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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 

Mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw drs. C. I. Dales, en de Minister van Justitie spreek ik gaarne onze 
erkentelijkheid uit over de snelle en intensieve wijze waarop de Kamer 
heeft medegewerkt aan de schriftelijke voorbereiding, waarvan de uitvoerige 
bijdragen in het voorlopig verslag getuigen. Alvorens in te gaan op 
concrete vragen en opmerkingen meen ik er goed aan te doen - in deze en 
de beide volgende paragrafen - nadere beschouwingen te wijden aan de 
aard en de strekking van de voorgestelde maatregelen, tegen de achtergrond 
van de verdeelde stellingname van de verschillende fracties. 

Vooropgesteld zij dat de Regering zich de gemengde gevoelens en de 
aarzelingen ten aanzien van het ingediende ontwerp heel goed kan voor-
stellen. Het ontwerp beoogt een vermindering van collectieve uitgaven te 
bewerkstelligen in de sector van de sociale zekerheid, waar deze uitgaven 
gedurende de afgelopen decennia zeer sterk zijn toegenomen. Een dergelijke 
vermindering van collectieve lasten betekent hoe dan ook een breuk met 
bestaande verhoudingen en verwachtingen. Dat geldt des te sterker, waar 
bestaande regelingen mede het produkt zijn van het onderhandelingsproces 
tussen werkgevers en werknemers. 

Van het begin af is daarom gezocht naar een vormgeving en inpassing 
van de voorgestelde wijzigingen, die de kans op maatschappelijke aanvaar-
ding zouden kunnen vergroten: de voorstellen zijn erop gericht om ondanks 
het gebleken verzet voldoende steun in de samenleving te vinden. 

Ook de Raad van State benadrukt deze opvatting. In het advies wordt de 
hoop uitgesproken dat voor de gewijzigde voorstellen de noodzakelijke 
maatschappelijke steun zal kunnen worden verkregen op grond van het 
kennelijk ook bij het georganiseerde bedrijfsleven bestaande besef dat 
herstel van de werkgelegenheid inspanningen vergt die mede in financiële 
offers moeten worden vertaald. 

Het opleggen van een inkomensdaling middels ingreep in de ca.o.'s is 
achterwege gelaten. Een zodanige ingreep lijkt noch wenselijk, noch 
uitvoerbaar indien deze zo zeer tegen de wil van de belanghebbende 
groeperingen blijkt in te gaan. Terecht wijst de G.P.V.Tractie hierop. De 
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Regering heeft tot taak te bevorderen dat arbeidsvoorwaarden tot stand 
komen via collectief onderhandelen tussen werkgevers en werknemers. 
Tegen die achtergrond meent zij inderdaad terughoudend te moeten zijn 
met het beoordelen van resultaten van het c.a.o.-overleg, hetgeen de 
P.v.d.A.-leden verzoeken. 

De opmerkingen die verschillende leden hebben geplaatst bij de beslissing 
om af te zien van de eenmalige vernietiging van bestaande c.a.o.-afspraken 
vestigen de indruk dat in meerderheid met die beslissing wordt ingestemd. 
De leden van de V.V.D.-fractie vragen echter of nu de werkgevers met de 
pet in de hand aan de werknemers moeten vragen of ze hun verworven 
rechten willen inleveren. Dat lijkt geen juiste interpretatie. Dit wetsontwerp 
houdt de mogelijkheid in van een keuze tussen twee structurele oplossingen, 
t.w. óf het accepteren van een vermindering van de loonaanspraken bij 
ziekte öf het bieden van compensatie voor de meerlasten verbonden aan 
handhaving van de netto-loondoorbetaling tijdens ziekte. 

Nu allerwegen geconstateerd wordt dat het laten voortduren van de 
premievrijstelling tijdens ziekte niet juist is, ligt het in de rede, dat de 
werknemers de premieheffing tijdens ziekte voor zover het het werknemers-
deel betreft voor hun rekening nemen. De extra premie-opbrengst is geheel 
aangewend binnen de sfeer van de sociale zekerheid door een lagere 
vaststelling van de premiepercentages. De invoering van premieheffing 
over ziekengeld leidt daarmee niet tot een lastenverzwaring. Kern van het 
voorliggende wetsontwerp is derhalve dat, hoewel het de voorkeur van de 
Regering heeft dat de beoogde ombuiging voor een belangrijk deel wordt 
gerealiseerd door een daling van het uitkeringsniveau bij ziekte van 100% 
netto naar ± 90% netto, de Regering niettemin accepteert dat de sociale 
partners een andere voorkeur hebben en deze middels collectieve afspraken 
vastleggen. Uitgangspunt blijft evenwel dat dat deel van de ombuiging dat 
naar zijn aard door de werknemer behoort te worden gedragen, te weten 
de heffing van het werknemersaandeel in de premies voor ZW, WW, ZFW 
en WAO, niet mag worden afgewenteld op de werkgever. Als deze last naar 
het inzicht van c.a.o.-partijen niet door de zieke werknemer behoeft te 
worden opgebracht zal derhalve - structureel gezien - door alle werknemers 
compensatie moeten worden geboden door middel van beperking van 
andere arbeidsvoorwaarden. De Regering gaat er daarbij vanuit dat deze 
afspraken moeten passen binnen de beschikbare loonruimte, c.q. moeten 
bijdragen tot verlichting van werkgeverslasten. 

Het is te vroeg om het eindoordeel te vellen, dat de huidige voorstellen 
structureel niet tot een lastenverlichting voor de werkgevers zullen leiden. 
Er zijn nog slechts in enkele bedrijfstakken principe-afspraken tot stand 
gekomen. De ca.o."Onderhandelingen zijn nog niet afgerond. 

De Regering is van mening, dat vertrouwen moet worden gesteld in de 
wijze waarop de organisaties van werkgevers en werknemers hun verant-
woordelijkheid dragen. Mocht niettemin onverhoopt structureel een 
lastenverzwaring voor de werkgevers gaan optreden, dan zou inderdaad 
het hanteren van een andere verdeling van de ZW-premie in de rede 
kunnen liggen. In het wetsontwerp is reeds voorzien in de mogelijkheid van 
wijziging in de premieverdeling voor de Ziektewet. Het maximum aandeel 
in de premie voor een werknemer, thans 1%, kan bij algemene maatregel 
van bestuur worden vastgesteld, tot maximaal de helft van de totale 
premie. Ik meen hiermede tevens de vragen op dit punt en opmerkingen 
van de leden van de V.V.D.-fractie over dit eerste element van de ombuiging, 
namelijk de premieheffing, voldoende te hebben beantwoord. Het tweede 
element in de ziektewetmaatregelen betreft de uitbreiding van het aantal 
wachtdagen voor werkgevers. 

Een niveau-effect is daarmede niet voorzien. Naast een verschuiving van 
uitke-ïngsgelden naar loonkosten is slechts een verhoudingsgewijs gering 
volume-effect ingeboekt. Eerst in de loop van dit jaar ontstaat de mogelijkheid 
deze verschuiving geheel te effectueren. Uitvoeringstechnische en liquidi-
teitsproblemen moeten overwonnen worden, de betrokken ondernemingen 
moeten zich op de gewijzigde situatie voorbereiden. In essentie komt deze 
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maatregel erop neer dat de werkgevers, met een lager dan gemiddeld 
ziekteverzuim een kostendaling ondergaan, terwijl de werkgevers met een 
relatief hoog verzuim een kostenstijging ondervinden. Van deze dubbele 
prikkel mag een verzuimremmende werking worden verwacht. 

Het derde element uit de ziektewetmaatregelen betreft de vaststelling 
van de premies werknemersverzekeringen. Door ook tijdens ziekte tot 
premieheffing over te gaan wordt het draagvlak verbreed en kan de 
premiehoogte relatief lager worden vastgesteld. Dit is reeds per 1 januari 
1982 geschied. De koopkrachtontwikkeling is daardoor positief beïnvloed. 
Het gaat er thans om deze ontwikkeling vast te houden. Intrekking van het 
wetsontwerp, zoals de V.V.D.-fractie suggereert, vormt daartoe geen enkele 
bijdrage, integendeel. Het wetsontwerp beoogt in elk geval via de weg van 
premieheffing een verschuiving aan te brengen in de premielasten van de 
werkgever naar de werknemer. Slechts indien deze verschuiving niet wordt 
gerealiseerd, dan wel een tegengesteld effect wordt verkregen, zou 
heroverweging aan de orde kunnen zijn. Hierop wordt nader in de financiële 
beschouwingen ingegaan (paragraaf 1.2). 

Met de leden van de C.D.A.-fractie is de Regering van mening dat het van 
de grootst mogelijke betekenis is dat in de marktsector weer de nodige 
ruimte ontstaat voor een verbetering van de economische structuur. De 
Regering onderschrijft derhalve de gedachte dat in de gegeven omstandig-
heden daarom matiging van de loonkosten en een krachtig beleid gericht 
op verdergaande ombuigingen in de bestedingen van de collectieve sector 
noodzakelijk zijn. 

Daarbij zullen inderdaad, zo vreest ook de Regering, verdere harde, op 
volumebeperking zowel als op nominale aanpassing gerichte ingrepen in 
de sfeer van de sociale zekerheid onontkoombaar kunnen blijken. Die 
ingrepen zullen echter zo gekozen moeten worden, meent de Regering dat 
het karakter van de sociale zekerheid behouden blijft. Dat ook de leden van 
de C.D.A.-fractie zo denken blijkt uit de zinsnede die erop duidt de funda-
mentele waarden van de sociale zekerheid, te zamen een schild voor de 
zwakkere vormend, te behouden. Als uitgangspunt voor de beoordeling 
van de ombuigingsvoorstellen noemen de hier aan het woord zijnde leden 
vervolgens het adagium dat de ombuigingslasten rechtvaardig moeten 
worden verdeeld. Ook hiermede kan de Regering instemmen, waarbij zij 
onderschrijft dat ook hier geldt dat bij een rechtvaardige en aanvaardbare 
lastenverdeling de draagkracht van de betrokkenen wordt meegewogen. 

Met instemming heb ik de principiële beschouwing gelezen die de leden 
van de C.D.A.-fractie vervolgens wijden aan de aard en historie van het 
ziekengeld. Deze voorziening heeft inderdaad een tweeledig karakter. 
Deels arbeidsvoorwaarde en als zodanig voorwerp van vrije onderhande-
lingen van de sociale partners, en deels kortlopende, relatief hoge uitkering. 

Vervolgens bespreken de leden van de C.D.A.-fractie de adviesaanvraag 
aan de SER van 4 januari 1982. Zij waarderen het besluit ertoe en noemen 
de in de aanvraag voorkomende beleidsvoornemens wellicht harde, maar 
in zich zelf verdedigbare maatregelen. Deze leden constateren vervolgens, 
zoals ook onder andere de leden van de P.v.d.A.-fractie doen, dat niet 
alleen binnen de SER doch ook op andere, niet mis te verstane wijze, de 
maatschappelijke organisaties en met name de vakbeweging, zij het op ten 
dele zeer verschillende, soms ook tegenovergestelde gronden, deze in de 
adviesaanvrage van het Kabinet vervatte beleidsvoornemens van de hand 
gewezen hebben. De leden van de C.D.A.-fractie kunnen zich daarbij - en 
de Regering sluit zich hierbij aan - niet geheel aan de indruk onttrekken dat 
de maatschappelijke weerstand waarvan ten aanzien van de voorgenomen 
maatregelen reeds in dit vroegtijdig stadium werd blijk gegeven, 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. Elders in het voorlopige verslag 
verbinden de C.D.A."fractieleden aan de bezwaren van de sociale partners 
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tegen het liggende voorstel de conclusie dat zij vooralsnog grote aarzelingen 
hebben met betrekking tot het verlenen van hun medewerking aan de 
totstandkoming van het voorstel zoals dat thans ter tafel ligt. Het lijkt naar 
hun voorlopige mening uiterst moeilijk om langs deze weg de voor 1982 in 
de ziektewetsfeer noodzakelijke ombuigingen tot stand brengen. 

Zij vragen of het onder de gegeven omstandigheden dan niet de voorkeur 
zou verdienen met een wetsvoorstel te komen waarbij daadwerkelijk het 
aandeel in ziektewetpremie voor werknemers wordt verhoogd op zodanige 
wijze, dat in die verhoging ook de vereveningsheffing wordt verwerkt die 
anders over uitkeringen zou geheven gaan worden ten behoeve van de 
overige sociale fondsen. Op deze gedachte is indirect in het voorgaande 
reeds geantwoord. Ook naar de mening van de Regering zou wellicht als 
gezegd een verhoging van het werknemersdeel in de ziektewetpremie in de 
rede kunnen liggen. Omdat die mogelijkheid echter in het wetsontwerp in 
een delegatiebepaling is besloten, behoeft de wetgeving op deze beslissing 
niet te wachten. Evenmin is uitstel ten behoeve van een tripartite overleg, 
waarnaar de leden van de C.D.A.-fractie vragen, aan de orde. 

1.2. Financiële Effecten 

Vrijwel alle leden hebben vragen gesteld en twijfels geuit over het 
bereiken van de met het wetsontwerp beoogde financiële doeleinden. Ik 
hecht er daarom aan de financiële doelstellingen van het wetsontwerp 
eens afzonderlijk toe te lichten. 

De Regering wil zowel werkgevers als werknemers aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de kosten van het hoge ziekteverzuim 
in ons land, via het creëren van financiële prikkels om het vermijdbaar 
ziekteverzuim terug te dringen. 

Hierdoor zal een lastenverlichting voor het bedrijfsleven kunnen optreden 
in de orde van grootte van structureel 700 min. Voorwaarde is evenwel 
dat de voorstellen gedaan in het wetsontwerp conform de bedoelingen van 
de Regering worden nageleefd. Met name de premieheffing over het 
ziekengeld zal materieel ten laste van de werknemers moeten komen, wil 
geen sprake zijn van afwenteling op de werkgevers. Ook de herverzeke-
ringsmogelijkheid van de eerste 5 wachtdagen door werkgevers zal slechts 
binnen zekere, nader te stellen grenzen kunnen worden toegestaan. Onder 
deze omstandigheden blijft het Kabinet van mening dat met het wetsontwerp 
een reële lastenverlichting voor het bedrijfsleven haalbaar is. Daarnaast zal 
de collectieve premiedruk sterk afnemen. 

Het aanvankelijke voornemen van het Kabinet zoals verwoord in de 
SER-adviesaanvrage, voorzag in de mogelijkheid om ca.o."bepalingen 
strekkende tot 100% netto doorbetaling tijdens ziekte, eenmalig ongedaan 
te maken. Hiertegen bleek zowel van werkgevers- als van werknemerszijde 
algemene weerstand te bestaan. De Regering heeft toen besloten het 
vrijwel unanieme (een Kroonlid heeft zich van stemming onthouden) 
advies van de Kroonleden te volgen door de beperking van de ziekengeld-
uitkering tot 80% bruto terug te nemen en daarvoor in de plaats een 
premieverschuiving van 0,2 procentpunt van werkgevers naar werknemers 
voor te stellen. De Regering was zich daarbij ervan bewust dat hierdoor de 
mogelijkheid geopend werd dat de werknemersaandelen van de te heffen 
premies over het ziekengeld op de werkgevers zouden worden afgewenteld. 

In navolging van bedoelde Kroonleden is de Regering ervan uitgegaan 
dat de bereidheid bij werknemers aanwezig zou zijn om ofwel tijdens ziekte 
een netto-uitkering van ca. 90% van het loon te aanvaarden, danwei dat de 
werknemers op andere wijze compensatie zouden bieden voor de lasten-
stijging voor werkgevers als gevolg van de afwenteling van over het 
ziekengeld te heffen premies. 

Deze lastenstijging werd geschat op 0,5 a 1% van de loonsom, en zou 
dus binnen de zogenaamde loonruimte van 6 a 6,5% dienen te worden 
opgevangen. Ofwel op directe wijze, via een lager netto ziekengeld, danwei 
langs indirecte weg, via een beperking van de overige arbeidsvoorwaarden, 
zouden de voorstellen moeten leiden tot lastenverlichting voor bedrijven. 
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Inmiddels is gebleken dat een maatschappelijk draagvlak voor vrijwillige 
aanvaarding van een beperking van de loondoorbetaling tijdens ziekte niet 
in brede mate aanwezig is. De Regering betreurt dit temeer ook waar 
werkloze werknemers en arbeidsongeschikten veelal geconfronteerd 
worden met een netto-inkomensdaling van ca. 15%. Indien nu zou blijken 
dat op grote schaal 100% netto doorbetaling bij ziekte overeengekomen 
zou worden, dan dient de beoogde lastenverlichting voor het bedrijfsleven 
op andere, (indirecte) wijze tot stand te komen. Dit kan via een lastenver-
schuiving van werkgevers naar werknemers die leidt tot een lagere loon-
somstijging dan het geval zou zijn geweest bij ongewijzigd beleid. Denkbaar 
is, het wetsontwerp biedt daartoe de mogelijkheid, dat een (groter) deel 
van de ZW-premie ten laste van de werknemers wordt gebracht, hetgeen 
leidt tot een geringere stijging van de loonsom. Ook kan aan andere 
concrete lastenverlichtingen voor werkgevers worden gedacht. 

De leden van een groot aantal fracties vragen naar het oordeel van de 
Regering inzake de onderhandelingsresultaten in de grafische industrie en 
in de metaalindustrie. Zoals uit bovenstaande kan worden afgeleid, dienen 
in een dergelijke oordeelsvorming twee elementen te worden betrokken. 
Enerzijds het resultaat inzake het te betalen ziekengeld en anderzijds het 
effect op de loonsom van bedrijven. Op basis van elk element afzonderlijk 
kan geen eindoordeel worden gevormd. Het is op dit moment niet mogelijk 
tot een eindoordeel inzake de onderhandelingsresultaten in genoemde 
bedrijfstakken te komen, omdat niet beide elementen steeds aanwezig zijn. 

In de grafische industrie is weliswaar een ca.o. tot stand gekomen 
waarbij 100% doorbetaling bij ziekte is overeengekomen, doch de structurele 
lastenverdeling tussen werkgevers en werknemers inzake het ziekengeld is 
nog voorwerp van nadere studie. Wel is er een principe-afspraak gemaakt, 
neergelegd in een protocol waarbij bepaald is dat lastenstijgingen uit 
hoofde van premieheffing over het ziekengeld, voor rekening van werkne-
mers zouden komen. Voor 1982 is afgesproken dat de lastenstijging ten 
laste van de overreserves van de ziekenkas zal worden gebracht. Ik kom 
hierop terug. 

