
op de volgende vragen. 

In het SER-advies «vermi jdbaar verzuim wegens ziekte en arbeids-
ongeschiktheid» word t vermeld dat in de laatste 10 tot 15 jaar het verzuim 
van korte duur in betekenis is toegenomen. Zi jn daar cijfers over bekend 
met name het verzuim van één of twee dagen? Zijn er gegevens waaruit 
bl i jkt dat het verzuim op vr i jdag en maandag beduidend hoger ligt dan op 
andere dagen van de week? Zo ja, waarom staat de Regering dan een 
beleid voor waardoor lastenverl icht ing ontstaat voor kort verzuim en 
lastenverzwaring voor lang verzuim? Zou dat niet precies andersom 
moeten zijn om het oneigenl i jk gebruik van uitkering-ziektegelden te 
voorkomen? Zijn er voorts gegevens over het verzuim wegens ongeval en 
l ichameli jk letsel enerzijds en ziekte anderzijds, en zo ja, hoe hoog is het 
percentage verzuim tengevolge van extra risicovolle activiteiten, zoals bij 
voorbeeld wintersport? 

Is het waar dat door het apart verzekeren van ongeval len ten gevolge van 
sport of andere risicovolle activiteiten het beroep op uitkering-ziektegelden 
sterk kan worden teruggedrongen? Zo ja, welke bezuiniging kan op deze 
wijze worden verkregen? Is het aantoonbaar dat het ziekteverzuim in 
kleinschalige bedri jven minder groot is? 

Uit de memor ie van antwoord blz. 9 valt op te maken dat het ziekteverzuim 
in Nederland hoger ligt dan in diverse andere landen van West-Europa. De 
veronderstel l ing dat Nederlanders niet minder gezond zijn dan Duitsers, 
Fransen of Belgen lijkt gegrond. Wat is naar de mening van de Regering 
dan de oorzaak dat het ziekteverzuim in ons land hoger is, zo w i lden de 
leden van de R.P.F.-fractie weten. En als die oorzaak bekend is, welke 
conclusie trekt de Nederlandse Regering daar dan uit? 
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De leden van de R.P.F.-fractie bleven tot slot nog met de volgende 
vragen zitten: 

- Is het juist dat invoering van de vijf wachtdagen voor rekening van de 
werkgever ernstige personele consequenties heeft voor de bedrijfsvereni-
ging, zeker als de voorgestelde wijzigingen op korte termijn worden 
doorgevoerd? 

- Als op blz. 23 van de memorie van antwoord in antwoord op vragen 
van de V.V.D.-fractie staat dat de bovenwettelijke WAO-uitkeringen nu niet 
ter discussie zijn, wat moet daaruit worden geconcludeerd? 

- Hoe reëel is de 50 min. die is uitgetrokken voor minimumdagloon 
bepaling? Is het aantal «echte minima» dan precies bekend? 

- Gelet op het regeerakkoord bleef de vraag onbeantwoord hoe de 
Regering de 0,2% premie Ziektewet-verhoging rijmt met het regeerakkoord 
waarin is bepaald dat er geen hogere premiedruk zou komen. 

2. HOOFDLIJNEN VAN HET WETSONTWERP 

2.1. Premieheffing voor de werknemersverzekeringen over uitkeringen bij 
ziekte 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen nog of de premieheffing zal 
gelden over het totaal van de bovenwettelijke uitkering. Betekent zulks dat 
ook over bovenwettelijke AAW/WAO premieheffing op grond van de 
Ziektewet zal worden berekend? Is dat voorzien door de Sociaal-Economische 
Raad en de Sociale Verzekeringsraad? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten ingelicht te worden over de 
achtergrond van de opmerking, dat bij meer dan 63% van de ziektegevallen 
de oorzaak niet bekend is. Is het waar, zo vroegen zij, dat dit direct samen-
hangt met enerzijds het pas later actief worden van artsen bij de controle 
en anderzijds met het feit dat de oorzaak van arbeidsongeschiktheid voor 
de Ziektewet niet meer ter zake doet. Kan het niet zo zijn, dat juist daarom 
moet worden aangenomen dat verzuim wegens bedrijfsongevallen zich 
vaker voordoet dan op grond van de thans bijgehouden statistieken mag 
worden aangenomen? 

Het antwoord van de bewindsman op de vraag van de leden van de 
V.V.D.-fractie naar de behandeling van niet door de werkgever gedekte 
beroepsrisico's voor de werknemer stelde deze leden niet tevreden. 
Relativering van het probleem door het op 5% van de ziektegevallen te 
stellen deed dat nog minder. Deze leden meenden dat in het kader van de 
beoogde effecten van dit wetsontwerp de beroepsrisico's een betere 
regeling verdienden. 

Door de leden van de fractie van D'66 was in het voorlopig verslag 
gevraagd naar de effecten van de premieheffing over ziektegeld, en de 
daaruit voortvloeiende premiedaling over de hele linie op de netto-minimum-
uitkeringen via de netto-nettokoppeling. Hogere bruto-uitkeringen en 
derhalve additionele uitkeringslasten kunnen weliswaar worden aangemerkt 
als endogene kosten, voortvloeiend uit de netto-nettokoppelingssystematiek, 
maar deze leden vroegen zich af of met deze endogene kosten rekening is 
gehouden. 

Naar aanleiding van een door hen in het voorlopig verslag geplaatste 
opmerking met betrekking tot hogere studietoelagen, meer huursubsidie 
etc. voor werknemers die vaak ziek zijn geweest, wilden zij concreet vragen 
hoe de Regering werknemers tegemoet wenst te komen als langdurige 
ziekte hen in de problemen brengt. Verwacht de Regering een groter 
beroep op regelingen in de sfeer van de genoemde voorzieningen doordat 
men individueel minder inkomen krijgt? 

Hetzelfde geldt voor de loongrens voor de verplichte ziektefondsverzeke-
ring. Of moet artikel 3 van de ZFW zo uitgelegd worden dat loon + ziekengeld 
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de loongrens bepalen? Men zou dan in eenjaar met een ger ing ziekteverzuim 
boven de loongrens vallen en in een ander jaar eronder, ui tgaande van die 
geval len waar in geen 100%-netto-doorbetal ing van loon t i jdens ziekte is 
overeengekomen. 