Ook in de metaalindustrie is een principe-afspraak tot stand gekomen 
over het ziekengeld, doch er is nog geen nieuwe ca.o. afgesloten. Ook hier 
is een eindoordeel dus nog niet aan de orde. Ik wil echter niet verhelen dat 
de ziekengeldafspraken in de metaalindustrie en met name de structurele 
financiering daarvan mij met zorg vervullen. Alhoewel een premieverschui-
ving van werkgevers naar werknemers is overeengekomen en bovendien 
het werkgeversdeel in de totale premie is gemaximeerd, moet gevreesd 
worden dat niet de gehele lastenstijging die ontstaat als gevolg van 
premieheffing over het ziekengeld, voor rekening van werknemers komt, zij 
het wel voor het overgrote deel. Eén en ander hangt samen met de ontwik-
keling van het verzuimpercentage in de toekomst. Dit onderdeel afsluitend 
zij herhaald dat een eindoordeel over de feitelijke ontwikkelingen inzake 
premieheffing over ziekengeld nog niet mogelijk is. Met zorg vervuld, maar 
ook met vertrouwen in het verantwoordelijkheidsgevoel van werkgevers en 
werknemers, is de Regering van oordeel dat op de ingeslagen weg moet 
worden voortgegaan. 

In het voorgaande is ingegaan op de structurele problematiek inzake de 
premieheffing over het ziekengeld. Terecht merken leden van vele fracties 
op, dat het ten laste van de overreserves brengen van de lastenverzwaring 
uit hoofde van premieheffing op langere termijn geen deugdelijke financie-
ring kan vormen. Voor de korte termijn zou ik, als overgangsregeling en 
mits sluitende afspraken worden gemaakt over de langetermijn financiering, 
intering op overreserves niet zonder meer willen afkeuren. 

De loonsomstijging kan dan binnen de in de wet gestelde grenzen 
blijven, hoewel (tijdelijk) een lagere loonsommutatie mogelijk zou zijn 
geweest indien deze overreserves niet ter financiering van hogere zieken-
geldlasten zouden worden aangewend. 
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1.3. Ontwikkeling van de loonsom in 1982 

De opmerking dat het Kabinet gebruik zal maken van de bevoegdheden 
welke de Wet op de loonvorming biedt, zodra het Kabinet, mede naar 
aanleiding van het tot stand komen van een belangrijke ca.o., meent te 
moeten concluderen dat de loonsomstijging de eerder ingezette 6 a 6,5% 
zal overschrijden heeft zeer vele leden aanleiding tot vragen gegeven. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen in dit verband of de door de RCO 
overgelegde gegevens, waaruit zou blijken dat in 1982 een loonsomstijging 
van ca. 8% dreigt te ontstaan, juist zijn. Ook de leden van de V.V.D.-fractie 
zetten vraagtekens bij de raming van de loonsomstijging en kwamen met 
hoger uitvallende schattingen. 

Zoals bekend heeft het Kabinet bij het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 
1982 als richtsnoer gekozen een beperking van de loonsomstijging tot 6 a 
6,5%. Zulks mede op basis van de in de bijgestelde MEV van november 
vorig jaar opgenomen raming van de loonsomontwikkeling. Bij die raming 
was rekening gehouden met maatregelen in de sfeer van de Ziektewet, die 
in essentie overeenkwamen met de in de adviesaanvrage aan de SER van 4 
januari 1982 neergelegde beleidsvoornemens. Daarnaast is ingecalculeerd, 
dat in 1982 een beperkte intering zou plaatsvinden op de bestaande 
overreserves in de ziekengeldkassen. De in het wetsontwerp neergelegde 
beleidsvoornemens leiden niet tot een overschrijding van de 6 a 6,5%. Dit 
uitgaande van een premiestelling door de ziekengeldkassen waarin het 
effect van de ziektewet-maatregelen alsmede een zekere intering op over-
reserves is verwerkt. De tot nu toe beschikbare gegevens wijzen erop, dat 
bij de premiestelling door de bedrijfsverenigingen per januari 1982 geen 
rekening is gehouden met de ziektewet-maatregelen. Wanneer deze 
premiestelling gehandhaafd zou blijven - ook na aanname van het voorlig-
gende wetsontwerp - dan zal de 6 a 6,5% wel worden overschreden. 
Gezien de vragen van verschillende leden op dit punt wordt hieronder 
volledigheidshalve een schematisch overzicht van loonsommutaties en de 
opbouw daarvan in de verschillende varianten gegeven. 

Loonsommutatie ten opzichte van het voorafgaand jaar in %: 
1. Bijgestelde MEV 25 november 1981 (gemiddelde ZW-premie 5%). 
2. Idem zonder ZW-maatregelen (gemiddelde ZW-premie 6%). 
3. Huidige voorstel t.a.v. ZW (gemiddelde ZW-premie 5,2%). 

1 2 3 

overloop 1,7 1,7 1,7 
Soc. lasten wkg - 1 , 2 - 0 , 2 - 1 . 2 
1e prijscompensatie 3,5 3,5 3,5 
2e prijscompensatie 1 1 1 
aftopping - 0 . 3 ~0,3 - 0 , 3 
initieel 0 0 0 
incidenteel (ZW) 0,6 0 0,8 
incidenteel 0,9 0,9 0,9 
autonoom - 0 , 2 - 0 , 2 - 0 , 2 

loonsummutatie 6.0 6,4 6.2 

De hiervoor weergegeven loonsommutaties betreffen gemiddelden. 
Afzonderlijke loonsommutaties voor omslagleden en voor eigen-risico-dra-
gers zijn op dit moment niet beschikbaar. In de loonsommutaties is de 
ontwikkeling van de gemiddelde premie voor wachtgeldfondsen en het 
ziekengeld verwerkt. 

De loonsommutatie voor een individueel bedrijf of een afzonderlijke 
bedrijfstak kan derhalve afwijken. 

Handhaving van de ZW-premie op het tot nu toe voor 1982 vastgestelde 
niveau leidt ten opzichte van de onder 3 gepresenteerde loonsommutatie 
tot een bijstelling in de post sociale lasten van 0,9%. 
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De leden van de V.V.D.fractie geven een afzonderlijke loonsommutatie 
voor omslagleden en een loonsommutatie voor eigen risicodragers. De 
opgegeven loonsommutatie voor omslagleden lijkt niet juist. In de opgave 
zijn niet verwerkt de effecten van de aftopping op de prijscompensatie 
(0,3%) en het autonoom (0,2%). Wordt dit wel gedaan dan zou de berekening 
van deze leden, na correctie van de gemaakte optelfout, op 7,1% uitkomen. 
Verder lijkt de opbouw van de post sociale lasten die deze leden geven niet 
op de meest recente gegevens te zijn gebaseerd. Overigens is het zonder 
nadere gegevens niet duidelijk hoe de door deze leden berekende gegevens 
voor eigen risicodragers (+ 0,7% sociale lasten en 8,6% loonsommutatie) 
uit het gepresenteerde staatje kunnen worden afgeleid. 

Voorts vragen de leden van de V.V.D.-fractie nog naar de doorwerking 
van de door hen berekende loomsommutatie bij netto loondoorbetaling 
naar de overheidssector. In dat kader zij vermeld dat de trendmatige 
aanpassing van de salarissen bij de overheid niet wordt beïnvloed door 
stijging van de loonsom in de particuliere sector als gevolg van de voortge-
zette 100% netto loondoorbetaling bij ziekte. Wel zal een eventuele ingreep 
bij een grotere stijging van de loonsom in de particuliere sector dan 6 a 
6,5%, doorwerken voor het overheidspersoneel. 

Of de feitelijke loonsomontwikkeling ook binnen de ingezette 6 a 6,5% 
kan blijven hangt in hoge mate af van de resultaten van de c.a.o.-onderhan-
delingen en de ontwikkeling van de ZW-premie. Overigens moet daarbij 
worden opgemerkt, dat de 6 a 6,5% een macronorm is. Het is reeds op die 
grond niet juist de 6 a 6,5% als een maatlat langs het resultaat van iedere 
ca.o."Onderhandeling te leggen en dus als een micro- of meso-norm te 
hanteren, ook de fluctuaties in het incidenteel tussen de verschillende 
bedrijfstakken maken het niet goed mogelijk iedere afzonderlijke ca.o. te 
toetsen op overschrijding van de 6 a 6,5%-grens. 

Bepalend is of uit de ca.o."Ontwikkelingen naar de mening van het 
Kabinet de conclusie moet worden getrokken dat de macroruimte van 6 a 
6,5% zal worden overschreden. Tot die conclusie kan bij voorbeeld worden 
gekomen, indien een belangrijke ca.o. een hogere loonsomstijging met 
zich brengt, dan verenigbaar is met de norm van 6 a 6,5%. Bij belangrijke 
ca.o.'s moet in dit verband worden gedacht aan ca.o.'s die voor 100 000 of 
meer werknemers gelden en die van oudsher een groot uitstralingseffect 
hebben. De Regering kan niet toezeggen dat, wanneer het Kabinet tot de 
conclusie komt dat de genoemde ruimte zal worden overschreden en 
gebruik zal worden gemaakt van de bevoegdheden welke de Wet op de 
loonvorming biedt, de thans reeds in verschillende bedrijfstakken tot stand 
gekomen afspraken onverlet zullen worden gelaten. 

Naar aanleiding van de vragen die de leden van de fracties van de P.S.P. 
en de C.P.N, hierover stellen kan wel worden opgemerkt, dat zoveel 
mogelijk vermeden zal worden dat, indien in een bepaalde afspraak wel is 
voorzien in een compensatie door de werknemers voor de meerlasten van 
de netto-loondoorbetaling in 1982, een eventueel gebruik van de Wet op de 
loonvorming deze werknemers in een ongunstiger positie zou brengen, 
dan de werknemers met wie geen compensatie in 1982 is overeengekomen. 
De leden van de fractie van D'66 concluderen terecht, dat bij afwenteling 
van de meerlasten op de overreserves het niet overschrijden van de 
loonsomruimte op zichzelf geenszins garandeert, dat de beoogde lasten-
verlichting voor het bedrijfsleven tot stand komt. Het gaat in dezen dan ook 
om verschillende grootheden. Ten eerste is daar het uitgangspunt, dat tot 
indiening van het wetsvoorstel heeft geleid, dat de werknemers aan de 
werkgevers compensatie moeten bieden van de meerlasten en de aanvulling 
tot het netto-loon. 

Bovendien geldt, vanuit het belang van de nationale economie, dat 
overschrijding van de eerder ingezette loonsommutatie van 6 a 6,5%, uit 
welken hoofde dan ook, moet worden vermeden. De bevoegdheden, die de 
Wet op de loonvorming biedt, kunnen gezien hun strekking en inhoud, niet 
uitsluitend in het kader van ZW en ca.o.-overleg worden gebruikt om te 
bereiken, dat aanvulling tot het netto-loon zonder compensatie door de 
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werknemers wordt tegengegaan en te realiseren dat in alle gevallen die 
compensatie plaatsvindt. Zeker niet wanneer de gevallen waarin geen 
compensatie plaatsvindt, er niet toe leiden dat een uit het belang van de 
nationale economie ongewenst te achten loonsomontwikkeling ontstaat. 
Het gebruik maken van de Wet op de loonvorming kan eerst ter 
sprake komen indien de c.a.o.-onderhandelingen ertoe lijken te leiden, dat 
de loonsomontwikkeling de uit economisch belang wenselijk te achten 
ruimte gaat overschrijden. Voor de vraag of dit lijkt te geschieden is op zich 
niet direct van belang uit welken hoofde die overschrijding voortvloeit. 

Ook andere elementen van het arbeidsvoorwaardenpakket, zoals verlaging 
van de VUT-leeftijd, arbeidstijdverkorting, verhoging van toeslagen e.d. 
spelen derhalve een rol bij de beoordeling of de loonsomruimte wordt 
overschreden. Er zijn immers ook mogelijkheden om door middel van 
ca.o.-afspraken te komen tot een beperking van de loonsomstijging. 

Het is evenwel niet ondenkbaar dat, wanneer een belangrijke ca.o. tot 
stand komt waarin wel compensatie wordt geboden voor de meerlasten 
van de netto-loondoorbetaling, maar waarbij uit anderen hoofde de loon-
somruimte beduidend wordt overschreden, het Kabinet alsnog tot de 
conclusie komt dat het belang van de nationale economie noopt tot het 
gebruik maken van de bevoegdheden, die de Wet op de loonvorming kent. 

Zolang vermeden wordt dat met tijdelijke oplossingen zoals financiering 
uit reserves de loonsomontwikkeling in 1982 de eerder ingezette 6 a 6,5% 
zal overschrijden ziet de Regering, zoals hiervoor reeds aangegeven, geen 
mogelijkheden en geen aanleiding gebruik te maken van de bevoegdheden 
op grond van de Wet op de loonvorming. Overigens wil de Regering er nog 
met klem op wijzen, dat het doorschuiven van eventuele compensatie naar 
volgende jaren grote druk legt op de collectieve onderhandelingen in die 
jaren en op de mogelijkheden om ook in de komende jaren de teruggang in 
koopkracht zoveel mogelijk te beperken en zo rechtvaardig mogelijk te 
verdelen. 

Het is dan ook zeer de vraag of het vermijden van compensatie in 1982 
niet tot veel pijnlijker situaties in de komende jaren zal leiden. Hieruit vloeit 
wel voort dat in 1983 extra oplettendheid geboden is. 

Het betekent overigens wel, dat ook de werknemers in de metaal en in de 
grafische industrie een groot belang hebben gekregen bij het zo beperkt 
mogelijk houden van het ziekteverzuim. Immers, een beperking van het 
volume kan, gegeven de opzet van de principe-akkoorden, leiden tot een 
beperking van de compensatie die de werknemers in de komende jaren 
zullen moeten bieden. Gezien de filosofie waarop dit wetsontwerp mede is 
gebaseerd is dat een niet te veronachtzamen gegeven. 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van de P.S.P. 
kan nog worden opgemerkt, dat de mededelingen over de gevolgen van 
overschrijding van de 6 a 6,5% loonsomruimte een geheel andere strekking 
hebben dan het geven van een steuntje in de rug van de werkgevers. 

Niet alleen voor de werkgevers maar ook, en misschien wel bovenal, 
voor de werknemers is het van essentieel belang, dat de loonsomontwikke-
ling in 1982 beperkt blijft tot de ingezette ruimte. Wanneer dat niet gebeurt 
zal de afbrokkeling van de werkgelegenheid verder voortgaan en wordt de 
weg naar economisch herstel nog moeilijker begaanbaar. 

Van die ontwikkeling zouden vooral de werknemers de dupe worden. Zij 
zijn het immers die worden geconfronteerd met de dan oplopende werk-
loosheid en het in die situatie weinig perspectiefvolle beeld van een 
voortgaand tekort aan arbeidsplaatsen. 

Het is volstrekt onjuist om in de huidige omstandigheden te veronder-
stellen dat alleen of in het bijzonder werkgevers belang hebben bij een 
beperking van de loonkosten. 

De beperking van de loonkosten is een nationale zaak, waar een ieder, 
werkgever, werknemer, zelfstandige en ook degene die (nog) niet aan het 
arbeidsproces deelneemt, belang bij heeft. 
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1.4. Concrete vragen en opmerkingen 

Thans wil ik overgaan tot beantwoording van de in de inleiding gestelde 
concrete vragen. Voor zover deze betrekking hebben op financiële, econo-
mische en inkomenseffecten en niet reeds in de vorige paragrafen van dit 
hoofdstuk aan de orde zijn gekomen, moge verwezen naar hoofdstuk 3. 

De leden van de fractie van het C.D.A. menen te weten dat de in ons land 
geldende ziekengeldverzekering gunstig afsteekt tegen verzekeringen 
elders. Zij vragen of deze opvatting gedeeld wordt. In dit kader verzoeken 
zij om een vergelijkbaar overzicht op dit punt, ten minste voor wat de 
situatie in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland betreft. Ook de leden 
van de V.V.D.-fractie vragen om een dergelijk overzicht. 

Een tabellarisch overzicht van het aantal carensdagen, het bedrag van de 
uitkeringen en de uitkeringsduur ingevolge de ziekengeldregelingen van de 
genoemde landen, ontleend aan de «vergelijkende tabellen van de stelsels 
van sociale zekerheid van toepassing in de Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschappen» per 1 juli 1980 is als bijlage bij deze memorie van 
antwoord gevoegd. Uit het overzicht blijkt dat wel gesteld mag worden, dat 
in het algemeen gesproken de Nederlandse regeling gunstig afsteekt bij die 
in genoemde landen. 

Vrijwel alle fracties refereren aan verschillende andere onderwerpen die 
wij in onze adviesaanvrage van 4 januari j l . in verband met de voorgestelde 
ziektewetmaatregelen aan de SER hebben voorgelegd, en waarop de SER 
in zijn advies van 12 februari inzake vermijdbaar verzuim wegens ziekte en 
arbeidsongeschiktheid is ingegaan. 

In antwoord op vragen over het wetsontwerp arbeid gehandicapte 
werknemers (WAGW), kan worden meegedeeld dat dit wetsontwerp thans 
bij de Raad van State aanhangig is en waarschijnlijk begin april bij de 
Tweede Kamer zal kunnen worden ingediend. De Kamer is aldus in de 
gelegenheid van het wetsontwerp kennis te nemen alvorens het nu 
voorliggende wetsontwerp verder te behandelen, zoals de leden van de 
fracties van het C.D.A. en de C.P.N, wensen. Of dan ook de memorie van 
antwoord op het voorlopig verslag beschikbaar zal zijn, zoals de leden van 
de fractie van de P.v.d.A. wensen, is thans niet te beoordelen. Ik zeg gaarne 
toe, zodra het voorlopig verslag zal zijn ontvangen, spoed te zullen betrachten 
bij het opstellen van de memorie van antwoord. 

Wat betreft andere positieverbeterende, maatregelen voor tijdelijk en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die ook in de adviesaanvrage van 4 
januari j l . aan de SER werden genoemd, zij meegedeeld dat daaraan in de 
memorie van toelichting van de WAGW uitvoerig aandacht zal worden 
besteed. Met name geldt dit voor artikel 30 van de Ziektewet, waarnaar 
enkele fracties verwijzen. 