2.2. Wachtdagen 

Is de Regering - zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie - bereid 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 resp. 10, 35 en 100 
werknemers binnen en buiten de mogel i jkheid van de herverzekering 
zonder voorwaarden voor de eerste 5 wachtdagen zou val len. Het is deze 
leden onduidel i jk waarom de Regering een bepaalde grens stelt, als 
informat ie ontbreekt over de consequenties van het hanteren van verschi l-
lende grenzen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden al in het voor lop ig verslag 
te kennen gegeven dat de ondergrens voor herverzekering opgetrokken 
diende te worden tot een personeelsbestand van max. 35 werknemers. De 
Regering verzet zich daartegen omdat daarmee een aanzienlijk deel van het 
werkgeversbestand voor herverzekering in aanmerking zou komen. Hoe 
aanzienlijk is het werkgevers- resp. werknemersbestand in dezen? De 
Regering kan dit toch niet als geldig argument hanteren zonder daarbi j een 
kwanti tat ief inzicht te geven? 

De leden van de C.P.N.-fractie waren van mening dat de Regering het 
afwentel ingsr is ico voor werknemers onvo ldoende onderkent? Zij waren 
verbaasd te vernemen dat de Regering niet op de hoogte is van het aantal 
werknemers dat nu reeds wachtdagen kent. Deze leden handhaafden hun 
mening, dat het cont inueren van deze afwi jk ingsmogel i jkheid in str i jd is 
met de toezegging van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
t i jdens de begrot ingsbehandel ing o m de werkgever te verpl ichten vanaf de 
eerste dag door te betalen. Door dit wetsontwerp is de nadruk ongetwi j fe ld , 
sterker dan voorheen, op deze afwi jk ingsmogel i jkheid komen te l iggen, 
waardoor juist zwakke, minder georganiseerde groepen met dit afwente-
l ingsrisico te maken kri jgen. 

Deze leden verbaasden zich over igens voor ts over de mededel ing van de 
Regering, dat de gevolgen van dit wetsontwerp voor v rouwen niet zijn 
onderzocht. Is ook de Regering niet van mening dat de huidige posit ie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt verslechtert? Is het daarom niet raadzaam om 
onder geen beding een wetsontwerp in te dienen dat de situatie voor 
v rouwen nog verder dreigt te verslechteren? Is het daarom niet noodzakeli jk 
elk wetsontwerp op de sociaal-economische gevolgen voor v rouwen te 
onderzoeken? Welke concrete stappen denkt de Regering in dat verband te 
nemen? De ledenvan deC.P.N-fractie achtten het volgen van de ontwikkel ing 
onvoldoende. 

Nogmaals vroegen de leden van de fractie van de S.G.P. zich af of niet 
één of twee wachtdagen voor rekening van de werknemers zouden 
behoren te komen. Er zou toch een construct ie kunnen worden bedacht om 
dat te bereiken zonder bestaande c.a.o.-afspraken open te breken. Enkele 
suggesties voor een dergeli jke construct ie werden gedaan (voor lopig 
verslag blz. 22 en 23). Zou daarop toch uitvoeriger kunnen worden ingegaan 
dan nu is gebeurd? 

Waarom zo vroegen de leden van de R.P.F.-fractie, word t de werkgevers 
in 1983 niet bij voorbaat toegestaan zich te verzekeren voor het verhoogde 
aantal wachtdagen? De leden van de R.P.F.-fractie meenden niet naar 
tevredenheid te zijn geantwoord op de door hen gestelde vragen waarom 
werknemers niet de eerste twee ziektedagen voor hun rekening zouden 
moeten nemen, tenzij het ziekteverzuim meer dan 14 dagen zou moeten 
duren. Wat zou het effect van zo'n maatregel in ronde Hollandse guldens 
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betekenen en wat zou naar verwachting het effect zijn voor wat betreft de 
terugdringing van het kortdurend ziekteverzuim? 

Durft de Regering de werknemer geen eigen verantwoordelijkheid 
en daarmee risico op te leggen omdat voor een dergelijk beleid het 
maatschappelijk draagvlak ontbreekt, zoals te lezen staat op blz. 24 van de 
memorie van antwoord? Maar is dan het maatschappelijk gebeuren voor 
de Regering bepalend voor het beleid, zo vroegen de leden van de R.P.F.-
fractie. Als dat zo is, mag de Regering dan met reden verwachten ooit 
pijnlijke operaties te kunnen uitvoeren? Schept een dergelijke houding 
geen precedent? 

Voor het realiseren van volume-effecten was volgens de G.P.V.-fractie in 
ieder geval nodig dat ook de werknemers geconfronteerd zouden worden 
met een zeker eigen risico. Nu de voorgenomen vermindering van de 100% 
netto-doorbetaling het sociale klimaat zo heeft verstoord, zou dit eigen 
risico-element langs andere weg moeten worden gerealiseerd. De invoering 
van 1 è 2 wachtdagen voor rekening van de werknemer was hiertoe een 
mogelijkheid. Naar de indruk van deze fractie zou dit mogelijk moeten zijn 
zonder formeel een inbreuk te maken op bestaande c.a.o.-afspraken. 
Immers, is thans in de meeste gevallen niet overeengekomen dat de 
bestaande twee wachtdagen voor rekening van de werkgever komen? Als 
nu het wettelijke aantal wachtdagen wordt uitgebreid tot vier, en als tevens 
wordt bepaald dat van deze vier wachtdagen niet meer dan twee voor 
rekening van de werkgever mogen komen (zoals thans veelal per ca.o. is 
overeengekomen) dan kan daarmee toch een eigen risico voor werknemers 
worden ingebouwd, zonder dat formeel in privaatrechtelijke contracten 
hoeft te worden ingegrepen? 

Indien nog andere maatregelen zouden worden voorgesteld om de 
lasten voor het bedrijfsleven te verlichten (bij voorbeeld een premiever-
schuiving van werkgevers naar werknemers) dan zou het aantal wachtdagen 
dat formeel voor rekening van de werknemers zou moeten komen, kunnen 
worden beperkt tot drie. Materieel zou dit dan één dag betekenen. 

Zou het voor rekening van de werknemers brengen van één wachtdag 
niet in de plaats kunnen komen van de premieverhoging (c.q. verschuiving) 
van 0,2% ten laste van de werknemers? 

Doorvoering van een tweede wachtdag zou dan kunnen functioneren als 
een echte reële ombuiging, zonder dat die ombuiging de vorm krijgt van 
een lastenverhoging, aldus de G.P.V.-fractie. 

2.3. Minimum dagloon 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden zich niet vinden in de door de 
Regering gehanteerde argumentatie omtrent de aanvaardbaarheid van een 
kostwinnersbegrip in het kader van het minimumdagloon in de Ziektewet. 

Zij wezen er nogmaals op dat de voorgestelde bepaling - namelijk het 
hanteren van tariefgroep 3 en 4 van de loon- en inkomstenbelasting -
uitdrukkelijk vrouwen discrimineert. Zelfs nog in sterkere mate dan het 
gehanteerde kostwinnerscriterium dat thans bij de WW wordt gehanteerd. 
Zij zagen niet in waarom het invoeren van een nieuwe discriminatie van 
vrouwen in de sociale zekerheid - ontstaan door het gebruik van een 
kostwinnersbeginsel - niet nu al in strijd zou zijn met de «derde Europese 
richtlijn». Overigens was er, naar het oordeel van deze leden - waar een 
uitkering tijdens ziekte het primaire inkomen zeer nabij komt - zeker ook 
aanleiding aansluiting te zoeken bij de Wet gelijke beloning, die ieder, 
ongeacht sekse en burgerlijke staat, hetzelfde recht toekent in de sfeer van 
het primaire inkomen. Deze leden wensten daarbij uitdrukkelijk aan te 
tekenen dat het geenszins in hun bedoeling lag voor te stellen bij de ZW 
het minimumdagloonbegrip uit de WAO te hanteren, daar dit naar hun 
oordeel eveneens discriminerend is voor vrouwen. 
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Zij verzochten de Regering - mede om te voorkomen dat naleving door 
Nederland van de derde Europese Richtlijn straks helemaal een onoverko-
melijk karwei zal worden - af te zien van invoering van nieuwe directe of 
indirecte discriminatie naar sekse in de sociale zekerheid, en de stellingname 
met betrekking tot het kostwinnersbegrip in het minimumdagloon nogmaals 
te bezien. 

Met betrekking tot de minimumdagloonbepaling op basis van de indeling 
van de tariefgroepen in de loon- en inkomstenbelasting hadden de leden 
van de V.V.D.-fractie enkele vragen gesteld. Daaruit had de bewindsman 
blijkbaar de indruk overgehouden dat deze leden het met zijn voorstel eens 
waren, of zelfs verder dan hij wilden gaan. Die indruk was in ieder geval 
fout. Deze leden waren helemaal tegen het wetsontwerp, en ook tegen dit 
onderdeel waarvan de bezwaren door de Emancipatieraad nadrukkelijk 
waren aangegeven. 

Welke kanttekeningen heeft de bewindsman, mede uit naam van Staats-
secretaris D'Ancona, bij de brief van 1 april j l . van de Emancipatieraad? 

De leden van de fractie van D'66 waren absoluut niet overtuigd van de 
noodzaak de werkingssfeer van het nieuw in te voeren minimumdagloon in 
de ZW uitsluitend te beperken tot kostwinners. Helaas bestaat er momenteel 
inderdaad geen eensluidend oordeel over de interpretatie van de 3e EG 
richtlijn. 

Overigens wilden deze leden erop wijzen dat de 3e EG-richtlijn reeds nu 
van kracht is en dat deze richtlijn het invoeren van verslechteringen ten 
opzichte van het beginsel van gelijke behandeling verbiedt. Vóór eind 1984 
moeten aanwezige discriminerende elementen in de sociale wetgeving 
worden opgeheven. Het kan dus volgens deze leden niet de bedoeling zijn, 
dat er eerst een nieuw discriminerend element wordt toegevoegd om dit 
later, samen met andere discriminerende elementen in andere sociale 
wetten weer op te heffen. 

Invoering van een minimumdagloonbepaling uitsluitend voor kostwinners 
zou volgens ir. Vredeling in een inleiding gehouden op de DIVOSA-dag in 
Roden (dd. 2 april) over de gelijkstelling van man en vrouw in het sociale 
zekerheidsstelsel, betekenen dat 95% van de gehuwde werkende vrouwen 
worden uitgesloten van deze minimumdagloonbepaling. Deelt de Regering 
zijn mening? Het blijft voor deze leden onaanvaardbaar dat in de Ziektewet 
een nieuwe discriminerende bepaling wordt opgenomen. 

Zij zouden graag een nadere specificatie zien van de kosten van 75 min. 
die optreden als de minimumdagloonbepaling voor alle verzekerden geldt. 

Overigens erkenden deze leden dat in het midden- en kleinbedrijf, waar 
relatief veel minimumkomenstrekkers werkzaam zijn, problemen zouden 
kunnen ontstaan, indien dit relatief veel niet-kostwinners zouden zijn die 
conform de wens van D'66 dezelfde minimumdagloonbescherming zouden 
moeten genieten als kostwinners. 

Is de Regering niet van mening dat een tegemoetkoming aan deze 
werkgevers dan meer op zijn plaats is dan een algemene strafbepaling op 
het niet-kostwinnerschap in de vorm van het wegvallen van de minimum-
bescherming waar ook niet-kostwinners overigens premie voor betalen? 

Tot slot wilden deze leden opmerken, dat zij zeer hechtten aan het 
wegnemen van belemmeringen voor het aanvaarden van deeltijdarbeid 
voor zover deze verschillen veroorzaakt worden door het niet van toepassing 
zijn van de minimumgarantie voor deeltijdwerkers. 

De leden van de C.P.N.-fractie verbaasden zich over het standpunt van de 
Regering dat zij nog moet studeren op de vraag of de invoering van het 
kostwinnersbeginsel in de sociale verzekeringswetgeving in strijd moet 
worden geacht met de derde richtlijn van de EEG. Als ook het kabinet van 
mening is dat dit beginsel in het algemeen ten nadele van vrouwen werkt, 
dan vormt de sociale verzekeringswetgeving daarop toch geen uitzondering? 
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Bovendien stonden deze leden op het standpunt, dat er geen nieuwe 
discriminerende bepalingen mogen worden uitgevoerd. Daarbij sloten zij 
aan bij het standpunt van de Emancipatieraad. 