In het bijzonder vroegen wij de SER ook zijn oordeel te geven over het 
versneld in werking doen treden van het deel van artikel 10 van de Arbeids-
omstandighedenwet dat betrekking heeft op de verplichting tot het 
opstellen van een jaarverslag over de veiligheid, de bescherming van de 
gezondheid en maatregelen ter bevordering van het welzijn. Leden van de 
fracties van D'66, de P.v.d.A. en de C.P.N, dringen erop aan dat dit artikel, 
en zo mogelijk ook andere artikelen van de Arbeidsomstandighedenwet, 
eerder gaat werken dan per 1 januari 1983, zoals in de memorie van 
toelichting bij het voorliggende wetsontwerp is meegedeeld. Ik wijs deze 
leden erop dat over de inwerkingtreding van de Arbo-wet, in verschillende 
fasen, nog door de Voorlopige Arbeidsraad moet worden geadviseerd. Ik 
verwacht dit advies in de komende maanden en zal de eerste fase op 1 
januari 1983, of zoveel eerder als mogelijk is, in werking doen treden. 
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De leden van de fractie van het G.P.V. vragen waarop de stelling is 
gebaseerd dat een toeneming van de lasten voor werkgevers ertoe zal 
leiden dat meer aan verzuimbestrijding zal worden gedaan. Ook wijzen zij 
erop dat een dergelijke prikkel weer vervalt door de mogelijkheid tot 
herverzekeren. Naar aanleiding daarvan merk ik op dat verhoging van 
kosten of directere betrokkenheid daarbij tot meer bewustwording zal 
leiden. Eén en ander dwingt tot bezinning op de oorzaken van de kosten. Ik 
ga ervan uit, dat herverzekeren niet het vervallen van de prikkel tot ver-
zuimbestrijding betekent, gelet op het hiervoor genoemde kostenbewustzijn 
van de ondernemer. 

De leden van de fractie van de C.P.N, vragen in dit verband of de gevolgen 
voor vrouwen, die, zo stellen deze leden, vaker kortdurend verzuimen dan 
mannen, zijn onderzocht en of hun positie op de arbeidsmarkt niet zal 
worden verslechterd door de invoering van de vijf wachtdagen. Er heeft 
vooraf geen onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen van de invoering 
van de vijf wachtdagen voor de arbeidsmarktpositie van vrouwen. Ik zal de 
ontwikkeling nauwlettend volgen. 

Op de vraag van de leden van de fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A., 
wanneer de memorie van antwoord inzake het wetsontwerp verplichte 
vacaturemelding tegemoet kan worden gezien luidt het antwoord, dat die 
memorie in de eerste helft van april zal worden uitgebracht. 

Zowel de C.D.A.- als de V.V.D.-fractie zijn geïnteresseerd in verzuimcijfers 
in de ons omringende landen. 

De Stichting CCOZ bracht in 1981 in dit verband een brochure uit waarin 
het arbeidsverzuim in internationaal perspectief werd geplaatst. In deze 
brochure wordt onder meer verslag gedaan van een Duits onderzoek naar 
arbeidsverzuim in 7 industriële landen. Het blijkt dat in Nederland in 1979 
het arbeidsverzuim 12% bedroeg, terwijl bijvoorbeeld West-Duitsland en 
Frankrijk in 1979 en 1974 een verzuimpercentage kenden van resp. 7,7 en 
8,3. Alleen Zweden scoorde hoger dan Nederland, nl. 13,8% in 1978. Bij 
nadere beschouwing blijken de verschillen voor een groot deel te kunnen 
worden verklaard door verschillen in wetgeving terzake en door verschillen 
in registratietechniek. Wat het laatste punt aangaat kan worden opgemerkt 
dat in Nederland, vergeleken met het buitenland, nauwkeuriger wordt 
geregistreerd. 

De Stichting CCOZ heeft overigens de intentie het onderzoek naar de 
verschillen in arbeidsverzuim tussen Nederland en enkele andere landen in 
de komende tijd voort te zetten. 

De leden van de C.D.A. fractie vragen naar de reactie van de Regering op 
het rekest dat aan de commissie op 6 februari werd aangeboden door de 
werkgroep «Artsen tegen de aantasting van de Ziektewet». Ook de leden 
van de fracties van de P.S.P. en de C.P.N, vragen hiernaar. 

Vooropgesteld zij dat dit rekest niet namens alle artsen is aangeboden, 
doch dat vanuit deze kring ook andere geluiden worden gehoord. De 
verklaring van de hierbedoelde artsen, zoals opgenomen in de petitie, 
betreft vooral hun bezorgdheid, dat zieke werknemers uit financiële 
overwegingen te lang zullen doorwerken of te snel aan het werk zullen 
gaan. Het standpunt van deze groep artsen is dat geen financiële drempels 
mogen worden ingebouwd, die herstel van ziekte in de weg kunnen staan. 

Ook vrezen de artsen een negatief effect van het uitbreiden van de 
wachtdagen voor rekening van de werkgever zoals een strengere selectie 
en controle, premies op niet ziek zijn, e.d. 

Dat het Kabinet heeft onderkend dat het risico bestaat dat werknemers te 
lang zullen doorwerken of te snel aan het werk zullen gaan moge biijken uit 
de hiernavolgende passage uit de adviesaanvrage aan de SER van 4 
januari j l . : « dat het zeker niet denkbeeldig is, dat het uitzicht op een 
verlaagd inkomen bij ziekte in bepaalde gevallen tot een onverantwoord 
uitstel van ziekmelding bijdraagt » 
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Overigens meent de Regering, dat aan de door de artsen aangegeven 
risico's tegemoet wordt gekomen door beleidsvoornemens zoals deze ook 
zijn aangegeven in de SER-adviesaanvrage van 4 januari 1982, zoals 
verbetering toepassing artikel 30, Ziektewet, herziening ontslagbeleid en de 
samenwerking van GAB's en GMD om behoud van arbeidsplaats c.q. 
herplaatsing te bevorderen en de beleidsvoornemens t.a.v. de wervings- en 
selectieprocedures. Op deze beleidsvoornemens zal, zoals gezegd, in de 
memorie van toelichting bij de WAGW nader worden ingegaan. 

Wel wil ik hierbij opmerken dat de mogelijkheid is opengehouden dat in 
de ca.o.'s bovenwettelijke afspraken worden gemaakt. In veel gevallen 
wordt hiervan alsnog gebruik gemaakt om 100% netto loondoorbetaling bij 
ziekte overeen te komen, zodat het risico van langer doorwerken of eerder 
beginnen hier in ieder geval niet aanwezig is. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie willen ingelicht worden over de wijze 
waarop experimenten met verzuimcommissies onder auspiciën van het 
CCOZ zullen worden geëntameerd, alsmede over de voortgang van deze 
experimenten. 

De Stichting CCOZ voert op dit moment het onderzoeksproject «werk en 
ziekteverzuim» uit. In dit project wordt geëxperimenteerd met verzuimcom-
missies in enkele industriële bedrijven en overheidsinstellingen. Doel van 
het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden en beper-
kingen van een verzuimcommissie om, via het vergroten van vaardigheden 
binnen de arbeidsorganisatie, duurzame verbeteringen te verkrijgen in 
- waar nodig - arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudin-
gen, personeelsbeleid en personeelsbezetting en daardoor het ziekteverzuim 
te beïnvloeden. 

Wat de aard en inhoud van de experimenten betreft, kan worden opge-
merkt dat deze goed aansluiten bij de intenties van de nieuwe Arbo-wet. 
Het project is gestart in januari 1980 en zal volgens planning eind 1983 
worden afgesloten. 

De Regering hoopt dat de aanzetten tot een doelgericht verzuimbeleid, 
waarom de P.v.d.A.-fractie vraagt, op korte termijn zullen kunnen worden 
geformuleerd. Hiertoe zal het advies van de SER van 12 februari 1982 
inzake vermijdbaar verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid als 
richtsnoer kunnen dienen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen om nadere informatie over 
de wijze waarop en de mate waarin voor overheidspersoneel en anderen 
die direct of indirect uit de overheidskas worden betaald, overeenkomstige 
maatregelen kunnen c.q. zullen worden getroffen. Ook de leden van de 
fracties van de P.P.R. en de P.S.P. vragen naar de gevolgen voor ambtenaren 
en trendvolgers. 

In de eerste plaats erop wijzen dat de zogenaamde trendvolgers voor het 
merendeel werknemers zijn wier arbeidsverhouding wordt beschouwd als 
dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. 

Op deze werknemers is de Ziektewet van toepassing; de daarin aan te 
brengen wijzigingen werken voor deze werknemers rechtstreeks door. Voor 
de beperkte groep trendvolgers voor wie een overeenkomstige situatie 
geldt als voor het overheidspersoneel in die zin dat zij niet vallen onder de 
Ziektewet, de WW en de WAO zullen op grond van de Tijdelijke Wet 
Arbeidsvoorwaarden collectieve sector regels worden gesteld inzake de 
arbeidsvoorwaarden zodanig dat voor betrokkenen de arbeidsvoorwaarden 
zich ontwikkelen overeenkomstig die van de ambtenaren. Mede ter beant-
woording van de vraag van de leden van de fractie van D'66 op welke wijze 
de overheid als werkgever de premieheffing denkt uit te voeren, kan 
worden opgemerkt dat daartoe een nieuwe inhoudingspost in het bruto-
nettotraject zou dienen te worden gecreëerd. Daarbij zal tevens een 
minimumgarantie opgenomen dienen te worden. 

De verhoging van de werknemerspremie voor de Ziektewet met 0,2% zal 
op de normale wijze verwerkt worden in de inhouding op grond van de 
Inhoudingswet overheidspersoneel 1982. 
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De overige elementen uit het wetsontwerp, zoals de wijziging in titel VII 
A van het Vierde Boek van het Burgerlijk Wetboek, de nadere bepaling met 
betrekking tot de premieverdeling, de uitbreiding van het aantal wachtdagen 
in de Ziektewet en de mogelijkheid van verzekering daarvan, behoeven 
voor het in de overheidssector geldende stelsel van aanspraken bij ziekte 
geen vertaling. Met betrekking tot het eventueel in de onderhandelingen 
tussen de sociale partners ten laste van de werknemers brengen van één of 
twee wachtdagen vragen de leden van de fracties van D'66 en van de P.S.P. 
welk standpunt de Regering zal innemen als het om haar eigen werknemers 
gaat. Het zal de leden van deze fracties niet verbazen dat de Regering ook 
op dit punt vanuit het beginsel van gelijke behandeling een trendvolgend 
beleid wenst te voeren. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen hoeveel tijd het zal vergen, 
alvorens, nadat de wet is aangenomen, de bedrijfsverenigingen de nieuwe 
methodiek kunnen uitvoeren. Het in een eerder stadium met de uitvoe-
ringsorganen gevoerde overleg heeft op enkele punten geleid tot bijstelling 
van de aanvankelijke formuleringen. Als voorbeeld wil ik noemen artikel VI, 
waarin thans de mogelijkheid is neergelegd om voor wat betreft de 
tijdelijke regeling van premieheffing afwijkende regels te stellen. De 
voorgestelde regeling kan thans door de bedrijfsverenigingen op de meest 
korte termijn worden uitgevoerd. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen zich af, waarom de besluitvorming 
een volle maand heeft geduurd, nl. van 12 februari j l . (datum SER-advies) 
tot 12 maart j l . Ik wil opmerken dat na uitvoerig interdepartementaal 
ambtelijk overleg, in verband met het advies van de SER, reeds op 4 maart 
j l . overeenstemming binnen het Kabinet bestond over het wetsontwerp. 
Daarna is het wetsontwerp en toelichting voor advies naar de Raad van 
State gezonden. 

Het is dus zeker niet zo, dat gesproken kan worden over een trage 
besluitvorming, zeker niet gezien het feit, dat de SER een ernstig verdeeld 
advies heeft uitgebracht. 

Integendeel, de besluitvorming werd juist gekenmerkt door een grote 
voortvarendheid, die mede is betracht teneinde de periode van onzekerheid 
onder de bevolking over de concrete beleidsvoornemens van het Kabinet 
zo kort mogelijk te doen zijn. 

De leden van de fractie van D'66 vragen zich af of als de Ziektewet en de 
WAO beter op elkaar worden afgestemd in die zin, dat eerder in de ziekte-
periode wordt bekeken, of door middel van een betere begeleiding door-
schuiving naar de WAO kan worden voorkomen. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat het belang van een tijdige 
begeleiding door de uitvoeringsorganen en de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst wordt onderkend. 

In het bijzonder is van belang een tijdige (spontane) melding van langdu-
rige ziektegevallen door de bedrijfsverenigingen bij de GMD. In de notitie 
Volumebeleid (Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15650, nr. 2) zijn daartoe 
reeds voorstellen gedaan. Mede op basis daarvan hebben de bedrijfsvere-
nigingen reeds een aanvang gemaakt met de invoering van een toetsing in 
de 4e, de 6e en de 9e maand van de ziektewetperiode om de tijdige 
melding van zieke werknemers met reïntegratiemogelijkheden te realiseren. 
Na deze melding zal de GMD in overleg met de bedrijfsvereniging en het 
gewestelijk arbeidsbureau onverwijld een onderzoek moeten instellen naar 
de mogelijkheid die de werkgever heeft om de betrokken werknemer 
(ander) passend werk aan te bieden. 

Bij afwezigheid van een dergelijke herplaatsingsmogelijkheid zal inschrij-
ving bij het gewestelijk arbeidsbureau moeten volgen en zullen GMD en 
gewestelijk arbeidsbureau in onderling overleg moeten bezien waar elders 
plaatsingsmogelijkheden voor de betrokkene zijn. Daartoe zijn samenwer-
kingsafspraken gemaakt. 
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In dit verband kan tot slot nog worden opgemerkt dat de kwestie m.b.t. 
de samenwerking tussen verzekeringsgeneeskundige en curatieve sector 
de aandacht heeft van de ambtelijke werkgroep sociaal medische begeleiding 
bij regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Voor wat de opmerkingen van de leden van de D'66-fractie over de 
minimumdagloonbepalingen betreft, zij verwezen naar hetgeen hierover in 
hoofdstuk 2.3 wordt opgemerkt. 

De P.S.P.-fractie vraagt de Regering naar de oorzaken van de daling van 
het ziekteverzuim van de afgelopen jaren. 

In de toelichting op het wetsontwerp hebben wij daarover opgemerkt dat 
het geenszins zeker is dat deze daling zich bij ongewijzigd beleid zal 
doorzetten. Deze veronderstelling is gebaseerd op een analyse van de 
dalende verzuimcijfers door de Stichting CCOZ. Uit deze analyse zou 
kunnen worden afgeleid dat het vooral een afname van de ziekteduur 
betreft bij de werknemers die jonger zijn dan 56 jaar en wel in het bijzonder 
bij handarbeiders op uitvoerend niveau. In het aantal ziekmeldingen is deze 
daling minder waarneembaar. De regeringsvoorstellen zijn er met name op 
gericht om de ziektegevallen terug te dringen. Een nader onderzoek ter 
zake wordt overwogen. 

Gevraagd naar de inhoud van een actiever verzuimbeleid is de Regering 
van mening dat daarvan zeer zeker ook een actievere controle van zieken 
deel kan uitmaken. Een actiever controle behoeft niet per definitie negatief 
te worden beoordeeld. Te meer, wanneer, zoals met de huidige voorstellen 
het geval is, werknemers en bedrijfsleiding meer dan voorheen direct 
worden betrokken bij de verzuimbestrijding. De precieze inhoud van een 
actiever verzuimbeleid zal overigens binnen door de overheid gestelde 
randvoorwaarden zoals o.m. geformuleerd in de Arbo-wet en de Wet op de 
Ondernemingsraden, door de bedrijfsgenoten zelf nader moeten worden 
ingevuld. Immers, ieder bedrijf is verschillend en heeft daardoor tevens 
een eigen specifiek verzuimpatroon. Inhoudelijk gezien zal een actiever 
verzuimbeleid zich vooral dienen te richten op één van de oorzaken van het 
ziekteverzuim, t.w. arbeidsomstandigheden. 

Dat kwaliteit van de arbeid een belangrijke factor is in dit verband, is 
genoegzaam gebleken uit diverse onderzoeken die in de afgelopen jaren 
hiernaar zijn uitgevoerd en die kort geleden samenvattend nog eens 
werden weergegeven in het WRR-rapport «Vernieuwingen in het Arbeids-
bestel». 

Op de vraag van de P.S.P.-fractie of het invoeren van toeslagen voor vuil 
en zwaar werk óók een actief beleid op het gebied van de kwaliteit van de 
arbeid tot gevolg heeft gehad, oordeelt de Regering in algemene zin 
ontkennend. Er zijn evenwel situaties denkbaar dat (verdere) verbetering 
van kwaliteit van de arbeid niet mogelijk is. Geldelijke toeslagen kunnen in 
dat verband een verantwoord substituut vormen. Daarbij komt dat het ook 
om andere redenen van belang kan zijn toeslagen voor vuil en zwaar werk 
in te voeren: bij voorbeeld om eventuele schaarsteverhoudingen op de 
arbeidsmarkt in positieve zin te kunnen beïnvloeden. 

De P.S.P.-fractie is van mening dat ziekteverzuim eveneens effectief kan 
worden bestreden door het invoeren van arbeidstijdverkorting en meer 
vakanties. Ook de leden van de G.P.V.-fractie hebben ter zake een opmerking 
gemaakt. In dit verband is de nieuwe verzuimregeling bij DSM van belang. 
De Regering zal met belangstelling de ontwikkeling bij DSM volgen. 

De mogelijkheid van premierestitutie aan bedrijven met een laag ziekte-
verzuim, waarover de P.S.P.-fractie spreekt, kan een zinvol alternatief zijn; zij 
het in aanvullende zin. Ik heb reeds opgemerkt dat een ambtelijke werkgroep 
in de komende tijd dit alternatief nader zal bestuderen, naast andere zoals 
no-claimkortingen en premiedifferentiatie. Wat betreft de suggestie van 
het landelijk WAO-beraad om de dossiers van alle WAO-ers door te spitten, 
kan worden opgemerkt dat de Regering op een andere wijze reeds enige 
tijd bezig is met onderzoek naar de achtergronden van de arbeidsonge-
schiktheidsproblematiek. Zo kan bijvoorbeeld worden gewezen op de 
belangwekkende resultaten van het WAO-Determinantenonderzoek dat 
door de SVR in samenwerking met de Leidse universiteit wordt uitgevoerd. 
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In de komende tijd zal het databestand van dit onderzoek nader worden 
geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek, maar uiteraard ook van 
andere onderzoeken, zullen waar mogelijk worden gebruikt in de beleids-
ontwikkeling terzake. 

In verband met de opmerking van de C.P.N.-fractie, dat het ziekterisico 
ongelijk is verdeeld over de verschillende beroepsgroepen, wijs ik op 
hetgeen reeds is gezegd tijdens de behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Handelingen Tweede Kamer, 20 
januari 1982, blz. 1378). Ook de leden van de P.P.R.-fractie hebben hieronv 
trent een opmerking gemaakt. De ziektewetmaatregelen zijn geplaatst in 
een totaal-pakket, dat naast de WAG onder meer inhoudt een verplichting 
tot het opstellen van een jaarverslag over de veiligheid, de bescherming 
van de gezondheid, maatregelen ter bevordering van het welzijn, intensie-
vere inschakeling van bedrijfsgeneeskundige diensten en bedrijfsartsen, en 
ontslagbeperkingen. 

Met een en ander wordt beoogd de risico's te minimaliseren, met als 
mogelijk gevolg een verkleining van het verschil in risico's. 