3. FINANCIËLE, ECONOMISCHE EN INKOMENSEFFECTEN 

3.1. Ombuigingen 

De leden van de C.D.A.-fractie waren er nog geenszins van overtuigd, dat 
de door de Regering beoogde ombuigingseffecten zullen worden gereali-
seerd. Indien vrijwel over de hele linie het netto ziekengeld wordt gehand-
haafdop 100% van het nettoloon treedt er in feite geen netto inkomensdaling 
op. In de memorie van antwoord wordt echter op blz. 20 de inkomensdaling 
wel degelijk beschouwd als voorwaarde om de premieheffing te kunnen 
aanmerken als een ombuiging. Indien de premieheffing niet tot inkomens-
daling leidt is er naar het oordeel van deze leden dan ook geen sprake 
meer van een ombuiging maar van een maatregel waardoor de collectieve 
lastendruk zal stijgen. Ook als die lastenverzwaring geheel door de werkne-
mers wordt gedragen. 

Op zich zelf achtten de leden van de C.D.A.-fractie het voorts niet onjuist 
dat de Regering vanuit het beginsel van gelijke behandeling met betrekking 
tot de gevolgen van dit wetsontwerp door de ambtenaren een trendvolgend 
beleid wenst te voeren. Discussies over het trendbeleid in zijn algemeenheid 
behoren naar hun mening ook bij dit wetsontwerp niet gevoerd te worden. 
Maar tegenover de onzekerheid die de Regering in de memorie van 
antwoord doet blijken met betrekking tot de feitelijke doorwerking van de 
effecten van dit wetsontwerp op het trendbeleid achtten zij het niet te 
gewaagd te veronderstellen, dat de werkelijke besparing op de rijksuitgaven, 
in plaats van de beoogde 300 min. op jaarbasis, voorshands niet veel meer 
zal blijken te zijn dan de in de memorie van antwoord op blz. 20 genoemde 
80 min. op jaarbasis. Waartegenover dan bovendien - zagen zij het goed -
nog een lastenverzwaring staat verband houdend met het voor de overheid 
als werkgever voor rekening moeten nemen van premielasten. 

De leden, behorende tot de fractie van de V.V.D. vroegen welke doorwer-
king een verhoging van de ZW-premie voor werknemers met 1% en een 
verlaging met 1% voor werkgevers in de sfeer van ambtenaren en trend-
volgers heeft voor het financieringstekort in 1982 resp. structureel gezien? 
Deze leden vroegen dit in verband met de al eerder gesignaleerde berichten 
in die zin. 

Deze leden meenden nog steeds dat er als gevolg van dit voorstel geen 
sprake kan zijn van een reële ombuiging. De zieke en gezonde werknemers 
gezamenlijk betalen vóór en na de inwerkingtreding van de wet evenveel 
aan werknemerspremies. De werkgevers betalen gezamenlijk vóór en na de 
inwerkingtreding evenveel aan werkgeverspremies en (tot de collectieve 
lasten gerekend) doorbetaald loon bij ziekte (dat wil zeggen fictieve 
werkgeverspremies). Resultaat is dus dat er geen gulden minder naar de 
collectieve sfeer vloeit na de inwerkingtreding van dit wetsontwerp. De 
enige reële ombuiging zou hebben kunnen bestaan uit een volume-effect. 
Doch dat komt niet in 1982 en ook niet daarna tot stand bij handhaving van 
de netto-doorbetalingsafspraken. Wat is daarop het commentaar van de 
bewindsman? 

De leden van de fractie van D'66 konden zich niet aan de indruk onttrekken 
dat het risico groot geacht moet worden dat de beoogde daling van het 
financieringstekort met ongeveer 350 min. op jaarbasis bij de doorwerking 
van de voorgestelde maatregelen in de sfeer van ambtenaren en trendvolgers 
niet bereikt zal worden. De Regering wenst immers een trendbeleid te 
voeren en de trend laat zich voorzien dat sprake zal zijn van netto-doorbeta-
ling van 100% in het bedrijfsleven. 
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De leden van de R.P.F.-fractie waren ook na het lezen van de memor ie 
van an twoord al lerminst over tu igd van het feit dat door de voorgestelde 
wi jz ig ingen sprake is van een structurele beperking van de besteding van 
de collectieve lasten. Is er niet hoogui t sprake van lastenverschuiv ing, 
waarbi j de beoogde 1,4 m in . een onzeker bedrag is vanwege de vr i j 
wi l lekeur ig ingeschatte volume-effecten? Hoe hoog is het bedrag dat de 
overheid met de voorgestelde wi jz ig ingen uitspaart op ambtenaren 
salarissen en sociale ui tker ingen door 0,2% premie Ziektewet te verschuiven 
naar de werknemer? 

3.4. Inkomenseffecten en loonkosten 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen ten tweede male o m een opstel l ing 
con fo rm tabel I uit de memor ie van toel icht ing in het geval van cont inuer ing 
van de netto-doorbetal ingsafspraken ten laste van de werkgevers en dus 
niet ten laste van de werknemers uit de beschikbare 6 a 6,5% loonru imte. 

De Regering meent, zo stelden de leden van de C.P.N.-fractie, dat er door 
deze voorstel len macro-economisch geen koopkracht ige vraag verdwi jn t . 
Deze leden betwi j fe lden de ju istheid daarvan. Immers een en ander zal 
afhangen van de duur en de omvang van de ziekte, de onderhandel ingsre-
sultaten ten aanzien van de 100% doorbetal ing t i jdens ziekte etc. Minder 
loon t i jdens ziekte houdt uiteraard minder koopkracht in. Dit wo rd t niet 
gecompenseerd door een extra betaling aan de niet zieke werknemers. Ten 
aanzien van de gevolgen van de premieheff ing zal een en ander vooral 
afhangen van de verdel ing van de premietussen werkgevers en werknemers. 

Overigens wezen de leden van de C.P.N.-fractie op de gegevens van de 
Regering zelf, die aantonen dat de voorgestelde maatregelen, inclusief de 
effecten van premiedal ing, een dal ing van het ne t to -min imum en modaal 
loon ten gevolge hebben met ui tzondering voor de kostwinner op het m in imurn -
niveau. Hoe kan de Regering deze gegevens r i jmen met haar bewer ing dat 
er geen koopkrachtige vraag verdwi jnt? Of rekent de Regering een onge-
controleerde lastenverl icht ing aan het bedri j fsleven ook tot koopkrachtige 
vraag? 

De leden van de C.P.N.-fractie hadden er overigens al eerder op gewezen 
dat met name het midden- en kleinbedri j f van deze koopkrachtdal ing te 
l i jden heeft. Is de Regering van mening, dat de lastenverl icht ing voor deze 
bedri jven m.n. bewerkstel l igd moet worden door het invoeren van het 
kostwinnersbeginsel zoals in de nu voorgestelde min imumrege l ing? Deze 
leden meenden dit te moeten afleiden uit de passage op blz. 51 van de 
memor ie van toel icht ing, waar in de voorgestelde dagloonregel ing word t 
gepresenteerd als een extraatje voor deze bedri jven. 

3.5. Reserves en volume-effecten 

Ook ter zake het op 500 m in . berekende volume-effect van de voorgestelde 
maatregelen behielden de leden van de C.D.A.-fractie hun twi j fe ls . 

Wat heeft de Regering ertoe gebracht dit effect op dat bedrag te handhaven, 
gelijk aan het bedrag genoemd in de adviesaanvrage aan de SER, welke 
aanvrage veel verdergaande voorstel len bevatte dan het thans voor l iggende 
wetsontwerp. Is het in dit verband nog wel reëel, gelet op de opstel l ing van 
vr i jwel alle belanghebbende maatschappeli jke organisaties, te verwachten 
dat in een voor het beoogde volume-effect relevant percentage ziektegeval-
len geen 100% netto-doorbetal ing meer zal plaatsvinden in de naaste 
toekomst? 

Blijft in feite bij de Regering niet enkel het ver t rouwen over, dat als 
gevolg van de deining rondom de aanvankelijke bele idsvoornemens en het 
nu voor l iggende wetsontwerp , in psychologisch opzicht een situatie groeit , 
waar in een daling van het ziekteverzuim zal optreden, die de effecten van 
de zich reeds sinds 1979 aftekenende dal ing, waarvan de Regering toegeeft 
de oorzaken niet te kennen, extra versterkt? Die extra versterking zal dan, 
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maar pas op middellange termijn, zoals de Regering nu feitelijk toch niet 
meer ontkent, een volume-effect van ten naaste bij 500 min. moeten doen 
ontstaan. Maar is dit psychologisch argument nu voldoende zakelijk om 
een zo omvangrijke volume-effect in te calculeren bij het voorliggende 
wetsontwerp? 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen welke schatting bestaat ten 
aanzien van het structurele volume-effect van dit voorstel als de 100% 
netto-doorbetaling over de gehele linie wordt afgedwongen. Wat is de 
schatting van het volume-effect onder die omstandigheid (bij gebruikmaking 
o.a. van de overreserves in de ziekenkassen) en het volledig collectief 
herverzekeren van de 5 wachtdagen voor werkgevers) in 1982? 

Naar de mening van de leden van de fractie van D'66 hangt de betreffende 
passage in de memorie van antwoord (3.5.) van onzekere factoren aan 
elkaar. Bedrijven die geconfronteerd worden met nettoloondoorbetalings-
eisen zullen bij inwilliging van deze eisen geen financiële ruimte meer 
hebben om iets te doen aan ziekteverzuimbeperking en verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. Omgekeerd zal ook de individuele werknemer 
indien hij netto 100% krijgt doorbetaald geen individuele prikkel krijgen om 
zijn verzuim te beperken. Het is de vraag of er nog sprake is van een 
volume-effect als de Regering toegeeft en betreurt dat het aanvankelijk 
beoogde volume-effect zal worden afgezwakt naar de mate waarin 100% 
nettodoorbetaling wordt afgedwongen. 

Deze leden wensen te volstaan met de mededeling dat zij minder 
vertrouwen hebben dan de Regering in het ontstaan van een volume-effect 
van 500 min. door het geheel van voorgestelde maatregelen en de psycho-
logische reacties daarop. 

Overigens wilden zij opmerken de ziekte- en ongevallenverzuimstatistiek 
van 26 maart 1982 van het CBS buitengewoon interessant te vinden. 
Beoordeelt de Regering het verschil in ziekteverzuim tussen januari en 
februari 1982 vergeleken met dat van 1980 en 1981 als het psychologisch 
effect van de ziektewet of «gewoon» als voortzetting van de reeds ingezette 
daling van het ziekteverzuim? 

De leden van de fractie van de C.P.N, merkten op, dat de Regering 
inmiddels erkent dat volumedaling ten gevolge van dit wetsontwerp 
onzeker is. Dit zou het gevolg zijn van de herverzekeringsmogelijkheid en 
de overeengekomen loondoorbetaling tijdens ziekte. Alleen psychologische 
reacties zouden nog tot een daling van het ziekteverzuim kunnen leiden. 
Hoe stelt de Regering zich dat voor? Deze leden constateerden, dat het 
volume-effect nog slechts op speculaties berust. Bovendien gaat de 
Regering volstrekt voorbij aan de autonome daling van het ziekteverzuim. 

Overigens worden de vooronderstellingen, die de Regering hanteert — 5 
wachtdagen zouden leiden tot een verbetering van de arbeidsomstandig-
heden, beperking van loonderving zou het ziekteverzuim verminderen -
door verschillende gegevens weerlegd. In Medisch Contact 1982 (blz. 
239-243) wordt melding gemaakt van een onderzoek waaruit blijkt dat het 
ziektepercentage in de bedrijven met eigen risico hoger was dan in de 
bedrijven zonder eigen risico. Uit een recent onderzoek van de Industriebond 
FNV (1982) blijkt dat in bijna 70% van de onderzochte bedrijven niets is 
gedaan om het ziekteverzuim aan te pakken hoewel in 44% van de bedrijven 
van werknemerszijde voorstellen zijn gekomen. Conclusie van de schrijvers 
is dan ook dat waarschijnlijk is dat werkgevers zich vooral zullen richten op 
scherpere selectie e.d. Wat is de reactie van de Regering hierop? 