De C.P.N.-fractie vraagt zich af of de Regering kan aangeven dat werkgevers 
door de verhoging van het eigen risico een actiever verzuimbeleid zullen 
gaan voeren dan tot nu toe. Mijn mening in dit verband is gebaseerd op de 
volgende twee overwegingen. In de eerste plaats een empirische overwe-
ging. 

In West-Duitsland bestaat sedert ruim een decennium het z.g. «Lohnfort-
zahlungsgesetz». In het kader van deze wet komen de eerste 6 weken van 
het verzuim voor rekening van de werkgever. Zoals bekend ligt het ver-
zuimpercentage in West-Duitsland enige procenten lager dan in Nederland. 
Voor een deel zal dit zijn veroorzaakt door de aard van de wetgeving. Een 
tweede overweging is meer deductief van aard maar sluit niettemin ook 
goed aan bij de eerste overweging. Er mag nl. worden verondersteld dat 
wanneer de bedrijfsgenoten in meer directe zin worden geconfronteerd 
met de kosten van het arbeidsverzuim, zij ook een actiever verzuimbeleid 
zullen voeren. Afwenteling van kosten op andere ondernemingen in de 
risicogroep ligt dan niet meer zo in de rede. Voor een nadere uiteenzetting 
zij verwezen naar hoofdstuk 3. 

De leden van de R.P.F.-fractie stellen vast, dat de voorgestelde maatregelen 
nog weinig zicht geven op een structurele aanpak van de problemen. Dit 
brengt hen tot de vraag, hoever de Regering is gevorderd met een funda-
mentele discussie over ons stelsel van sociale zekerheid. Ik verwacht dat 
deze fundamentele discussie nog deze zomer in de Tweede Kamer zal 
kunnen worden gevoerd aan de hand van een nota, die thans op het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt voorbereid. 

De R.P.F.-fractie merkt geheel terecht op dat de oorzaken van het kortdu-
rend resp. langdurend verzuim verschillend kunnen zijn. Gemeenschappelijk 
element van beide soorten verzuim is evenwel dat beide gekenmerkt 
worden door een vermijdbaar resp. niet-vermijdbaar gedeelte. 

Het is de Regering met name te doen om de beïnvloeding van het 
vermijdbaar verzuim. Het instrumentarium dat door ons wordt voorgesteld 
is daarop dan ook primair gericht en heeft betrekking op zowel de verzuim-
preventie, als ook het kortdurend" en het langdurend verzuim. Zo mag bij 
voorbeeld van de invoering van wachtdagen worden verwacht dat daardoor 
niet alleen het preventieve verzuimbeleid in positieve zin wordt beïnvloed 
door onder meer meer zorg voor goede arbeidsomstandigheden, maar ook 
dat daardoor het kortdurend en langdurend verzuim wordt beïnvloed door 
bij voorbeeld een actiever controle- en begeleidingsbeleid van resp. 
frequent verzuim en langdurige zieken. 
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2. HOOFDLIJNEN VAN HET WETSONTWERP 

Voor zover de vragen in dit hoofdstuk betrekking hebben op f inanciële, 
economische en inkomenseffecten en niet reeds in het vor ige hoofdstuk 
zijn beantwoord , danwei c a . o . terrein moge verwezen worden naar 
hoofdstuk 3. 

2.1 . Premieheffing voor de werknemersverzekeringen over uitkeringen bij 
ziekte 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. 
naar de «behandel ing» van de beroepsrisico's, merk ik op, dat in de sociale 
verzeker ingswetgeving de oorzaak van ziekte, inval idi tei t of schade anders-
zins geen rol speelt. Dit geldt dus ook voor de Ziektewet. 

Wel is het mogel i jk voor de benadeelde werknemer bij aantoonbare 
schuld van de werkgever een civiele vorder ing tegen deze laatste in te 
stel len op grond van artikel 1638x van het Burgerl i jk Wetboek. 

Enige relat ivering van het gestelde probleem lijkt op zijn plaats, waar uit 
onderzoek is gebleken, dat bij niet minder dan 63% van de ziektegevallen 
de oorzaak niet bekend is en ongeval len en beroepsziekte 5%. 

Door de leden van de fractie van D'66 is gevraagd naar de men ing van de 
Regering over het effect van de voorgestelde maatregelen op de vr i jwi l l ige 
ziekengeldverzekering. Zij vragen of de Regering met de SVR van mening 
is, dat de vr i jstel l ing van premiebeta l ing van deze verzekering bij ziekte van 
de verzekerde gehandhaafd moet bl i jven. De Regering meent , dat de mate, 
waar in de effecten van de voorgestelde maatregelen in de vr i jw i l l ige 
ziekengeldverzekering zullen doorwerken, in de eerste plaats zal afhangen 
van de regelen die terzake door de SVR o f - krachtens delegatie door de 
SVR - door de bedr i j fsverenigingen zullen worden gesteld. Immers, artikel 
72, ZW bepaalt, dat de overige bepal ingen van de ZW, met inachtneming 
van de wi jz ig ingen, welke de aard van het onderwerp vorder t , a lsmede de 
ter u i tvoer ing van die bepal ingen genomen beslui ten, voor zoveel nodig 
van overeenkomst ige toepassing zijn, voor zover daarvan in het bij of 
krachtens de artikelen 64 tot en met 72a, ZW bepaalde niet is afgeweken. 
Op grond van artikel 71 , ZW kan de SVR onder goedkeur ing van de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nader regelen al hetgeen met 
betrekking tot de vr i jwi l l ige verzekering nog regeling behoeft. 

In het advies van de SVR geeft die Raad ten aanzien van enkele onder-
werpen reeds aan op welke wijze hij meent zijn bestaande regelen op 
g rond van artikel 7 1 , ZW aan te moeten passen aan de door de thans 
voorgestelde maatregelen gewi jz igde situatie. Daaruit bli jkt, dat de SVR 
voornemens is de bestaande regeling ter zake van vr i js te l l ing van premie-
betal ing over vol le kalenderweken, waarover een vr i jw i l l ig verzekerde 
ziekengeld ontvangt , te handhaven. Gezien het feit dat de vr i jw i l l ig verzekerde 
niet verzekerd is voor de ZW, de WAO, de W W en de Z F W - d i t in tegenstel l ing 
tot een verpl icht verzekerde - meent de Regering dat het niet in de rede ligt 
o m de vr i jw i l l ig verzekerde premie te laten betalen voor deze wet ten. Zulks 
moge bli jken uit de voorgestelde tekst van artikel VI lid 1a van het wets-
on twerp . 

2.2. Wachtdagen 

Zowel de leden van de fractie van de V.V.D. als die van de P.P.R. hebben 
vragen gesteld over de mogel i jkheid van herverzekering van wachtdagen 
voor kleinere werkgevers. Door hen word t voorgesteld deze mogel i jkheid 
niet te beperken tot werkgevers met een personeelsbestand van maximaal 
10 werknemers, doch deze open te stellen voor werkgevers met max imaal 
35 werknemers. 

Zoals in de memor ie van toel icht ing is gesteld, kan op een bepaald 
momen t de loondoorbeta l ingsverpl icht ing over wachtdagen op een kleinere 
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werkgever dermate zwaar drukken, ook bij een gemiddeld ziekteverzuim, 
dat voor hem de mogel i jkheid tot herverzekering gehandhaafd dient te 
bl i jven. 

De Regering heeft gemeend de grens voorshands te moeten leggen bij 
een personeelsbestand van ± 10 werknemers. Daar voor 1982 de mogel i jk-
heid tot herverzekering algemeen zal zi jn, is de ondergrens nog niet 
effectief. Overigens bli jft voor werkgevers met een grotere personeels-
omvang dan 10 in principe herverzekering van wachtdagen mogel i jk. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen hoeveel werkgevers bij respec-
tieveli jk een grens van 10, 35 en 40 werknemers de mogel i jkheid word t 
geboden om de wachtdagen te herverzekeren. Gebrek aan in format ie 
verhindert een vol ledig inzicht hier in. Naar alle waarschi jnl i jkheid zal een 
verhoging van de grens tot 35 werknemers tot gevolg hebben, dat een 
aanzienlijk deel van het werkgeversbestand voor herverzekering in aanmer-
king zou komen, hetgeen niet strookt met het door de Regering uit een 
oogpunt van bevorder ing van een actief verzuim-bestr i jd ingsbeleid, 
voorgestane eigen-risicodagen van de werkgevers over de wachtdagen. 

De leden van de fractie van D'66 vragen in het kader van de herverzekering 
van de wachtdagen, waarom is afgezien van de mogel i jkheid o m nog dit 
jaar aan de grotere werkgevers een verbod tot herverzekering op te leggen. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat ook in 1983 de Regering niet 
voornemens is om herverzekering van de wachtdagen te verbieden. Zoals 
in de memor ie van toel icht ing op het wetsontwerp is aangegeven wi l de 
Regering in 1983 de verzekering van de wachtdagen binden aan nadere 
voorwaarden, waarb i j , voor de grotere werkgevers, is gedacht aan die 
werkgevers die op het punt van arbeidsomstandigheden, verzuimprevent ie 
e.d. een actief beleid voeren. 

Om uitvoeringstechnische redenen en om een overgangsperiode te 
creëren van de oude naar de nieuwe situatie heeft de Regering ervoor 
gekozen, de nadere voorwaarden voor 1982 zo te formuleren dat 
verzekering van de wachtdagen in pr incipe mogel i jk is voor alle werkgevers 
tegen een extra te betalen premie. 

De leden van de fractie van D'66 vragen zich af, of de Regering overwogen 
heeft conform het Belgische en het in sommige ca.o. 's in Nederland 
geldende systeem, één wachtdag in rekening te brengen van de werknemers 
en deze te resti tueren, indien blijkt, dat de werknemer na b.v. 14 dagen nog 
ziek is. Ook de leden van de fracties van de R.P.F, en het G.P.V. hebben het 
bij wet ten laste van de werknemer brengen van wachtdagen ter sprake 
gebracht. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat het steeds de bedoel ing is 
geweest om de vijf wachtdagen in beginsel voor rekening van de werkgever 
te doen komen. Daarmee word t nameli jk de verantwoordel i jkheid van de 
werkgever voor het verzuimbestr i jd ingsbeleid onderstreept. Het bij wet 
voor rekening van de werknemer brengen van één wachtdag acht de 
regering te grote risico's inhouden ten aanzien van de mogel i jkheid dat bij 
ziekte tot schade van de gezondheid word t doorgewerkt . Wel heeft de 
Regering gemeend de bestaande onderhandel ingsmogel i jkheid van 
part i jen ten aanzien van de eerste twee wachtdagen te moeten handhaven. 
Het lijkt de Regering de voorkeur te verdienen aan parti jen in de verschi l lende 
bedri j fstakken over te laten, of zij w i l len besluiten om één of meer wachtda-
gen geheel of gedeelteli jk voor rekening van de werknemer te brengen. 

Overigens staat de Regering, los van het voorgaande, op het standpunt, 
dat het aanbevel ing verdient de thans bestaande onderhandel ingsmogel i jk-
heid ten aanzien van de eerste twee wachtdagen te handhaven. 

De leden van de fractie van het G.P.V. hebben gevraagd aan te geven, 
hoe het onderhavige wetsvoorstel gewi jz igd moet worden om ten eerste 
twee wachtdagen materieel voor rekening van de werknemer te brengen 
en ten tweede geen inbreuk te maken op bestaande c.a.o.-afspraken. Wi j 
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menen dat deze beide uitgangspunten van het G.P.V. niet met elkaar te 
verenigen zijn, omdat de bestaande c.a.o.-afspraken doorgaans juist 
inhouden, dat geen ziektedagen voor rekening van de werknemer komen. 
Het is daarom niet mogelijk een wetsvoorstel te formuleren, waarin aan die 
beide uitgangspunten recht wordt gedaan. 

Onder verwijzing naar het adres van de FNV van 18 maart 1982 vragen 
de leden van de P.P.R. of het juist is dat de maximale uitkeringstermijn 
ingevolge de WW wordt bekort door het ten laste brengen van de werkgever 
van de eerste vijf ziektedagen. In het artikelsgewijze deel van deze memorie 
wordt bij artikel IV hierop nader ingegaan. 

2.3. Minimum-dagloon 

Een aantal fracties heeft opmerkingen gemaakt over het voornemen van 
de Regering om in de Ziektewet een minimum-dagloon voor de berekening 
van de uitkeringen op te nemen voor kostwinners en alleenstaanden van 
35 jaar en ouder. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. heeft het, gelet op de Richtlijn van 
de Europese Gemeenschap omtrent gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de sociale zekerheid, vooral bevreemd, dat thans nog een naar 
sexe en burgerlijke staat discriminerend criterium wordt voorgesteld. Ook 
de leden van de fractie van D'66 verwijzen in dit verband naar de 3e 
EG-richtlijn en spreken als hun mening uit, dat ook ten tijde van de ombui-
gingen het emancipatieproces in de wetgeving voortgang dient te vinden. 
Zij kondigen aan om de beperking tot kostwinners en alleenstaanden 
ongedaan te maken. Verder vragen deze leden naar de financiële gevolgen 
van het achterwege laten van de bedoelde beperking. 

De leden van de fracties van de P.S.P., P.P.R. en C.P.N, brengen eveneens 
de richtlijnen van de Europese Gemeenschap ter zake van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen ter sprake. 

Naar aanleiding hiervan wil ik het volgende opmerken. Het vorige 
Kabinet heeft bij de behandeling van het ontwerp van Wet tot aanpassing 
van de Nederlandse wetgeving aan de «tweede richtlijn» van de EG (Gedr. 
st. Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15400, nr. 3) ten aanzien van het 
kostwinnersbegrip op het gebied van de primaire inkomensvorming het 
standpunt ingenomen, dat toepassing van dit begrip in het algemeen 
indirect een onderscheid tussen mannen en vrouwen inhoudt, daar het 
vooral aan mannen voordeel zal opleveren. Het huidige Kabinet deelt dit 
standpunt. 

Over de vraag, of dit standpunt tevens tot gevolg heeft, dat de invoering 
van een kostwinnerschap in de sociale wetgeving, bij voorbeeld bij het 
bepalen van de werkingssfeer van de minimumdaglonen, in strijd moet 
worden geacht met de «derde richtlijn» van de EG, bestaat op dit moment 
nog geen eensluidend oordeel. De consequenties, die de derde richtlijn ten 
aanzien van dit punt meebrengt, worden daarom nog nader bestudeerd. 
Afhankelijk van de resultaten van deze studie zullen eventueel alle mini-
mumdagloonregelen gezamenlijk aangepast dienen te worden. Ik acht het, 
zoals in de memorie van toelichting gesteld, niet gewenst om hierop t.a.v. 
een minimumdagloonregeling in de Ziektewet vooruit te lopen. 

Wel kan ook op grond van andere overwegingen in de Ziektewet een 
minimum-dagloon worden opgenomen, dat in beginsel voor elke verzekerde 
geldt. Zo wijzen de leden van de fractie van de P.v.d.A. erop, dat de op de 
Ziektewet aansluitende WAO een criterium kent, dat geen onderscheid 
maakt tussen kostwinners en niet kostwinners. Hierdoor zal zich de situatie 
voordoen, dat bepaalde categorieën zieke werknemers een hogere WAO-
uitkering zullen krijgen dan de ZW-uitkering. 
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Ik erken, dat deze - mijns inziens minder gewenste - situatie zich in een 
aantal gevallen inderdaad kan voordoen. Ook op grond van de huidige 
bepalingen kunnen dit soort verschillen tussen ZW- en WAO-uitkering zich 
echter voordoen. De Ziektewet kent immers thans geen minimum-dagloon 
en met name in de gevallen, waarin de wettelijke uitkering bij ziekte van 
80% van het loon niet door de werkgever wordt aangevuld, zal de WAO-
uitkering door de werking van het minimum-dagloon hoger kunnen 
uitvallen. 

Voornamelijk om financiële redenen is er echter van afgezien voor de ZW 
een zelfde regeling op dit punt voor te stellen als thans van kracht is voor 
de WAO. De extra kosten, verbonden aan de invoering van een minimum-
dagloon conform het criterium van de WAO, kunnen worden gesteld op 
75 min. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.S.P. fractie, waarom 
onderscheid wordt gemaakt tussen beneden- en boven 35-jarigen, wordt 
opgemerkt, dat onderscheid valt terug te voeren op de indeling van de 
tariefgroepen in de loon- en inkomstenbelasting. De kostwinners worden 
ingedeeld in tariefgroep 4, wanneer zij gehuwd zijn, kostwinners van 
één-oudergezinnen vallen onder tariefgroep 3. 

Ongehuwden ouder dan 35 jaar worden zonder meer tot tariefgroep 3 
gerekend, of zij kostwinner zijn of niet. Om uitvoeringstechnische redenen 
is besloten om aan te sluiten bij het eenvoudige en voor iedere werknemer 
beschikbare criterium van de fiscale tariefgroep, zodat de fiscale indeling 
ook in de minimumdagloonbepaling voorkomt. 

De leden van de fractie van de V.V.D. zouden de minimumdagloonbepaling 
eveneens over de eerste 5 dagen, die voor rekening van de werkgever zijn, 
willen laten gelden. Hier is naar de mening van het kabinet geen enkele 
aanleiding voor. Daar voor de eerste vijf dagen ziekte recht bestaat, niet op 
ziekengeld, maar op doorbetaald loon is het niet meer dan logisch gedurende 
die dagen de bescherming te geven van het minimumloon als bedoeld in 
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 

Overigens kan in de inrichting van de minimumdagloonbepaling geen 
aanzet tot een definitie van «echte minima» worden gezien, zoals de leden 
van de fractie van de V.V.D. veronderstellen. De fiscale tariefgroepen 3 en 4 
kunnen weliswaar als een definitie van kostwinner worden gehanteerd, 
maar geven geen enkele informatie over de aanwezigheid of de hoogte van 
inkomen van eventuele partners. In verband hiermee wil ik erop wijzen, dat 
in het Werkgelegenheidsplan 1982 (gedr. st. Tweede Kamer, zitting 
1981-1982, 17 341, nr. 2) reeds is gesteld, dat de sociale zekerheid een 
aantal verschillen kent tussen volletijdswerkers en deeltijdwerkers op het 
gebied van de aanspraken (blz. 46), onder meer voor wat betreft de 
werkingssfeer van het minimumdagloon WAO. Het staat echter niet vast, 
dat alle verschillen als belemmeringen voor het aanvaarden van deeltijdar-
beid moeten worden gezien. Ook ten aanzien van het minimum-dagloon 
kan niet zonder meer worden gesteld, dat het niet van toepassing zijn van 
deze minimum-garantie op deeltijdwerkers het werken in deeltijd zal 
belemmeren. Een deeltijdwerker kan er immers op rekenen, dat hij bij 
ziekte en werkloosheid in beginsel ten minste 80% van het verdiende loon 
ontvangt. Deze problemen moeten nog nader worden bekeken. Waar dit 
nodig lijkt, zullen de verschillen op korte termijn worden weggenomen. 