In hetzelfde artikel wordt een onderzoek vermeld waaruit blijkt dat 
bedrijven, waarin werknemers een deel van het loon niet vergoed krijgen 
wel minder ziekmeldingen kennen maar meer meldingen van langere duur. 
Wat is de reactie van de Regering hierop? Bestaat zo niet het gevaar dat de 
collectieve lasten daardoor juist zullen stijgen in plaats van dalen? 
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De leden van de C.P.N.-fractie achtten te rugdr ing ing van het ziekteverzuim 
overigens wel gewenst , maar op een maatschappel i jk aanvaardbare 
manier. Waarom noemt de Regering het voorstel van premierest i tut ie aan 
bedr i jven, die het verzuim door middel van gerichte investeringen of 
verander ingen in de arbeidsorganisat ie omlaagbrengen, slechts mogel i jk in 
aanvul lende zin? Hoe denkt ze over igens over een verandering van de 
huidige f inancier ing, zoals het optrekken van de premieplafonds, waardoor 
de hogere inkomens meer betalen of het ver leggen van de premiedruk van 
de factor arbeid naar de factor kapitaal? Is de Regering voornemens deze 
alternatieven te bestuderen? 

Eén van de belangri jkste vragen achtten de leden van de S.G.P.-fractie of 
het verwachte volume-effect inderdaad zal opt reden. De aan het w o o r d 
zijnde leden hadden gehoopt dat een meer rat ionele onderbouwing 
gegeven had kunnen worden van de geraamde vo lumedal ing en daarbij 
horende f inanciële vertal ing. De memor ie van antwoord geeft drie omstan-
digheden aan waarop de ramingen zijn gegrond , te weten scherpe beperking 
recht herverzekering wachtdagen, beperking loondoorbetal ing met gemid-
deld 10% en het gegroeide maatschappel i jke bewustzi jn ten aanzien van de 
hoge kosten van het ziekteverzuim. Beide laatste omstandigheden zijn 
evenwel inmiddels of omgebogen of ongr i jpbaar. De eerste trekt met name 
een wissel op de bereidheid tot en mogel i jkheden voor verzuimbestr i jd ing 
aan werkgeverszi jde. Welke kosten zullen voor de werkgevers naar verwach-
t ing gemoeid zijn met de op zichzelf aanbevelenswaardige bestr i jd ing van 
ziekteverzuim? Op grond van welke concrete criteria zal worden bepaald of 
toes temming tot herverzekering van de wachtdagen word t gegeven vanaf 
1983? Wordt nog onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke bedri jven 
en bedrijfstakken? Wanneer is sprake van een aantoonbaar en substantieel 
verzuimbestr i jd ingsbeleid? Wie bepaalt dat? Op welke wijze en volgens 
welke rechtsgang kunnen beslissingen in deze objectief worden getoetst? 
De onderbouwing van de geraamde volume-effecten was voor de leden 
van de fractie van de S.G.P. bepaald te mager om op grond daarvan te 
kunnen verwachten dat de ramingen zullen worden gehaald. Moet de 
ver laging van de premiehoogte per 1 januar i j l . in verband met de wettel i jk 
te regelen premiehef f ing t i jdens ziekte niet als voorbar ig worden beschouwd, 
zeker nu een eventuele wettel i jke regeling veel later dan was voorzien van 
kracht lijkt te worden? 

Wat het terugdr ingen van het ziekteverzuim betreft vroegen de leden van 
de R.P.F, fractie of het redelijk is te verwachten dat alleen de betere 
arbeidsomstandigheden zouden bi jdragen tot een beperking van het 
ziekteverzuim. Toont de afname van het ziekteverzuim in de laatste jaren 
juist niet aan dat de mentale instel l ing en mot ivat ie van de werknemer van 
de grootste betekenis is? Zou daarom het invoeren van een beperkt eigen 
risico het oneigenl i jk ziekteverzuim niet aanmerkel i jk beperkt worden? 

ARTIKELEN 

Artikel I, onder C 

Is het juist te veronderstel len, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie, 
dat voor de extra-premie voor de vr i jwi l l ig te verzekeren eerste 5 wachtdagen, 
de vaststel l ing van de premiehoogte afhankeli jk zal zijn van het ziekterisico 
in de betreffende bedri jven die van deze mogel i jkheid tot collectieve 
herverzekering gebruik zullen maken? Is de voorgestelde constructie dan 
ook werkeli jk op zeer korte termi jn te verwezenli jken? 

Artikel I, onder E 

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

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat er - nu de werkgever een 
groter belang kri jgt bij bestr i jd ing van het ziekteverzuim - aanleiding was 
om nadere regels te stel len voor het controlebeleid van werkgevers mede 
met het argument van pr ivacybescherming van de werknemer. Graag 
vernamen zij h ie romtrent het oordeel van de Regering. 

Artikel IV 

De leden van de fract ie van D'66 wi lden erop wi jzen dat op hun opmer-
kingen en vragen bij dit artikel (voor lopig verslag blz. 35) in het geheel niet 
is ingegaan. Zij zouden graag alsnog een an twoord op hun vragen ontvan-
gen. Overigens waren zij niet over tu igd van de redeli jkheid van de ant-
woorden zoals die in de memor ie van an twoord bij dit artikel waren 
gegeven. Zij bleven bij hun standpunt dat het advies van de SVR gevo lgd 
zou moeten wo rden o m de eerste vi j f wachtdagen voor het trekken van een 
WW-ui tker ing ten laste te brengen van de ziektewet. 

Merkwaard ig achtten de leden van de C.P.N.-fractie de opvat t ing van de 
Regering dat er geen compenserende maatregelen in het kader van de W W 
behoeven te worden getrof fen hoewel zij erkent dat de periode van de W W 
kan worden bekort. Dat betekent dat langdur ig werklozen eerder afhankeli jk 
dreigen te worden van een bi jstandsuitker ing dan nu reeds het geval is. 
Met alle nadelige gevolgen vandien. Is dit resultaat door de Regering 
onderkend? En is het niet meten met twee maten als vervolgens de 
Regering stelt dat ziektedagen niet als gewerkte dagen mee mogen tel len 
voor de referteperiode voor W W en WWV? Het uit de Ziektewet halen van 
de wachtdagen werkt nadelig voor de WW-per iode daar de ziektedagen 
niet in gunst ige zin meetel len. 

Het is de leden van de C.P.N.-fractie ter ore gekomen dat veel werkgevers 
bij de bepal ing van een ontslagaanvrage de ziekteperioden van werknemers 
in ogenschouw nemen. Door het wetsontwerp - met de voorgestelde 
wachtdagen — dreigen deze overwegingen nog zwaarder te gaan wegen. 
Dat een dergel i jk onts lag niet licht word t gegeven, word t door de Regering 
niet over tu igend aangetoond. Het is bovendien in str i jd met de praktijk 
waar in van steeds meer van dergeli jke aanvragen en vergunningen bli jkt. 
Als het de Regering ernst is met de bescherming van veelvuldig zieke 
werknemers en gehandicapten, zou zij - o m ieder risico uit te sluiten - de 
directeuren van de GAB's kunnen laten weten dat veelvuld ig ziekteverzuim 
n immer een reden voor ontslag mag zi jn, ook niet op grond van het 
argument dat dit vers torend op het produkt ieproces werkt. 

Naar de men ing van de leden van de C.P.N.-fractie dient het terugdr ingen 
van het ziekteverzuim te gebeuren door het aanpakken van de oorzaken en 
niet door het al dan niet eenvoudig verwi jderen van veelvuld ig zieke 
werknemers uit het bedri j f . 

Artikel V 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden gevraagd of het m in imumdag loon 
gedurende de eerste 5 ziektedagen per dag zou worden berekend. Zij 
g ingen er voorshands vanui t dat het an twoord op deze vraag bevest igend 
luidt. 

Deze leden bleven voor ts van oordeel dat het de voorkeur verdient, dat 
niet van het doorbeta len van 2 van de 5 ziektedagen door de werkgever ten 
nadele van de werknemer mag worden afgeweken, dan bij collectieve 
arbeidsovereenkomst. 

Bij de algemene beschouwingen in de memor ie van antwoord onder 2.2 
stelt de Regering ui tdrukkel i jk dat de doorbetal ing van de eerste 5 wachtda-
gen in beginsel voor rekening van de werkgever komt, en dat deze last niet 
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mag worden afgewente ld. Tevens deelt de Regering de mening van een 
aantal fracties dat ziektedagen voor eigen rekening het risico vergroot dat 
werknemers - tot schade van zichzelf, hun col lega's de werkgever en der-
den - bij ziekte bl i jven werken. Daarbij deelt de Regering mee dat zij 
er de voorkeur aan geeft het aan part i jen en in de verschi l lende bedri jfstak-
ken over te laten of zij w i l len besluiten één of meer wachtdagen voor eigen 
rekening te nemen. Naar het oordeel van de leden van deze fractie behoren 
dergeli jke afspraken dan ook slechts bij ca .o . gemaakt te kunnen worden , 
en zou het niet zo behoren te zijn dat van deze doorbeta l ingsverp l icht ing 
van de werkgever, ten nadele van de werknemer schriftel i jk kan worden 
afgeweken. De aangevoerde reden dat een dergel i jke wi jz ig ing zou impl ice-
ren dat het al lang bestaande stelsel zou worden doorbroken, sni jdt naar 
het oordeel van deze leden geen hout, aangezien de voorgenomen wets-
wi jz ig ingen in hun geheel het al lang bestaande stelsel doorbreken. Graag 
vernamen zij hierover nogmaals de reactie van de Regering. 

Ook hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie nog aanvul lende vragen met 
betrekking tot het mogen verrekenen van ziektedagen met vakant iedagen. 
De Regering stelt het verzuimdagenstelsel zoals bekend bij de DSM met 
belangstel l ing te vo lgen, en stelt dat - zolang gedurende de 3de t /m 5de 
ziektedag maar 80% van het loon zou worden betaald en het overbl i jvende 
deel van de vakant iedagen niet beneden de gestelde no rm in 1638bb BW 
zou zakken - dit niet str i jd ig zou zijn met de wet. Het is naar het oordeel van 
deze leden echter onjuist en waarschi jnl i jk ook in str i jd met het onderhavige 
wetsontwerp wanneer het ziekterisico - afgezien van eventueel de eerste 
twee wachtdagen - ten laste wo rd t gelegd van zieke werknemers indien 
deze last van grotere omvang zou zijn dan (een equivalent van) 20% van 
het bruto loon per ziektedag, gezien de 80% loondoorbetal ingspl icht , 
alsmede het ziekteuitkeringspercentage van 80%. Vrije t i jd kan, zo meenden 
deze leden, als equivalent van loon opgevat worden. Naar het oordeel van 
deze leden zou dan slechts ingeval van 100%-doorbetal ing overeengekomen 
kunnen worden dat maximaal éénvi j fde vri je dag per ziektedag in minder ing 
gebracht zou worden op het m a x i m u m aantal vri je dagen, waarbi j uiteraard 
tenminste aanspraak op de gestelde norm in artikel 1638bb BW zou bl i jven 
bestaan. Is de Regering bereid alsnog in het licht van deze opmerk ingen te 
toetsen of afspraken als bij DSM zijn gemaakt in stri jd met dit wetsontwerp 
geacht kunnen worden? 

Artikel VI 

De beantwoord ing van de vraag of ziektedagen nu voor toekenning van 
een aanspraak op W W en W W V als gewerkte dagen mochten worden 
meegeteld voor de referteperiode, zagen de leden van de P.v.d.A.-fractie 
negatief beantwoord. Aangezien - zeker bij een arbeidsovereenkomst van 
bepaalde t i jd een - ver lenging zoals genoemd, niet mogel i jk is, verzochten 
deze leden de Regering haar ste l l ingname ten aanzien van de wachtdagen 
in deze nog eens te bezien. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de ui tvoeringstechnische 
onmogel i jkhe id om op korte te rmi jn tot premieheff ing over WAO-aanvul l in-
gen over te gaan betekent dat die premieheff ing word t uitgesteld of dat er 
tot een vereveningsbi jdrage word t overgegaan. 