De vraag van de leden van de V.V.D.-fractie, of met de aankondiging, dat 
alle minimum-dagloonregelingen gezamenlijk zullen worden aangepast, 
gewerkt wordt aan een koppeling op afstand, wordt ontkennend beantwoord. 

2.4. Aandeel in de Ziektewetpremie 

Aangezien de opmerkingen c.q. vragen die in dit kader zijn gesteld, op 
financieel terrein liggen moge hiervoor verwezen worden naar hoofdstuk 3. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 348, nr. 8 18 



2.5. Wijziging artikel 1638c BW 

De leden van de fractie van de S.G.P. stellen dat zij van mening zijn dat 
wi jz iging van artikel 1638c BW zou passen in het geheel van maatregelen 
dat in het voor l iggende wetsontwerp is opgenomen. Zij vragen zich echter 
af of niet een te grote wissel wordt getrokken op de sociaal-medische 
begeleiding, indien de werkgever door de ver lening van de (verlaagde) 
doorbetal ingspl icht word t gest imuleerd tot het zoveel mogeli jk benutten 
van de resterende capaciteiten van en het aanbieden van passende arbeid 
aan de werknemer. Ik an twoord deze leden dat het kabinetsbeleid pr imair 
is gericht op het behoud en herstel van de deelneming aan het arbeidsproces 
van iedere werknemer, die wi l werken. Dat geldt ook in deze geval len. De 
sociaal-medische begeleiding funct ioneert b innen dat beleidskader en stelt 
zich daarop in. In de komende t i jd zal de ui tvoer ing van de WAGW nieuwe 
taken met zich brengen. Ik meen echter dat ook wat dat betreft niet zonder 
meer kan worden gesproken van een te grote wissel . 

3. FINANCIËLE, ECONOMISCHE EN INKOMENSEFFECTEN 

3.1. Ombuigingen 

Zoals in de memor ie van toel icht ing gesteld, zullen de voorgestelde 
maatregelen hun doorwerk ing hebben in de sfeer van ambtenaren en 
trendvolgers. De besparingen die hierdoor ontstaan zullen rechtstreeks 
leiden tot een dal ing van het f inancieringstekort met naar raming 350 min . 
op jaarbasis. Dit in an twoord op vragen van de leden van de fracties van 
C.P.N, en D'66. 

De leden van de fractie van de C.P.N, vragen naar het effect van het 
koopkrachtverl ies van zieke werknemers op de binnenlandse vraag. Naar 
de mening van de Regering zal er geen effect zijn op de binnenlandse 
vraag. Nu de bestaande loonafspraken gehandhaafd bl i jven, worden netto 
inkomenseffecten ui ts lui tend nog veroorzaakt door de invoer ing van 
premieheff ing. In de adviesaanvrage aan de SER en in de memor ie van 
toel icht ing bij het voor l iggende wetsontwerp is uiteengezet, dat de over 
ziekengeld geheven werknemerspremies vol ledig binnen de fondsen 
worden aangewend voor premiever laging. Erverdwi jn t dusgeen koopkracfv 
tige vraag uit de economie. Macro-economisch is het totale negatieve 
effect op het besteedbaar inkomen van zieken geli jk aan de toename van 
het besteedbaar inkomen van «actieve» werknemers. Een algemeen 
werkende premieverschuiv ing van 0,2 van werkgevers naar werknemers 
leidt uiteraard wel tot een negatief effect op het besteedbaar inkomen van 
werknemers. Terwi l le van het herstel van de winstposi t ies van bedri jven 
moet dit effect evenwel worden aanvaard. 

In antwoord op een vraag van de leden van de fractie van de P.S.P. zij 
opgemerkt dat het niet ui tgesloten moet worden geacht dat het wetsvoorstel 
uitverdieneffecten met zich kan brengen. Denkbaar is dat de verwachte 
verminder ing van het ziekteverzuim leidt tot een beperking van de werkge-
legenheidsontwikkel ing. Anderzi jds is het evenzeer mogel i jk dat de dal ing 
van het verzuim leidt tot toenemende economische activiteit met daarmee 
samenhangende werkgelegenheidseffecten. Hoewel aan deze mogel i jke 
effecten bij de bes lu i tvorming aandacht is besteed is, vanwege de onzeker-
heid terzake, afgezien van het opnemen in de ramingen van deze secundaire 
en tertiaire effecten. De Regering is ervan uitgegaan dat per saldo de 
resultaten als opgenomen in tabel 1 van de memor ie van toel icht ing, tot 
stand zullen komen. 

De leden van de V.V.D. fractie zijn van mening dat heff ing van werkne-
merspremies over ziekengelduitkeringen niet als een bezuiniging kan 
worden aangemerkt, doch als een lastenverschuiving moet worden gezien. 
Dit nu lijkt mij een misverstand. 
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Met de premieheffing over ziekengeld wordt een netto inkomensdaling 
tijdens ziekte met gemiddeld 10% beoogd. Indien men nu staande houdt 
dat een daling van de koopkracht van een uitkering geen ombuiging is, dan 
zou iedere ombuigingsoperatie in de sfeer van de uitkeringen bij voorbaat 
zinloos zijn. Ook de maatregelen die door het vorige Kabinet zijn genomen 
in het kader van de Wet op de Aanpassingsmechanismen zouden dan niet 
als ombuigingen kunnen worden bestempeld. Een ombuiging kan echter in 
principe op twee manieren tot stand komen. Of door een verlaging van het 
bruto uitkeringsniveau dan wel via een verhoging van de inhoudingsposten. 
In beide gevallen resulteert een lager netto uitkeringsniveau en in beide 
gevallen kan een premieverlichting voor de private sector ontstaan. 
Werkgevers ervaren óf een rechtstreekse verlaging van de werkgeverspre-
mies, dan wel zullen minder bloot gesteld worden aan afwentelingspogingen 
van werknemers in het geval de werknemerspremies dalen. De conclusie 
kan niet anders zijn dan dat hier sprake is van een reële ombuiging. 

Door de leden van de fracties van de V.V.D. en G.P.V. wordt gevraagd 
naar het besparingsverlies dat resulteert bij invoering van het wetsvoorstel 
per 1 mei. Dit verlies zal naar raming ca. 150 min. bedragen, incl. 30 min. in 
de overheidssector. Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de 
fractie van het G.P.V. zij vermeld dat ten aanzien van de compensatie van 
dit verlies nog nader overleg zal moeten worden gevoerd binnen het 
Kabinet. 

Het ombuigingsverlies van 350 min. vanwege de verschuiving van de 
ingangsdatum van 1 januari naar 1 april, maakt onderdeel uit van de 
problematiek betreffende de Voorjaarsnota. Voorts signaleren de leden van 
het G.P.V. een lastenverzwaring voor werkgevers als gevolg van de 
voorgestelde invoering van een minimumdagloonbepaling in de Ziektewet. 
In de beoogde lastenverlichting voor bedrijven met rond 700 min. is het 
effect van de invoering van de minimumdagloonbepaling begrepen zodat 
per saldo sprake blijft van reële lastenverlichting. 

De leden van de fractie van D'66 vragen zich af of modaliteiten met 
betrekking tot de staffeling van uitkeringspercentages de revue zijn gepas-
seerd en wat de inkomenspolitieke consequenties van dergelijke modalitei-
ten zijn. 

De Regering heeft van de mogelijkheid van staffeling van het uitkerings-
percentage naar gelang de duur van de ziekte, afgezien. Enerzijds zouden 
de besparingsverliezen bij staffeling zonder nadere maatregelen onaan-
vaardbaar groot worden, anderzijds zouden nadere maatregelen in de sfeer 
van de ziekengeldverzekering (bij voorbeeld drastische beperking van het 
uitkeringspercentage gedurende de eerste periode van ziekte) in individuele 
gevallen tot ongewenste koopkrachteffecten leiden. 

De leden van de fracties van D'66 en van de P.S.P. vragen hoe de Regering 
zich zal opstellen als ook de ambtenaren de netto doorbetaling zullen 
claimen. In dit verband zij opgemerkt dat de Regering ook op dit punt 
vooralsnog vanuit het beginsel van gelijke behandeling een trendvolgend 
beleid wenst te voeren. 

Netto-doorbetaling is in beginsel mogelijk mits door de werknemers 
compensatie wordt geboden voor de hieruit voortvloeiende extra kosten. 
Indien in het bedrijfsleven doorbetaling van het netto-salaris bij ziekte blijft 
plaatsvinden, dan zou - de leden van de fracties van C.D.A. en V.V.D. vragen 
daarnaar - tegenover een thans niet goed te ramen lastenverzwaring met 
betrekking tot het overheidspersoneel nog slechts een besparing verwacht 
mogen worden van f 80 min. op jaarbasis. Deze laatste besparing zal het 
gevolg zijn van de in de inhouding op grond van de Inhoudingswet 
overheidspersoneel 1982 te verwerken stijging van de werknemerspremie 
ZW met 0,2%. 
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De leden van de fractie van de V.V.D. zijn geïnteresseerd in de opstelling 
conform tabel 1 in het geval de bewindslieden aan hun oorspronkelijke 
voornemens hadden vastgehouden. De bedoelde tabel is gepresenteerd in 
de adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad waarnaar verwezen 
zij (zie paragraaf 4.2). 

Voorts willen deze leden weten hoe de tabel zal worden bij 100% netto 
doorbetaling over de hele linie. 

Het komt mij voor dat tabel 12 van de memorie van toelichting niet 
wezenlijk zal veranderen. Structureel dienen namelijk de extra lasten van 
eventuele doorbetalingsafspraken gefinancierd te worden uit de beschikbare 
loonruimte. De additionele lastenstijging voor de ziekengeldkassen zou 
verschijnen in kolom 1 terwijl in een nieuw te vormen kolom de besparing 
in de directe loonkosten voor eenzelfde bedrag maar met tegengesteld 
teken zou dienen te worden opgenomen zodat het effect voor de totaal-kolom 
nihil is. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen voorts nog naar de ramingen van 
de besparingen voor het overheidspersoneel bij invoering van de oorspron-
kelijke voornemens en van die bij invoering van de onderhavige voorstellen 
zonder 100% netto loondoorbetaling. De ombuiging bij invoering van de 
oorspronkelijke voornemens werd voor het overheidspersoneel geraamd 
op structureel f 400 min., terwijl die bij invoering van de onderhavige 
voorstellen zonder 100% netto loondoorbetaling wordt geraamd op 
structureel f 350 min. (inclusief bovenvermelde f 80 min.). 

Voor een nadere uiteenzetting van de redenen waarom sprake is van een 
premieverschuiving van 0,2 procentpunt van werkgevers naar werknemers, 
waarnaar de leden van de fractie van het G.P.V. vragen, zij verwezen naar 
het nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State, 
waar dit onder punt 9 is toegelicht. Aangezien zoals gezegd sprake is van 
premieverschuiving is bedoelde maatregel in overeenstemming met het 
overeengekomene in het regeerakkoord. 

Ook de fractie van de R.P.F, heeft hiernaar gevraagd. 

De leden van de fractie van het G.P.V. stellen een aantal vragen met 
betrekking tot de netto doorbetalingsafspraken. Zo willen zij weten met 
hoeveel het totale ombuigingsbedrag wordt verminderd indien alle 
bestaande afspraken ongewijzigd zouden blijven. Daarnaast vragen zij naar 
het aandeel van de werknemers die onder een ca.o. vallen waar de 
doorbetaling intact blijft en welke bedragen ten laste van de ziekengeldkassen 
hiermee zijn gemoeid. Voorts vragen zij zich af of dat geen opwaartse druk 
op de premies van volgend jaar zou leggen en hoe zich dit verhoudt met de 
doelstelling van stabilisatie van de lastendruk. 

Voor wat betreft het effect op het ombuigingsbedrag van het handhaven 
van afspraken zij verwezen naar de memorie van toelichting en naar het 
bovenstaande, waar wordt gesteld dat afwenteling van lastenstijging moet 
worden voorkomen door de meerkosten binnen de bestaande loonruimte 
van ca. 6 a 6,5% te financieren. Nog afgewacht moet worden in hoeverre 
partijen overeen zullen komen om bestaande netto-loonafspraken bij ziekte 
te handhaven dan wel tot nieuwe afspraken te besluiten. Het is derhalve op 
dit moment niet mogelijk aan te geven om hoeveel werknemers het gaat, 
hoe groot de bedragen zijn en welke consequenties er zijn voor de premies 
en collectieve lastendruk. 

Evenmin is het mogelijk aan te geven hoe groot het totaal aan bovenwet-
telijke WAO-uitbetalingen momenteel is. Hiernaar is door de leden van de 
V.V.D.-fractie geïnformeerd. Een belangrijk deel van deze betalingen wordt 
rechtstreeks door de werkgever aan de werknemer verricht en derhalve 
niet bij de bedrijfsverenigingen geregistreerd. De bij de bedrijfsverenigingen 
herverzekerde WAO-aanvullingen bedragen momenteel ca. 25 min. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 348, nr. 8 21 



3.2. Premieheffing 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en het G.P.V. vragen naar de 
invloed die de invoering van premieheffing over het jaar 1982 heeft op de 
vanaf januari geldende premiepercentages. Dit effect kan voor de ZFW 
worden gesteld op 0,40 procentpunt, voor de WW-premie op 0,20, voor de 
WAO op 0,40 (na franchise) en voor de ZW-premie op 1,00 procentpunt. 

De bedoelde effecten hebben betrekking op het totaal van de werkgevers-
en werknemersdelen van de werknemersverzekeringen. Voor de effecten 
op de netto-minimumuitkeringen via de netto-nettokoppeling waarnaar 
door de leden van de D'66-fractie werd gevraagd zijn alleen de werkne-
mersdelen relevant. 

De daling van deze werknemersdelen leidt tot een hoger netto bedrag 
voor de sociale minima en tot een positief koopkrachteffect van ca. 0,5%. 
Voor zover die minima zelf deze premies verschuldigd zijn (WAO-ers) 
ondergaat de bruto-uitkering geen wijziging. Waar dit echter niet of slechts 
gedeeltelijk het geval is (AOW, AWW en AAW), leidt één en ander tot 
hogere bruto-uitkeringen en derhalve tot additionele uitkeringslasten. Deze 
lasten dienen echter als endogene kosten, voortvloeiend uit de netto-netto-
koppelingssystematiek, te worden aangemerkt zoals geldt voor elke 
premie-mutatie. 

Het koopkrachteffect van de premieverschuiving in de ZW met 0,2% op 
de sociale minima, waarnaar door de leden van de D'66-fractie wordt 
gevraagd kan structureel op ca. -0,2% worden gesteld. Aangezien het bij 
de netto-netto-koppeling een gemiddelde ZW-premie betreft die wordt 
berekend aan de hand van de in het bedrijfsleven geldende premies, dient 
nog te worden bezien of verhoging van deze gemiddelde premie per 1 juli 
opportuun is. Uit het voorgaande blijkt dat de verschuiving van deZW-premie 
met 0,2 procentpunt achterblijft bij het hiervoor genoemde positieve effect 
van 0,5% voor de sociale minima als gevolg van de premiedaling uit 
hoofde van de heffing van premies over ziekengelduitkeringen. In de 
structurele situatie resteert per saldo een koopkrachteffect van 0,3%, zoals 
uit tabel 3 van de memorie van toelichting kan worden afgelezen. Hiermede 
is ook een desbetreffende vraag van de fractie van D'66 beantwoord. 

De gevolgen voor de macro-economische premiedruk, waarnaar de 
leden van de G.P.V. fractie vragen, zijn voor het onderdeel van het pakket 
dat betrekking heeftop de premieheffing nihil. Hettotaal van de maatregelen 
kan structureel leiden tot een verlaging van de macro-economische 
premiedruk met 0,4 procentpunt. Echter naar de mate waarin wachtdagen 
worden herverzekerd en nettoloondoorbetalingsafspraken worden overeen-
gekomen en verzekerd, zal dit cijfer lager worden. De invloed op de 
individuele premiedruk is afhankelijk van de mate waarin wordt verzuimd 
en de afspraken die tussen partners worden gemaakt betreffende de 
hoogte van de uitkering bij ziekte. 

De leden van de G.P.V. fractie wensen inzicht in de mutaties van de 
totale druk van premies en belastingen in 1982 wanneer eveneens meegeteld 
wordt de verhoging van de premiegrens AOW, de voorgenomen solidari-
teitsheffing, de verhoging van de ZW-premie met 0,2% en de verhoging 
van de ziektewetpremie die nodig is voor de herverzekering van de wacht-
dagen. De verhoging van de premiegrens AOW heeft geen enkel effect op 
de premiedruk, aangezien hier een daling van het premiepercentage 
tegenover staat. Aangezien nog geen beslissing is genomen over het al of 
niet invoeren van een solidariteitsheffing, noch over het tijdstip van 
invoering en de hoogte ervan is de bepaling van dit effect nog niet mogelijk. 

De verschuiving van de premiedruk van werkgevers naar werknemers 
met 0,2% leidt op zich zelf evenmin tot drukverzwaring. De mate waarin tot 
herverzekering van wachtdagen zal worden overgegaan is niet bekend en 
kan dus niet in termen van premiedruk worden vertaald. In hoeverre 
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tenslotte de totale belasting- en premiedruk stijgt ten gevolge van andere 
maatregelen kan pas bepaald worden als de inhoud van die maatregelen 
bekend is. 

De leden van de fractie van de P.S.P. vragen naar de redelijkheid van 
premieheffing over ziekengeld. Die redelijkheid wordt blijkens uitlatingen 
van vele zijden vrij algemeen aanvaard en staat in ieder geval buiten kijf 
voor die verzekering, waarvan nog reële risicodekking wordt ondervonden. 
Van een zieke kan zeker een premie worden gevraagd voor het ziekenfonds, 
indien hij daarvoor verplicht verzekerd is. De risico's van werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid zijn eveneens reëel aanwezig. Met het oog op de 
verhouding van de netto-inkomens van actieve werknemers en zieken vindt 
de Regering het aanvaardbaar om tevens ZW-premie in te houden over 
ziekengeld. De strakke definitie van het verzekeringsbeginsel in de zin van 
geen dekking geen premie, behoeft niet onverkort te gelden, mede met het 
oog op de gewenste parallelle inkomensontwikkeling van actieven en 
niet-actieven. 

Met betrekking tot dit onderwerp zij voorts verwezen naar de uitgebreide 
gedachtenwisseling rondom de behandeling van de Wet Aanpassingsme-
chanismen. 