Naar aanleiding van het an twoord op een vraag van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie w i lden de leden van de fractie van D'66 het oordeel vragen 
van de Regering over de volgende, niet denkbeeldige situatie. Een langdur ige 
werkloze v indt uiteindeli jk een baan doch word t binnen de referteperiode 
van de 130 dagen ziek. De stel l ing dat de referteperiode van een jaar, 
waar in men gedurende een aantal dagen (meestal130) moet hebben 
gewerkt o m voor uitkering in aanmerking te komen word t ver lengd met de 
periode waar in de betrokkene in dat jaar ziek was, gaat in dit geval niet op. 
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Immers, voorafgaande aan de gewerkte periode was men werk loos. Men 
verl iest dus, als men door ziekte de referteperiode niet vo lmaakt het recht 
op ui tker ing, als men voorafgaande aan de gewerkte periode langdur ig 
werk loos was. 

Deelt de Regering de mening dat dit risico langdur ig werklozen niet zal 
s t imuleren opn ieuw een baan te aanvaarden? 

4. SLOTOPMERKINGEN 

Met betrekking tot de effecten van het voor l iggende we tson twerp zagen 
de leden, behorende tot de C.D.A.-fractie nog zoveel onzekerheden, dat zij 
de vraag wensten te stel len, wat toch naar de mening van de Regering de 
doorslaggevende argumenten zijn om de in dit wetsvoorste l vervatte 
wi jz ig ingen in de sfeer van de Ziektewet op dit momen t aan te brengen? 

Zij ontkenden niet dat het draagvlak van de premiehef f ing bij aanvaarding 
ervan formeel word t verbreed, dat aan het voor rekening van werkgevers 
komen van 5 wachtdagen enige posit ieve effecten verbonden zijn met 
betrekking tot het vo lumebele id en dat ook gepoogd word t daarmee te 
bewerken dat de werknemers daadwerkel i jk gaan meebetalen voor de 
kosten van bovenwettel i jke voorz ieningen. Zij erkenden over igens, dat het 
voor l iggende wetsontwerp de Minister de bevoegdheid geeft een groter 
deel van de ziektewetpremie ten laste van de werknemers te brengen. 
Daarvan zal, zo begrepen deze leden, gebruik worden gemaakt als de 
beoogde ombuig ingsbedragen als lastenverzwaring op de ondernemingen 
worden afgewenteld. Betekent dit niet dat bij een vol ledige afwentel ing een 
premieverschuiv ing van werkgever naar werknemer dient plaats te v inden 
van 1 Va a 2%? Is in alle geval len daartoe de ru imte aanwezig bij een 
beperking van de premie- inhouding op het loon van de werknemers tot de 
helft van de verschuldigde premie? Kan zo'n maatregel ook operat ioneel 
gemaakt worden bij eigen risicodragers? 

Deze leden vroegen zich ook nog af of zulk een premieverschuiv ing 
zonder ver laging van het netto-ziekengeld niet geheel of gedeeltel i jk een 
ingewikkelde o m w e g is. Deze premie's zijn immers deels bedoeld om te 
worden doorgesluisd naar andere sociale fondsen o m de tekorten die daar 
dreigen te ontstaan op te vangen. Daarom stelt zich de vraag of ook niet de 
mogel i jkheid moet worden overwogen om met ingang van de eerst 
mogel i jke datum rechtstreeks de noodzakelijk geworden premieverhoging 
voor andere sociale verzekeringen te realiseren. De premies zijn immers 
per 1 januari j l . reeds lager vastgesteld omdat geanticipeerd werd op de 
premieopbrengsten van de ziektewetmaatregel. 

Nogmaals wezen zij erop dat feiteli jk het gehele bedri j fsleven bli jft 
pleiten voor het niet verder in behandel ing nemen van het voor l iggende 
voorste l . Welke doors laggevende redenen weerhouden de Regering ervan 
om thans van dit wetsvoorstel af te zien, althans met verdere behandel ing 
daarvan te wachten? 

Zou een en ander niet de toch door welhaast alle betrokkenen gevraagde 
ru imte scheppen waar in men zich alsnog bezinnen kan op de wensel i jkheid 
en de mogel i jkheid de onevenwicht ige situatie te beëindigen, ontstaan 
doordat aan ui tker ingsgerecht igden bij andere werknemersverzeker ingen 
reeds belangrijke beperkingen moesten worden opgelegd, terwi j l zulks bij 
deze toch als kort lopende ui tker ingen aan te merken regel ingen nog niet 
het geval is? 

Bovengenoemde leden g ingen er daarbij vanzelfsprekend vanuit dat dit 
nader beraad dan zo voor tvarend ter hand zou moeten worden genomen 
en dat de resultaten daarvan zo t i jd ig duidel i jk zouden zijn, dat zij zouden 
kunnen worden ingepast in het met betrekking tot de verdere ontwikkel ing 
van de sociale zekerheid voor 1983 te voeren beleid. 

Uit het voorgaande kon worden afgeleid dat de leden van de C.D.A.-fractie 
nog geenszins overtu igd waren van de realisering van de door de Regering 
met dit wetsontwerp beoogde effecten. 
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Hun in het voorlopig verslag geformuleerde voorbehoud was vooralsnog 
niet weggenomen. Voorts waren zij niet overtuigd van de door de Regering 
aangevoerde bezwaren tegen het door deze leden aangeboden premie-al-
ternatief resp. tegen afzien van verdere behandeling tot nader overleg met 
de sociale partners. 

Het geheel overziende meenden de leden van de fractie van de S.G.P. 
toch eerst nog de antwoorden op de door hen gestelde vragen en opmer-
kingen te moeten afwachten voordat zij een definitief standpunt kunnen 
innemen. Daarbij speelt ook een rol de inhoud van de Voorjaarsnota, de 
inhoud van het ontwerp WAGW en de memorie van antwoord inzake 
de verplicht vacaturemelding, het tempo van inwerkingstelling van de 
Arbo-wet en de reacties op de vragen naar aanleiding van het werkgele-
genheidsplan, omdat de voorliggende problematiek moet worden afgewo-
gen tegen maatregelen in andere beleidssectoren. 

Vertrouwend dat de Regering tijdig voor de openbare behandeling van 
dit wetsontwerp op bovenstaande vragen en opmerkingen schriftelijk zal 
hebben gereageerd meent de commissie dat deze hiermee voldoende is 
voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen 
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