Een afbouw van de bovenwettelijke WAO-uitkeringen achten de leden 
van defractie van de V.V.D. door de gang van zaken rondom het onderhavige 
wetsontwerp geblokkeerd. De eventuele wenselijkheid van een dergelijke 
afbouw staat op dit moment in het geheel niet ter discussie; niet goed valt 
in te zien wat de invloed van de inhoud van het voorliggende wetsontwerp 
zou kunnen zijn op een dergelijke afbouw. 

Bij de leden van de fractie van D'66 rijst de vraag welk loon geldt voor de 
per 1 november vast te stellen loongrens voor de verplichte ziekenfonds-
verzekering, het werkelijk verdiende loon of een fictief loon alsof er van 
ziekteverzuim in het gehele jaar geen sprake is geweest. 

Bij de toetsing aan de loongrens per 1 november wordt ingevolge artikel 
3 van de ZFW onder loon verstaan elke overeengekomen vaste, naar 
tijdsruimte en in geld vastgestelde uitkering, welke de verzekerde als 
vergoeding van zijn arbeid of gedurende de staking van de arbeid van zijn 
werkgever ontvangt. Derhalve is er geen sprake van een fictief loon, maar 
van een vast overeengekomen loon. 

3.3. Wachtdagen en herverzekering 

De leden van de fracties van het C.D.A. en van de P.S.P. merken op, dat 
de invoering van wachtdagen slechts als een statistische vermindering van 
het collectieve beslag moet worden gezien. De leden van de fractie van het 
G.P.V. achten aanvullende regelingen geen collectieve uitgaven in de echte 
zin van het woord. Ook de leden van de fractie van de V.V.D. staan bij dit 
vraagstuk stil door te stellen dat de premie die voor herverzekering van de 
wachtdagen moet worden betaald als een collectieve last dient te worden 
beschouwd. Bij deze opmerkingen wil ik het volgende aantekenen. Van het 
voor rekening van de werkgevers brengen van de lasten van de eerste vijf 
ziektedagen gaat geen effect uit op de collectieve lastendruk; wel daalt 
hierdoor de premiedruk. Dit kan worden verklaard vanuit de systematiek 
van de Nationale Rekeningen, zoals die door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek wordt gehanteerd. In de Nationale Rekeningen wordt doorbetaald 
loon bij ziekte tot de collectieve lasten gerekend door te veronderstellen dat 
tegenover het bedrag aan doorbetaald loon een even groot bedrag aan 
fictieve premies staat. Zonder deze aanname zouden de totale macro-eco-
nomische kosten van de functie ziekte niet juist kunnen worden weergege-
ven. De invoering van wachtdagen betekent dus een verschuiving uit de 
feitelijke collectieve sector (ziekengeld) naar de statistisch toegerekende 
collectieve sector (doorbetaald loon). Resultaat is geen lagere lastendruk, 
maar wel een lagere premiedruk. 
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In de memor ie van toel icht ing is het voor rekening brengen van de 
werkgever van de kosten van de eerste vijf ziektedagen aangeduid met 
pr ivat iser ing. Daarmee is bedoeld te zeggen dat een deel van de ziektelasten 
rechtstreeks voor rekening van de private sector komen en dus eveneens 
de keuze o m al dan niet tot herverzekering van deze lasten over te gaan. 
Een verpl ichte, col lectieve premiebetal ing word t aldus vervangen door een 
vr i jw i l l ig dragen van lasten dan wel een vr i jwi l l ige herverzekering daarvan. 
De indiv iduele verantwoordel i jkhe id van de afzonderli jke ondernemer 
word t hierdoor benadrukt met naar ik verwacht gunst ige effecten op het 
verzuim. De stel l ing van het RCO dat de afname van de collectieve sector 
met 1200 min . door pr ivat isering van de eerste vijf dagen als «volstrekt 
statistisch» bestempeld kan worden , moet op g rond van het bovenstaande 
worden bestreden. Dit in an twoord op een desbetreffende vraag van de 
leden van de P.S.P.-fractie. 

Naast het effect van de privat isering van de wachtdagen ad 1200 min . 
daalt de collectieve sector in de zin van collectieve premiedruk, met een 
addit ionele 300 m in . De specificatie hiervan, waarnaar de G.P.V.-fractie 
informeert , is als volgt . Het volume-effect dat rechtstreeks ten gunste van 
de ziekenkassen komt is geraamd op 350 min . , te verminderen met de ten 
laste van de ziekenkassen komende kosten van de m i n i m u m dagloonbepa-
l ing ad 50 min . 

De leden van de fracties van het G.P.V. en de V.V.D. wijzen op het 
alternatief 1 of 2 wachtdagen voor rekening van de werknemers te brengen 
en vragen naar de hieruit voortv loeiende lastenverl icht ing. Uit de invoer ing 
van een resp. twee wachtdagen vloeit globaal geraamd een lastendaling 
voor werkgevers voor t van 225 min . resp. 470 min . Voor een dergeli jke 
maatregel zou verniet ig ing van ca.o. 's zijn vereist. Gevreesd moet worden 
dat een dergeli jk voornemen het gewenste maatschappeli jke draagvlak zal 
missen. 

De leden van de fractie van D'66 vragen zich af, in hoeverre afschaffing 
van de mogel i jkheid tot herverzekering tot lastenverl icht ing zal leiden. 
Evenmin als de invoer ing van wachtdagen macro-economisch tot lasten-
verzwar ing kan leiden, kan ook herverzekering niet tot lastenverl ichting 
leiden. Voor indiv iduele bedri jven ligt dit anders. Daar iedere vo rm van 
verzekering een zekere r is icoverevening inhoudt , zullen de gevolgen van 
herverzekering voor bedri jven variëren met het ziekteverzuim per bedrijf. 
Een algemene herverzekering zou het streven naar een grotere f inanciële 
verantwoordel i jkhe id van de werkgever bij het ziekteverzuim in eigen 
onderneming kunnen tegenwerken. Daarom zal door differentiatie in de 
premiestel l ing de betrokkenheid van de werkgever hersteld moeten 
worden . Daarbij zullen nadere voorwaarden worden ontwikkeld o m de 
mogel i jkheid tot herverzekering te beperken tot bedr i jven, die een actief 
verzuimbestr i jd ingsbele id voeren. Voor werkgevers met relatief veel 
werknemers met lonen op m i n i m u m - of iets hoger l iggend niveau zal de 
m in imumbescherm ing een effect hebben op de doorbetal ing bij ziekte, dat 
geli jk is aan de werk ing van het m in imumloon in relatie tot hun arbeidskos-
ten. Dat behoeft dus op zich genomen geen reden te zijn voor de mogel i jke 
herverzekering. De reden voor de herverzekering is vooral de gewenste 
r is icospreiding en het is dus geen bezwaar daarvoor een dekkende premie 
in rekening te brengen. 

Deze zelfde leden vragen wat er tegen was om de bedri j fsverenigingen 
toe te staan de ui tvoer ing van de herverzekering ook in de toekomst ter 
hand te nemen. Hiertegen is geen enkel bezwaar. Voor de keuze om de 
herverzekering via de ziekenkas of los daarvan op te zetten, is een afweging 
van de toelaatbaar te achten verevening noodzakelijk. 

De dreiging van st i jgende kosten van verzekering, die door de leden van 
de C.P.N, in een aanhal ing van de FNV te berde word t gebracht, zal naar ik 
verwacht niet opt reden. Bij een keuze tussen herverzekering bij de bedri j fs-
verenig ing en bij andere instel l ingen, valt immers aan te nemen, dat 
werkgevers de goedkoopste oplossing zullen verkiezen. 
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Daar naast verzekering van het ziekterisico bij de bedrijfsvereniging altijd 
de mogelijkheid heeft bestaan het risico voor eigen rekening te nemen, 
bewerkstelligt het wetsontwerp geen verdere versnippering van de uitvoe-
ringsorganisatie dan ook thans bestaat. 

De leden van de fractie van de V.V.D. willen weten hoeveel werknemers 
onder een ca.o. vallen, waarin nog één of twee wachtdagen voor werkne-
mers zijn opgenomen. In de bijlagen van het SER-advies zijn de bepalingen 
in collectieve arbeidsovereenkomsten m.b.t. de Ziektewet opgenomen. 
Alleen ca.o.'s van bedrijfstakken met meer dan 5000 werknemers staan 
daarin vermeld. Dit betekent dat de bepaling in de individuele arbeidsover-
eenkomsten en in de ca.o.'s van bedrijfstakken met minder dan 5000 
werknemers niet bij ons bekend is. De gevraagde gegevens kunnen dan 
ook niet worden verstrekt. 

Bovendien is onbekend hoeveel werknemers ook feitelijk één wachtdag 
kennen. In vele ca.o.'s is immers bepaald, dat bij een bepaalde ziekteduur 
de kosten van de éérste wachtdag worden vergoed door de werkgever. 
Welke de financiële gevolgen zijn wan neer alle wachtdagen voor werknemers 
worden weggecontracteerd is derhalve onbekend. 

3.4. Inkomenseffecten en loonkosten 

De V.V.D. fractie informeert naar het netto minimum- en modaal loon 
van een werknemer met een gemiddeld verzuim als gevolg van de maatre-
gelen in de Ziektewet. Deze absolute bedragen zijn niet in de memorie van 
toelichting opgenomen, omdat het netto loon niet alleen muteert door de 
maatregelen in de Ziektewet. Ook door mutaties in premies en belasting, 
die niet het gevolg zijn van de ziektewetmaatregel, verandert het netto 
loon. Om deze reden zijn alleen de mutaties van het netto loon als gevolg 
van de maatregelen in de memorie van toelichting opgenomen in tabel 2. 
Tabel 3 geeft vervolgens de netto inkomensmutaties bij de invoering van 
de maatregelen, dus inclusief de effecten van de premiedalingen die het 
gevolg zijn van de maatregelen. Mutaties voor ongehuwden zijn niet 
zonder meer te geven, daar op het minimumniveau een verschil bestaat 
tussen kostwinners en niet-kostwinners en niet tussen gehuwden en 
ongehuwden. Voor het modaal loon bedraagt de mutatie voor een ieder 
- 0 , 6 % ; op het minimumniveau is de mutatie + 0,3% voor kostwinners 
en - 0,5% voor niet-kostwinners. 

Voorts vragen deze leden of de Regering heeft onderkend, dat het 
nivellerend effect van de ziektewetmaatregelen tot het modale niveau een 
bron van onrust zal betekenen. Het nivellerende effect van de maatregelen 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er in het voorstel over het 
ziekengeld premies voor de werknemersverzekeringen worden geheven en 
vanwege de minimum-dagloonbepaling. Tegen dit onderdeel van het 
voorstel is in het SER-advies juist het minste verzet gerezen. 

Op de vraag van de leden van de G.P.V.-fractie naar de inkomenseffecten 
van wachtdagen voor werknemers luidt het antwoord dat per doorgemaakte 
wachtdag het inkomenseffect ongeveer -0,4% bedraagt voor alle inkomens-
niveaus. Dit effect kan niet worden aangegeven bij verschillend verzuimni-
veau. Bij eenzelfde verzuimniveau kan namelijk het aantal ziekmeldingen 
variëren. 

De leden van de P.P.R. fractie wijzen op de spreiding van het ziekterisico, 
waardoor de gemiddelde inkomenseffecten bij ziekte per individu verschillen. 
Dit ziekterisico kan door een veelheid van oorzaken verschillen per individu. 
Deze verschillen worden met de maatregel beoogd en leggen een beperkt 
eigen risico bij werknemers. Het betreft een beperkt eigen risico, omdat de 
financiële effecten altijd geringer zijn dan de inkomensachteruitgang van 
iemand die arbeidsongeschikt wordt. 
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De P.P.R.-fractie betwijfelt of de inkomenseffecten van de maatregelen 
over een grote groep worden gespreid. Hierbij past de volgende kantteke-
ning. Het aantal werknemers, dat arbeidsongeschikt of werkloos is, is 
geringer dan het aantal werknemers dat in een jaar voor korte of langere 
duur ziek wordt. 

Geen inzicht kan worden gegeven, anders dan via de koopkrachteffecten 
in tabel 2 en 3 van de memorie van toelichting, in de gevolgen van ziekte 
voor het huishoudbudget, waarnaar de leden van de P.S.P.-fractie informe-
ren. Het betreft hier uitgaven van individuele huishoudingen, die van geval 
tot geval kunnen verschillen. Voorts zal het van individuele omstandigheden 
afhangen of en in hoeverre eventuele extra lasten kunnen leiden tot een 
beroep op regelingen in de sfeer van de voorzieningen, gezinsverzorging 
e.a. 

In een bedrijf met een hoog ziekteverzuim en met veel minimuminko-
menstrekkers is de loonsomstijging als gevolg van de ziektemaatregelen 
hoger dan in andere bedrijven. De leden van de V.V.D.-, C.P.N.-, en G.P.V.-
fractie brengen dit bezwcar naar voren. Inderdaad worden door het heffen 
van werkgeverspremies bedrijven met een relatief hoog verzuim gecon-
fronteerd met lastenverzwaringen ten gunste van bedrijven met relatief 
laag verzuim. De kosten van het hoge verzuim in het bedrijf worden voor 
individuele werkgevers zichtbaar gemaakt. Hierdoor worden zij gestimuleerd 
om maatregelen te nemen ter vermindering van het verzuim. Daarnaast zal 
de loonkostenstijging als gevolg van de ziektewetmaatregelen in een 
bedrijf met veel minimuminkomenstrekkers hoger kunnen zijn dan in 
andere bedrijven. Dit effect is het gevolg van de minimumdagloonbepaling 
- zoals de leden van de G.P.V.-fractie terecht opmerken. De Regering wil de 
minimumlonen bij ziekte dezelfde bescherming bieden als bij werken. 

In het Midden- en Kleinbedrijf zijn relatief veel minimuminkomenstrekkers 
werkzaam; hierbij zij echter bedacht dat het minimumdagloon in de 
Ziektewet alleen van toepassing is op inkomenstrekkers in tariefgroep 3 en 
4. 

Bedacht zij voorts dat kleinere werkgevers de wachtdagen kunnen 
herverzekeren. Deze herverzekering dient te voorkomen, dat de lasten van 
het ziekteverzuim voor een kleinere werkgever onaanvaardbaar hoog 
worden. 

3.5. Reserves en volume-effecten 

Vele leden uiten twijfels over de totstandkoming van dein het wetsontwerp 
geraamde volumedaling. In de memorie van toelichting is reeds gewezen 
op het onzekere karakter van deze raming. Het volume-effect dat door het 
wetsontwerp wordt beoogd, berust op twee in het wetsontwerp voorgestelde 
maatregelen, terwijl ik thans nog een derde omstandigheid aan de onder-
bouwing zou willen toevoegen. Allereerst het voor eigen risico nemen van 
vijf wachtdagen door werkgevers met daaraan gekoppeld een scherpe 
beperking van het recht tot herverzekering, samenhangend met de aan te 
tonen activiteiten op het gebied van de verzuimbestrijding. Zoals elders in 
deze memorie toegelicht ligt het in mijn bedoeling om toestemming tot 
herverzekering uitsluitend dan te verlenen indien een aantoonbaar en 
substantieel verzuimbestrijdingsbeleid wordt ontwikkeld of reeds is 
ingevoerd. Bedrijven die niet aan deze eis voldoen, komen niet voor 
herverzekering in aanmerking en zullen dus rechtstreeks geconfronteerd 
worden met de ziektelasten over de eerste 5 dagen per ziektegeval. In feite 
worden de thans reeds bestaande naar bedrijfs- of beroepsgroep gedifferen-
tieerde ZW-premies, nog verder naar afzonderlijke bedrijven verbijzonderd. 
Het is mijn overtuiging dat deze kostenallocatie tot een aanzienlijke 
beperking van het vermijdbare verzuim zal leiden. Bij een goede interne 
communicatie binnen bedrijven, zal deze maatregel tevens het individuele 
bewustzijn van de werknemers ten aanzien van de ziektelasten voor het 
bedrijf doen toenemen. De tweede maatregel die een daling van het 
verzuim moet bewerkstelligen betreft een beperking van de loondoorbetaling 
tijdens ziekte met gemiddeld 10%. De Regering verwacht dat hierdoor 
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indiv iduele prikkels ontstaan om het verzuim waar mogel i jk te beperken. 
Toegegeven moet worden en ik betreur dat zeer, dat indien onder invloed 
van maatschappel i jke krachten deze individuele prikkel in belangri jke mate 
word t omgebogen naar een collectieve, het aanvankeli jke beoogde volu-
me-effect zal afzwakken naar de mate waar in 100% netto-doorbetal ing 
word t a fgedwongen. 

Desalniettemin ver t rouwt de Regering erop dat, en dit is dan de toege-
voegde omstandighe id , onder inv loed van de aankondiging van de beleids-
voornemens van de Regering en de discussies en weerstanden die hierop 
zijn gevo lgd, het maatschappeli jke bewustzi jn ten aanzien van de kosten 
van het ziekteverzuim sterk is toegenomen en zal leiden tot een dal ing van 
het verzuim. Tekenen van een voortgezette dal ing van het ziekteverzuim 
kunnen reeds worden waargenomen. De Regering acht het aannemeli jk, 
hoewel onzeker, dat het geheel van voorgestelde maatregelen en de 
psychologische reacties daarop een volume-effect in de orde van 500 min. 
kan doen ontstaan. De leden van de fractie van het C.D.A. merken op dat zo 
er al een merkbaar volume-effect zal optreden, de hieruit voor de onderne-
mingen voortv loeiende lastenverl icht ing eerst op middel lange termi jn 
zichtbaar word t . Het is onzeker in welke mate en op welke wijze de vo lume-
effecten zich zullen manifesteren. Zoals hiervoor aangegeven heeft de 
Regering er ver t rouwen in dat ze zullen ontstaan, maar ontkent overigens 
niet dat een zekere t ime lag zou kunnen optreden. Dit behoeft overigens 
geen bezwaar te zijn omdat bij de premiestel l ing hierop kan worden 
geant ic ipeerd via inter ing op de overreserves. 

De leden van de fracties van de P.v.d'A. en D'66 wi jzen op het advies van 
de Sociale Verzekeringsraad. In dit advies word t gesteld, dat de voorge-
schreven reserve, voor de Ziektewet reeds aan het eind van 1982 kan 
worden aangepast aan het te verwachten lagere uitkeringsniveau voor de 
ziekengeldkassen in de komende jaren. In het regeringsvoorstel is dit niet 
overgenomen, doch worden de overreserves geleideli jk weggewerkt , 
waardoor een schoksgewijze ontwikkel ing van de premies kan worden 
voorkomen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen van wie het geconstateerde 
overschot in de ziekenkassen grotendeels afkomstig is. Veel werknemers 
betalen de maximale premie van 1 % . Enkele bedri jfstakken kennen een 
hoger werknemersaandeel wegens de bovenwettel i jke ui tkeringen. Zou de 
ziektewetpremie in de afgelopen jaren zijn vastgesteld zodanig dat er geen 
overreserves zouden zijn ontstaan dan zouden met name de werkgevers-
premies lager hebben kunnen zijn. 

De dal ing van het ziekteverzuimpercentage heeft voornamel i jk geleid tot 
overreserves in de ziekengeldkassen. Vanaf 1981 hebben de ziekengeldkas-
sen de premies gemidde ld naar beneden bijgesteld, in verband met het 
dalende verzuim. Dit in an twoord op een desbetreffende vraag van de 
C.D.A. fractie. Het Minister ie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
verwacht bij het huidige wetsvoorste l een gemiddelde ziektewetpremie van 
5,2%. In de verwachte premie is verwerkt de invoering van ziektewetmaat-
regelen per 1 april 1982 en een beperkte intering op de gerealiseerde 
overreserves. Op deze wijze kunnen de overreserves geleideli jk verdwi jnen 
zonder al te grote schommel ingen van de ziektewetpremies. De Regering 
heeft veronderste ld, dat de maatregelen leiden tot een dal ing van het 
verzuim in 1982 met 7,5%. Dit komt overeen met een verminder ing van de 
lasten wegens ziekte met 500 min . De omvang van deze besparing is niet 
eenduid ig te bepalen en derhalve niet naar toongroepen en bedri j fstakken 
te specif iceren. Een verminder ing van het ziekteverzuim leidt direct tot een 
lastendal ing voor de ziekengeldkassen. Volume-effecten worden dus direct 
zichtbaar. Voorts is de Regering niet voornemens om het ziekteverzuim 
geforceerd terug te dr ingen. Werkgevers en werknemers worden in het 
reger ingsvoorstel gest imuleerd o m het ziekteverzuim in een gezamenli jke 
verantwoordel i jkheid terug te dr ingen. 
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ARTIKELEN 

Artikel I, onder A en B 

De fracties van het C.D.A., de P.v.d.A., D'66, de C.P.N, en de P.S.P. w i jden 
in dit onderdeel beschouwingen aan en stel len vragen over de invoer ing 
van een m in imum-dag loon in de Ziektewet. Kortheidshalve moge ik voor 
de reactie hierop terug verwijzen naar het a lgemeen deel van deze memor ie , 
waar in in een aparte paragraaf op dit e lement is ingegaan. Overigens wi js 
ik erop, dat de opmerk ingen van de leden van de fractie van D'66 over de 
herziening van artikel 15 - bedoeld zal zijn artikel 16 - van de Ziektewet mi j 
voorshands niet duidel i jk zi jn. Bedoeld artikel geeft regelen voor de 
vaststel l ing van het m in imum-dag loon op een zodanige wi jze, dat het 
netto-ziekengeld geli jk is aan het ne t to -m in imumloon . 

Zoals reeds eerder opgemerkt , zal het m in imum-dag loon gelden voor de 
tar iefgroepen 3 en 4. 

De bepal ing van artikel 16 ZW komt overeen met het reeds langer 
bestaande artikel 12b van de Werk loosheidswet , waar in eenzelfde systema-
tiek is neergelegd voor de berekening van het m in imum-dag loon W W . 

Artikel I onder C 

De leden van de C.D.A.-fractie stellen de vraag of over de nadere voor-
waarden, die te zijner t i jd ter bevorder ing van een actief verzuimbele id 
worden verbonden aan het voortzetten c.q. aangaan van de verzekering 
van de vijf wachtdagen nog overleg met het bedri j fs leven zal worden 
gepleegd. 

Nu, zoals ook reeds in de memor ie van toel icht ing op het we tson twerp is 
opgemerkt , de sociale partners voor het verzuimbele id een grote mate van 
eigen verantwoordel i jkheid behoren te dragen, l igt het in de rede aan de 
SER advies te vragen omtrent de nadere invul l ing van de voorwaarden, 
waaronder herverzekering van de wachtdagen voor de grotere werkgevers 
mogel i jk is. 

De nadere invul l ing van de voorwaarden, waaronder herverzekering van 
de wachtdagen mogel i jk is voor de grotere werkgever, waarnaar de leden 
van de P.P.R.-fractie in hoofdstuk 2.2 v roegen, zal mede afhangen van het 
advies van de SER. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of herverzekering van de vi j f 
wachtdagen voor alle werkgevers ui tvoer ingstechnisch nog in 1982 
mogel i jk is. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat met name om ui tvoer ingstechni-
sche redenen voor het jaar 1982 juist wo rd t voorgeste ld de door de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te stellen regelen ex artikel 
29, derde l id, van de Ziektewet zodanig te fo rmu le ren , dat herverzekering 
voor alle werkgevers mogel i jk is. Dit houdt in, dat w i l een werkgever 
gedurende het jaar 1982 voor herverzekering in aanmerking komen, hij di t 
dient te melden bij zijn bedr i j fsverenig ing. In de praktijk zal dit betekenen, 
dat aan alle werkgevers zal worden bericht, dat zij geacht worden herverze-
kerd te zi jn, tenzij zij zich afmelden. Dit lijkt mi j een construct ie die op zeer 
korte te rmi jn te verwezenl i jken is. 

Op de vraag van deze leden, aan welke voorwaarden voor herverzekering 
van wachtdagen de bewindsl ieden denken voor het jaar 1983 en daarna, 
merk ik - mede in an twoord op een desbetreffende vraag van de leden van 
de C.P.N.-fractie - op, dat deze voorwaarden nog niet definit ief vaststaan. 
In de memor ie van toel icht ing is reeds een aantal criteria vermeld , waaraan 
de Regering denkt. 

Aangezien, zoals in die memor ie is opgemerkt , de sociale partners een 
grote mate van eigen verantwoordel i jkhe id voor het verzuimbele id behoren 
te dragen, ligt het in de rede hen bij de nadere invul l ing van de voorwaarden, 
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waaronder herverzekering van de wachtdagen voor de grotere werkgevers 
mogelijk is, te betrekken. Daartoe zal zeker de Sociale Verzekeringsraad, 
zoals in het voorgestelde derde lid van artikel 29 is voorzien, omtrent de 
inhoud van de voorwaarden worden gehoord. Aan werkgevers die niet aan 
de nieuwe criteria voldoen, staat het uiteraard vrij om zich bij een particuliere 
verzekeringsmaatschappij voor dit risico, als zij dit zelf niet willen dragen, 
te verzekeren. Tijdens de wachtdagen heeft de bedrijfsvereniging haar 
eigen verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de Ziektewet. 

Zo zal de bedrijfsvereniging, in verband met de beoordeling van het 
recht op ziekengeld vanaf de zesde dag, de eerste dag van de arbeids-
ongeschiktheid moeten kunnen vaststellen, ook in de gevallen waarin de 
wachtdagen bij een particuliere verzekeringsmaatschappij zijn verzekerd. 

Ook de particuliere verzekeraar heeft uiteraard zijn eigen verantwoorde-
lijkheid. Aan een relatie tussen deze enerzijds en de bedrijfsvereniging 
anderzijds, in die zin, dat bij voorbeeld medische gegevens tussen de 
bedrijfsvereniging en de particuliere verzekeraar worden uitgewisseld, zal 
uit een oogpunt van bescherming van de privacy van de werknemers geen 
sprake mogen zijn. 

Zoals in de memorie van toelichting reeds is aangegeven, worden — dit in 
antwoord op de vraag van deze leden wat de Regering met kleinere 
werkgevers bedoelt - onder kleine werkgevers verstaan die werkgevers die 
minder dan tien werknemers in dienst hebben. Hiermee heeft de Regering 
beoogd slechts een globale aanduiding te geven van dit begrip. Mede in 
verband met het feit, dat het criterium van tien werknemers zonder nadere 
specificatie niet sluitend is, bij voorbeeld wanneer de werkgever seizoen-
werknemers of veel deeltijdwerkers in dienst heeft - ook de Sociale 
Verzekeringsraad heeft daar in zijn advies op gewezen - , zullen deze 
effecten in het overleg van de sociale partners over nadere invulling van de 
voorwaarden voor herverzekering dienen te worden betrokken. 

De resultaten van het onderzoek naar de invloed van de verzekeringsvorm 
op de hoogte van het ziekteverzuim, waarom de P.v.d.A.-fractie vraagt, 
zullen naar verwachting in de zomer van dit jaar voor de Kamer ter beschik-
king komen. Vooralsnog blijft het onderzoek beperkt tot een beschrijvend 
statistisch onderzoek, zodat hierin geen expliciete aandacht wordt besteed 
aan de effecten op het aanstellings- en ontslagbeleid. 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de P.v.d.A. over de wijze 
waarop thans de zaterdag en de zondag bij de bepaling van de wachtdagen 
voor bij voorbeeld ploegenwerkers wordt verrekend, merk ik het volgende 
op. 

Bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 87, eerste lid, 
van de Ziektewet (Koninklijk besluit van 19 juni 1970, Stb. 293) is aan de 
bedrijfsverenigingen de bevoegdheid gegeven ten aanzien van bepaalde 
groepen van werknemers, waaronder begrepen zij die een werkweek van 
meer dan vijf dagen hebben en zij die in ploegendienst werken, regelen te 
stellen, waardoor in afwijking van het bepaalde in artikel 29 van de Ziektewet, 
de zaterdag en de zondag eventueel zowel als wachtdag danwei als 
uitkeringsdag kan worden beschouwd. Een aantal bedrijfsverenigingen 
heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. De uitbreiding van het aantal 
wachtdagen tot vijf zal overigens ten aanzien van degenen, die in plaats 
van de zaterdag en/of de zondag andere vrije dagen hebben, problemen, 
die er in de huidige situatie wel eens kunnen zijn bij kortdurend verzuim, 
opheffen. 

De vraag van deze leden over de controle na ziekmelding tijdens de 
wachtdagen kan naar mijn mening slechts worden beantwoord in die zin, 
dat er geen aanleiding is de bestaande situatie te wijzigen. Immers om het 
recht op uitkering na het verstrijken van de wachtdagen te kunnen vaststellen, 
zal de bedrijfsvereniging de controle moeten verrichten, ook over de 
wachtdagen. De werkgever is uiteraard vrij om daarnaast ook zelf over de 
vijf wachtdagen controle te laten instellen. 
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De leden van de fractie van D'66 vragen de aandacht voor de verzekerde, 
die regelmat ig, maar met tussenpozen van langer dan een maand arbeids-
ongeschikt is. Deze verzekerde zal bij ieder n ieuw ziektegeval de vijf 
wachtdagen moeten doormaken. Het is in het kader van een algemene 
regeling als de Ziektewet niet mogel i jk onderscheid te maken tussen 
personen, van wie de gezondheid een regelmat ig ui tval len uit het arbeids-
proces veroorzaakt en hen, voor w ie het herhaald ui tval len op toeval 
berust. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van deze leden kan 
worden meegedeeld dat de in het derde lid van artikel 29 gekozen fo rmuler ing 
«ten aanzien van één of meer bij haar verzekerde werknemers» is gekozen 
o m het mogel i jk te maken, dat een werkgever, die één werknemer in dienst 
heeft, die op g rond van de artikelen 4 of 5 van de Ziektewet verzekerd is, de 
wachtdagen voor hem verzekert. 

Door de leden van de D'66-fractie is voorts de vraag gesteld hoe de 
Regering de suggestie beoordeelt van de Emancipat ieraad om zwanger-
schaps- en beval l ingsui tker ingen los te maken uit de Ziektewet. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat op 20 februar i 1981 door Minister 
Albeda en Staatssecretaris mev rouw Kraai jeveld-Wouters aan de SER en 
de Emancipat iecommissie advies is gevraagd over «ouderschapsverlof». 

Verwacht mag worden dat door de Emancipat ieraad, naar aanleiding van 
de aan zijn voorganger gerichte adviesaanvraag, in zijn advies over 
ouderschapsverlof u i tvoer ig op de betreffende kwestie zal worden ingegaan. 
Alvorens een standpunt in te nemen zal eerst bedoeld advies worden 
afgewacht. 

Voor wat betreft de opmerk ingen van de fractie van de C.P.N, over dit 
onderdeel van artikel I moge worden verwezen naar hetgeen in het voren-
staande is meegedeeld naar aanleiding van de vragen van de P.v.d.A.fract ie. 

Artikel I, onder E 

De leden van de fractie van de P.v.d.A achten het, hoewel zij begrip 
hebben voor de verhog ing van het door de werknemers verschuldigde 
premiedeel , naar hun oordeel te ver gaan om de premieverdel ing te 
bepalen bij a lgemene maatregel van bestuur. Ook de leden van de fractie 
van de C.P.N, wi jzen deze procedure van de hand, terwi j l de fractie van de 
P.S.P. in dit kader de vraag stelt, of de Regering alsnog wi l overwegen 
zulks bij wet te regelen. 

Naar mi jn mening biedt de hier gekozen procedure, waartoe de Raad van 
State heeft geadviseerd, een voldoende waarborg om onverantwoorde 
f luctuaties in het door de werknemers verschuld igde deel van de ZW-premie 
te voorkomen. Door vaststel l ing bij amvb dient immers aan een desbetref-
fend voorstel een kabinetsbesluit ten grondslag te l iggen. Wijz iging van het 
werknemersdeel door middel van wetswi jz ig ing zou mi jns inziens niet 
alleen een te zware procedure zi jn, maar zou voor ts te veel t i jd in beslag 
nemen om slagvaardig te kunnen opereren. Overigens mag bekend 
worden veronderste ld, dat het, ook al is het niet expliciet voorgeschreven, 
tot de goede gebruiken behoort , o m de daarvoor in aanmerking komende 
adviescolleges steeds omtrent premiemutat ies, advies te vragen. 

Met betrekking tot de opmerk ingen van de fractie van de P.v.d.A, D'66 en 
deV.V.D. merk ik op dat de leden vande V.V.D.-fractieuit de hier voorgestelde 
wi jz ig ing van artikel 60 van de Ziektewet ten onrechte de conclusie hebben 
getrokken, dat mijnerzi jds geen toes temming meer zal worden verleend 
voor hogere premie- inhouding op het loon van de werknemer, indien 
sprake is van bovenwettel i jke ui tker ingen. Ik moge in dit verband herhalen, 
dat er alleen in de geval len, waar in sprake is van herverzekering van de 
wachtdagen van werknemers, voor wie de werkgever krachtens het BW 
verpl icht is tot loondoorbeta l ing, de kosten van die herverzekering noch 
geheel noch ten dele ten laste van de werknemer mogen worden gebracht. 
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De overige kosten van bovenwettelijke uitkeringen zullen - conform de 
huidige praktijk - gelijkelijk over werkgever en werknemer mogen worden 
verdeeld. Naar mijn mening heb ik hiermee ook de desbetreffende vraag 
van de fracties van de P.v.d.A en D'66 beantwoord. 

De vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie, of de in het ontwerp 
voorgestelde constructie voor de herverzekering van wachtdagen voor 
degenen, die krachtens de artikelen 4 en 5 van de Ziektewet verzekerd zijn 
via een (fictieve) werkgever technisch uitvoerbaar is, kan ik bevestigend 
beantwoorden. 

De betreffende (fictieve) werkgevers worden nl. reeds thans in artikel 10 
van de Ziektewet, in verbinding met artikel 9 van die wet, als werkgevers in 
de zin van de Ziektewet beschouwd en zijn dan ook als zodanig bij de 
bedrijfsvereniging bekend en geregistreerd. Ook thans kunnen deze 
werkgevers wachtdagen herverzekeren voor hun gehele «personeel» of 
voor een deel daarvan. Er kan, gezien het vorenstaande, van worden 
uitgegaan, dat de voorgestelde constructie door de uitvoeringsorganen 
heel wel zal kunnen worden gehanteerd. 

Artikel IV 

De leden van de fracties van P.v.d.A., C.P.N., P.P.R. en P.S.P. hebben 
kanttekeningen geplaatst bij artikel IV van het ontwerp, dat er toe strekt de 
werknemer die uitkering ingevolge de Werkloosheidswet geniet, tijdens het 
doormaken van wachtdagen ingevolge de ZW zijn aanspraak op WW-uitkering 
te laten behouden. Zij zijn van mening/ dat hierdoor de maximale uitkerings-
termijn ingevolge de WW ten onrechte wordt beperkt. De leden van de 
fractie van de P.v.d.A. zijn van oordeel, dat in aansluiting op de huidige 
praktijk de doorbetaling van de uitkering aan werklozen tijdens wachtdagen 
ten laste van de Ziektewet zou moeten komen. De leden van de fracties van 
de P.S.P. en de P.P.R. vragen, of bij handhaving van het voorstel om nu 
werklozen over de wachtdagen uitkering ingevolge de WW te betalen, 
compenserende maatregelen zullen worden genomen. 

Ik meen de suggestie van de zijde van de P.v.d.A.-fractie niet te moeten 
overnemen. Het is immers de bedoeling, dat voor zover na de inwerking-
treding van de voorgestelde maatregelen nog uit de ziekengeldkassen 
uitkering over de wachtdagen wordt verstrekt, daarover door de werkgevers 
extra premie wordt betaald. 

Een gratis herverzekering van wachtdagen voor werklozen past niet in 
dat voornemen, en heffing van extra premie voor die herverzekering ten 
laste van de werkgever van de werkloze (dat zou moeten zijn: de bedrijfs-
vereniging) lijkt niet logisch en bovendien uitvoeringstechnisch nauwelijks 
te realiseren. De in artikel IV voorgestelde regeling past daarentegen goed 
in de uitgangsstelling, dat de betaling over wachtdagen in beginsel ten 
laste van de werkgevers komt, aangezien ook nu reeds waar nodig de 
bedrijfsvereniging als werkgever van de werkloze wordt aangemerkt. 

Nu ingevolge deze regeling over wachtdagen uitkering ingevolge de WW 
zal worden verstrekt, ligt het voor de hand, dat die dagen ook meetellen 
voor de maximumduur van de uitkering ingevolge die wet. Wij erkennen, 
dat dit, vergeleken met de thans algemeen gebruikelijke situatie, voor 
werklozen die tijdelijk arbeidsongeschikt worden in zekere zin een beperking 
van die maximumduur inhoudt. Compenserende maatregelen - bij voor-
beeld het niet meetellen van over wachtdagen verstrekte uitkering ingevolge 
de WW voor de maximum uitkeringsduur - menen wij echter niet te 
moeten treffen, omdat daardoor de ombuigingen, die met de onderhavige 
maatregelen moeten worden gerealiseerd, gedeeltelijk teniet zouden 
worden gedaan door meerkosten in de sfeer van de werkloosheidsuitkerin-
gen. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 348, nr. 8 31 



Artikel V 

Naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van artikel 1638c van het 
Burgerlijk Wetboek verzoeken de leden van de fracties van de P.v.d.A. en 
D'66 meer inzicht te geven in de verschillen tussen enerzijds het loonbegrip 
van het Burgerlijk Wetboek en anderzijds het (dag-)loonbegrip dat in het 
kader van de Ziektewet wordt gehanteerd. In het Burgerlijk Wetboek is het 
begrip loon niet gedefinieerd, doch hieronder moet in dat kader worden 
verstaan de tegenprestatie die de werkgever aan een werknemer verschul-
digd is als vergoeding voor de door laatstgenoemde geleverde arbeids-
prestatie. 

Wat in het kader van de Ziektewet onder dagloon moet worden verstaan 
is gedetailleerd geregeld door het complex van bepalingen, neergelegd in 
de Coördinatiewet Sociale Verzekering (artikel 4 e.v.), de Ziektewet (artikel 
15) en de krachtens laatstgenoemd artikel door de Sociale Verzekeringsraad 
getroffen algemene en bijzondere dagloonregelingen. Enkele belangrijke 
verschillen tussen beide loonbegrippen zijn dat fooien bij de bepaling van 
het dagloon in de regel wel, doch voor de bepaling van het BW-loon niet 
worden meegerekend, terwijl anderzijds onder meer gratificaties, vakantie-
toeslagen, produktiepremies en overwerkvergoedingen in de regel niet 
worden meegerekend bij de bepaling van het dagloon, doch wel als loon in 
de zin van het Burgerlijk Wetboek worden beschouwd. Voorts is aan het 
dagloon in het kader van de Ziektewet een maximum gesteld. 

Deze verschillen leiden ertoe dat het loon in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek in de regel hoger zal zijn dan het dagloon in het kader van de 
Ziektewet. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen de vraag welke consequentie de 
in het gewijzigde artikel 1638c BW neergelegde minimumloonaanspraak 
heeft ten aanzien van deeltijdwerkers. De toevoeging van de op het 
minimumloon betrekking hebbende zinsnede aan artikel 1638c, eerste lid, 
BW, strekt ertoe de minimumloonaanspraken, zoals die op grond van de 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag uiteen arbeidsovereenkomst 
voortvloeien, gedurende de begintijd van de ziekte van de werknemer 
volledig te laten voortbestaan. In geval van deeltijdarbeid vloeit ingevolge 
artikel 12 van de Wet minimumloon uit de desbetreffende arbeidsovereen-
komst een naar evenredigheid verlaagd minimumloon voort, en zal ook 
tijdens ziekte slechts op dit verlaagde minimumloon aanspraak gemaakt 
kunnen worden. De uitleg die de P.v.d.A.-leden aan de desbetreffende 
bepalingen geven is derhalve juist. 

Genoemde leden stellen voorts de vraag in welke procedure is voorzien 
om te zorgen dat artikel 1638c BW wordt nageleefd. Het antwoord op de 
gestelde vraag is, dat de werknemer zijn loonaanspraak zal moeten 
indienen bij zijn werkgever en, indien er verschil van mening blijkt te 
bestaan met betrekking tot de vraag of loon verschuldigd is, zijn vordering 
kan indienen bij de kantonrechter. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn er voorstander van afwijkingen ten 
nadele van de werknemer van de in artikel 1638c, eerste lid, slechts toe te 
staan indien die afwijkingen in een collectieve arbeidsovereenkomst zijn 
geregeld. De leden van de C.P.N.-fractie achten de in artikel 1638c, zevende 
lid, neergelegde mogelijkheid om de eerste twee wachtdagen voor rekening 
van de werknemer te brengen onaanvaardbaar. Naar aanleiding hiervan 
merken wij op, dat op zich zelf niet ontkend kan worden, dat het voorstel 
van de P.v.d.A.-leden een versterking van de rechtspositie van de individuele 
werknemers zou betekenen. Anderzijds zou het echter een wijziging 
impliceren van het al lang bestaande stelsel, waarbinnen ook thans reeds 
de loonbetaling over de eerste twee ziektedagen bij schriftelijke overeen-
komst of reglement kan worden uitgesloten. Wij hebben gemeend op dit 
punt geen wijziging te moeten voorstellen. 

Overigens is onjuist dat, zoals de leden van de C.P.N.-fractie stellen, door 
het wetsvoorstel de mogelijkheid zou worden «geopend» voor de eerste 
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twee wachtdagen ten nadele van de werknemer af te wi jken van de in 
artikel 1638c, eerste l id, neergelegde verpl icht ing. Ten aanzien van de 
eerste twee wachtdagen is de thans bestaande afwi jk ingsmogel i jkheid 
zonder wi jz ig ingen gecont inueerd. Het verwi j t dat het Kabinet in str i jd met 
het regeerakkoord, garanties voor de min ima zou laten verval len is dan ook 
niet gerechtvaardigd. 

De leden van de P.v.d.A.fract ie vragen voorts of er geen behoefte aan 
bestaat om een achtste lid toe te voegen aan artikel 1638c BW, waar in een 
mogel i jkheid van ui tzonder ingen word t neergelegd ten aanzien van 
hetgeen is bepaald in het tweede tot en met zesde lid van dat artikel. Een 
dergeli jk achtste lid is echter overbod ig , aangezien in het herziene zevende 
lid de bestaande regeling is gehandhaafd dat u i tzonder ingen ten nadele 
van de werknemer op hetgeen in artikel 1638c is bepaald mogel i jk zi jn, mits 
deze ui tzonderingen zijn neergelegd in een schriftel i jke overeenkomst of 
reglement (en mits geen betrekking hebbend op de 3e t /m 5e wachtdag). 
Uit het karakter van artikel 1638c BW - een arbeiderbeschermend voor-
schrift - vloeit overigens voort dat afwi jk ingen ten gunste van de werknemer 
zonder meer zijn toegestaan; aangezien artikel 1638c BW ter zake geen 
nadere bepalingen bevat zijn dergel i jke afwi jk ingen vo rmvr i j , en zouden 
deze desnoods ook mondel ing kunnen worden overeengekomen. 

Ten slotte stellen deze leden de vraag of het in minder ing brengen van 
het recht op vri je dagen als gevolg van ziekteverzuim, zeker waar het meer 
dan twee dagen per ziektegeval betreft, niet str i jdig is met de voorgestelde 
niet igverklar ing van het voor rekening van werknemers brengen van meer 
dan twee wachtdagen. Kenneli jk hebben de P.v.d.A."fractieleden hierbi j het 
oog op de regeling zoals die bij de DSM bekend is. Het an twoord op de 
vraag is dat zolang over de derde t /m de vi j fde ziektedag ten minste 80% 
van het loon word t ui tbetaald, van stri jd met artikel 1638c BW geen sprake 
kan z i jn; zolang het aantal vo l ledig doorbetaalde vakant iedagen niet daalt 
beneden het in artikel 1638bb BW geregelde m in imum kan ook van str i jd 
met die artikelen geen sprake zi jn. 

De leden van de fractie van D'66 zouden graag zien, dat werknemers die 
op het moment van ziek worden geen dienstbetrekking meer hebben en 
ook geen uitkering ontvangen, toch de eerste 5 dagen ziekengeld uitgekeerd 
kr i jgen. Welke oplossingen zijn er denkbaar voor hen, die bij voorbeeld een 
eigen bedrijf je opzetten of voor thuiswerkers? 

Voor wat degenen betreft, die een eigen bedrijf je opzetten, geldt, dat zij, 
wanneer zij ziek worden binnen een maand na het einde van de verpl ichte 
verzekering, recht hebben op ziekengeld. Voor hen zullen, evenals voor alle 
andere verzekerden ZW, vi j f wachtdagen gelden. Aangezien zij echter geen 
werkgever meer hebben, sorteert de doorbetal ingsverpl icht ing voor de 
werkgever krachtens het BW voor hen geen effect. Ik zie geen mogel i jkheid 
om te bereiken, dat deze categorie van personen toch over de eerste vijf 
dagen ziekengeld krijgt ui tgekeerd. 

Voor wat thuiswerkers betreft, wo rd t opgemerkt , dat hun werkgever de 
mogel i jkheid heeft de doorbeta l ing van wachtdagen bij de bedri j fsvereniging 
te verzekeren. De werkgever kan in zo'n geval de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid toes temming vragen om een hoger gedeelte 
van de ZW-premie op het loon te mogen inhouden. 

De fractie van het G.P.V. heeft er bezwaren tegen dat dat onderdeel van 
artikel 1638c BW word t geschrapt waarui t voortv loei t dat de werknemer 
geen recht op loondoorbeta l ing t i jdens ziekte heeft indien de ziekte door de 
onzedeli jkheid van de werknemer is veroorzaakt. Naar aanleiding van 
hetgeen door deze fractie naar voren is gebracht merk ik het volgende op. 

Uit de toel icht ing op het aanvankeli jke artikel 1638c en de op dat artikel 
gebaseerde jur isprudent ie - over igens van oudere datum - blijkt dat bij 
«ziekte die door de onzedel i jkheid van de arbeider is veroorzaakt» gedacht 
is aan a) geslachtsziekten, en b) arbeidsongeschiktheid welke word t 
veroorzaakt door de bevall ing van een ongehuwde moeder. Dat in genoemde 
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omstandigheden een reden zou mogen worden gezien om de algemeen 
geldende loondoorbetalingsverplichting te doorbreken acht ik een achter-
haalde gedachte, en ik neem ook niet aan dat de rechter thans nog in de 
dergelijke gevallen de uitzonderingsclausule van toepassing zal achten. 
Andere toepassingen van de onzedelijkheidsbepaling zijn mij niet bekend. 

Overigens bestaat er heden ten dage weinig eensgezindheid over wat als 
onzedelijk gedrag moet worden beschouwd; ook om die reden zou ik het 
onwenselijk vinden indien het antwoord op de vraag of een werknemer 
tijdens ziekte aanspraak heeft op loondoorbetaling in eerste instantie 
afhankelijk zou zijn van de zedelijkheidsopvattingen die bij de werkgever 
van die werknemer leven, terwijl in laatste instantie de rechter, indien de 
aangelegenheid aan hem zou worden voorgelegd zijn uitspraak niet zal 
kunnen laten stoelen op enige maatschappelijke consensus. 

De leden van de G.P.V.-fractie vragen voorts om een reactie op de in he't 
SER-advies genoemde mogelijkheid om de minimumloon-doorbetalingsre-
geling, zoals die in het wetsvoortstel in artikel 1638c van het Burgerlijk 
Wetboek is neergelegd, in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 
op te nemen. Ik ben van oordeel dat regeling in het Burgerlijk Wetboek uit 
een oogpunt van eenvoud de voorkeur verdient, aangezien de minimum-
loonverplichting aanhaakt bij de doorbetalingsverplichting zoals die in 
artikel 1638c BW is geregeld. 

Artikel VI 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben vragen gesteld over de 
premieheffing over aanvullingen op WAO-uitkeringen. In beginsel zal deze 
premieheffing evenals de premieheffing over ziekengeld leiden tot lagere 
netto uitkeringen. Op dit moment valt nog niet te overzien in hoeverre dit 
ook feitelijk zal gebeuren. Er kan nog geen duidelijk beeld worden gegeven 
in hoeverre tijdens de loononderhandeling door de sociale partners 
afspraken worden gemaakt over het niveau van het ziekengeld en in 
hoeverre eventuele afspraken zich tevens tot het niveau van WAO-aanvul-
lingen zullen uitstrekken. De premieheffing over deze aanvullingen heeft 
voor de werknemer nagenoeg hetzelfde effect als de heffing van vereve-
ningsbijdrage over de WAO-uitkering; voor de premieheffing worden de 
werkelijke premies toegepast, terwijl voor de vereveningsbijdrage gemid-
delde percentages worden gehanteerd. Overigens is het niet juist dat de 
premieheffing wel en de vereveningsbijdrage niet tot een hogere uitgave 
van het arbeidsongeschiktheidsfonds leidt. De premieheffing geschiedt 
over uitkeringen, die uit de ziekenkassen komen of door werkgevers 
worden gefinancierd. Wanneer premieheffing wordt ingevoerd met 
handhaving van het bestaande bruto niveau, dan leidt dit enerzijds tot 
lagere netto uitkeringen en anderzijds tot hogere premieontvangsten in de 
sociale fondsen. Vereveningsbijdrage wordt geheven van WAO-uitkeringen 
en blijft in het arbeidsongeschiktheidsfonds; dit leidt dus tot lagere WAO-
uitkeringen voor arbeidsongeschikten en tot lagere lasten voor het AOF. 
Voor de uitvoering van de premieheffing maakt het in principe geen 
verschil of de WAO-uitkering via de werkgever dan wel door de bedrijfsver-
eniging wordt verstrekt. Echter daar premieheffing over de WAO-aanvulling-
en, die worden verstrekt door de bedrijfsverenigingen, voor de bedrijfs-
verenigingen voor 1982 op uitvoeringstechnische moeilijkheden zou 
kunnen stuiten, zou hieraan door het stellen van nadere en zo nodig 
afwijkende regelen een andere inhoud gegeven kunnen worden bij voorbeeld 
in de vorm van vereveningsbijdrage. 

Deze leden stellen tevens dat nu over ziekengeld premie voor alle 
werknemersverzekeringen verschuldigd zal zijn, het naar hun mening in de 
rede zou liggen, dat ziektedagen voor de referteperioden voor WW en 
WWV als gewerkte dagen zouden worden aangemerkt. 

Daar in de uiteindelijke situatie voor premieheffing de werkelijke percen-
tages zullen worden gehanteerd, behoeft voor de werknemers in dienst van 
eigen-risicodragers geen nadere regeling te worden getroffen. Vaststelling 
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van een gemidde ld premiepercentage voor de wachtgeldverzekering word t 
derhalve niet overwogen. 

In de W W heeft van het begin af aan de eis gegolden, dat men een aantal 
dagen feiteli jk moest hebben gewerkt om voor werkloosheidsui tker ing in 
aanmerking te kunnen komen. Tot voor kort golden in de WWV ruimere 
criteria; bij de wet van 26 maart 1981, Stb. 133, is deze laatste wet voor wat 
dit punt betreft aangepast aan de WW. Het is niet zo dat in deze wet ten 
voor de vaststel l ing van het recht op ui tkering geen rekening word t 
gehouden met ziektedagen. De referte-periode van een jaar waar in men 
gedurende een aantal dagen (meestal 130) moet hebben gewerkt o m voor 
uitkering in aanmerking te komen, word t namel i jk ver lengd met de per iode, 
waar in de betrokkene in dat jaar wegens arbeidsongeschiktheid geen 
arbeid kon verr ichten. Voor wat de stel l ing van de hier aan het woo rd 
zijnde leden betreft, merk ik overigens op, dat premiebetal ing en een 
eventueel daaraan gekoppelde verzekering over ziektedagen los staat van 
de voorwaarden voor het recht op ui tker ing. 

Inderti jd heeft de wetgever bij het opstel len van deze voorwaarden 
bewust als eis gesteld, dat men o m voor ui tkering in aanmerking te komen 
gedurende een bepaalde periode actief aan het arbeidsproces moet 
hebben dee lgenomen. Ik zie voora lsnog geen aanleiding op dit standpunt 
terug te komen. 

De vragen van de leden van de fractie van D'66 over de premieheff ing bij 
het overheidspersoneel en het daarover en daarmee in verband staande 
overleg tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de organisaties van 
overheidspersoneel hebben reeds beantwoord ing gevonden in heta lgemene 
deel van deze memor ie . Kortheidshalve moge ik daarnaar verwi jzen. 

Terecht maken deze leden een opmerk ing over een aantal fout ieve 
verwi jz ingen in de toel icht ing op artikel VI. Deze fouten zijn inmiddels bij 
nota van verbeter ingen gecorr igeerd. 

De leden van de fractie van D'66 hebben gevraagd naar de betrokkenheid 
van de SVR bij het opstel len van nadere regels met betrekking tot de 
afdracht van de t i jdel i jke heff ing. Ti jdens de voorbereid ing van het wets-
ontwerp is intensief overleg gevoerd met de SVR en de bedr i j fsverenigingen 
over de uitvoeringstechnische aspecten van een en ander. Hieruit is 
voor tgekomen, dat de afdracht in 1982 nog niet op de gebruikeli jke wijze 
kon worden gedaan. Na aanname van het we tson twerp zal de SVR ook ten 
nauwste betrokken bli jven bij de invoer ing van de nieuwe systematiek. 

Wat betreft de vraag van de zijde van de leden van de fractie van de 
P.S.P. naar een uitvoeriger mot iver ing van de voorgestelde premieheff ing 
moge ik verwijzen naar hetgeen hieromtrent is opgemerkt in hoofdstuk 2. 

De leden van de fractie van de C.P.N, merken op dat het mogel i jk is dat 
directeuren van gewestel i jke arbeidsbureaus onts lagvergunningen verlenen 
voor werknemers met f requent ziekteverzuim welk ziekteverzuim verstorend 
werkt op de bedr i j fsvoer ing. Zij vroegen zich af of dit niet str i jdig is met het 
door de regering voorgestane beleid om integratie van gehandicapten te 
bevorderen. 

Het is nu al niet zo dat directeuren van gewestel i jke arbeidsbureaus 
gemakkeli jk onts lagvergunning verlenen op basis van het motief f requent 
ziekteverzuim of hierdoor veroorzaakte verstor ing van de produkt ie. In de 
regel brengt elk ziekteverzuim immers wel in zekere mate verstor ing van de 
produktie teweeg. 

De directeuren van de gewestel i jke arbeidsbureaus komen slechts na 
zorgvuldige afweging van de belangen tot een beslissing en toetsen 
individueel de aanvragen geadviseerd door de aan hen toegevoegde 
onts lagcommissie (met werkgevers- en werknemersver tegenwoordigers) 
aan redeli jkheid en bi l l i jkheid. Slechts indien het ziekteverzuim zo verstorend 
uitwerkt op het produkt ieproces of een dermate zware druk legt op col lega's 
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dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd het dienst-
verband te continueren, zal toestemming tot ontslag worden verleend. 
Hieruit moge blijken dat toestemming tot ontslag waarbij frequent ziekte-
verzuim een rol speelt, niet licht wordt gegeven. Dit past geheel in het door 
de Regering voorgestane beleid ten aanzien van integratie van gehandicapte 
werknemers. 

Artikel VII 

De leden van de P.v.d.A-fractie vragen of door de formulering van het 
eerste lid van artikel VII voldoende rekening wordt gehouden met de 
bestaande situatie dat doorbetalingsafspraken over de eerste twee wacht-
dagen zowel bij ca.o. als door de bedrijfsvereniging kunnen zijn geregeld. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat artikel VII slechts betrekking 
heeft op die gevallen, waarin één of meer wachtdagen bij de bedrijfsvereni-
ging zijn herverzekerd. Doorbetalingsafspraken over de eerste twee 
wachtdagen, geregeld bij ca.o., blijven zonder meer van kracht. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. M. den Uyl 
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