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De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkge legenheid ' heeft de 
eer van haar voor lop ige bevindingen op dit in haar handen gestelde 
on twerp van wet als volgt verslag uit te brengen. 

De commiss ie dankt een ieder, die door toezending van commentaar 
heeft b i jgedragen tot haar men ingsvorming . Ook dankt de commissie de 
ver tegenwoord igers van de Federeatie Nederlandse Vakbeweging, het 
Christeli jk Nationaal Vakverbond, de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger 
Personeel, de Raad van Centrale Onderwi jsorganisat ies, het Landelijk 
WAO-beraad en de Landeli jke Dienst in de Industr iële Samenwerk ing 
vanwege de Kerken, die de commiss ie in een op 18 maart 1982 gehouden 
openbare hoorzi t t ing op de hoogte stelden van hun opvat t ingen met 
betrekking tot de in het wetsontwerp neergelegde voornemens van de 
Regering. 

1. INLEIDING 

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

De leden van de C.D.A. fractie hadden met gemengde gevoelens kennis 
genomen van het thans voor l iggende wetsontwerp. Zij hadden reeds een 
en andermaal betoogd, dat het van de grootst mogel i jke betekenis is voor 
een bl i jvend herstel van de economie en het terugdr ingen van de afschu-
weli jke ontwikkel ing, die de werkgelegenheid met alle gevolgen van d ien, 
met name voor de toekomst van jonge mensen, de laatste jaren te zien 
gegeven heeft, dat in de marktsector weer de nodige ru imte ontstaat voor 
een verbeter ing van de economische structuur. 

In de gegeven omstand igheden is daarom voor tgaande mat ig ing van de 
loonkosten en een krachtig beleid gericht op verdergaande ombu ig ingen in 
de bestedingen van de collectieve sector gebiedende eis. 

Waar het leeuwedeel van de ui tgaven in de collectieve sector, naast de 
salaris- en b i jkomende kosten van het ambtel i jk apparaat van de overheid 
en aanverwante sectoren, gevormd word t door de kosten van ons, in 
vergel i jk ing tot andere landen, bijna uniek te noemen sociale zekerheids-
stelsel, zijn verdere, harde, door velen als zeer pijnli jk ervaren, zowel op 
vo lumebeperk ing als op nominale aanpassing gerichte ingrepen in de sfeer 
van de sociale zekerheid eenvoudig onontkoombaar . 

Het is, zo betoogden zij, niet meer mogel i jk, dat stelsel in zijn huid ige 
vol ledige omvang te handhaven en te redden door al de hoge premies, die 
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daarvoor moeten worden opgebracht nog verder op te schroeven. Dat 
betekent, dat ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij de vo rmgev ing en 
de bepal ing van de inhoud van dit stelsel de moed moet hebben om door 
zure appels heen te bi j ten. Dan alleen is het, ook op termi jn gezien, mogel i jk 
de fundamentele waarden ervan, te zamen een schild voor de zwakkeren 
vo rmend , te behouden. 

Gelijk zij nog recent bij het u i tbrengen van het voor lop ig verslag op 
wetsontwerp 17203 inzake de max imer ing van vereveningstoeslagen 
hadden opgemerkt is daarmee nog niet elke maatregel op dit terrein te 
verdedigen. Elk voorstel zal ook een zekere rechtvaardiging in zich zelf 
moeten hebben. Men zal ook op dit terrein zelve het adag ium, dat de lasten 
die zij meebrengen zo rechtvaardig mogel i jk verdeeld moeten worden , 
geen momen t uit het oog mogen verliezen. 

En hiervan uitgaande kan men niet voorbi jz ien aan de draagkrachtver-
schil len tussen hoogste en laagste ui tkeringen, het samenlopen van 
ui tker ingen of het samenval len van een uitkering met andere inkomsten, al 
of niet in een gezins- of daarmee vergeli jkbaar ander samenlev ingsverband. 

Vanuit datzelfde adagium is het alleszins verantwoord en redeli jk de 
kort lopende uitkeringen eerder ter discussie te stellen dan langlopende. 
Daarop was door hen desti jds reeds gewezen bij de behandel ing van het 
wetsontwerp regelende de heff ing van sociale verzekeringspremies over 
WAO-ui tker ingen en het toekennen van vereveningstoeslagen over 
bestaande uitkeringen krachtens die wet (de z.g. WAM) . Reeds bij die 
gelegenheid hadden zij verklaard het op dezelfde gronden bepaald logisch 
te achten, dat ook over ui tkeringen krachtens de Ziektewet sociale verzeke-
r ingspremies zouden worden geheven en hadden zij er impl ic iet bli jk van 
gegeven verdergaande maatregelen met betrekking tot kort lopende 
uitkeringen - indien overigens noodzakeli jk - niet negatief te zullen 
benaderen. Vanzelfsprekend zal daarnaast ook rekening moeten worden 
gehouden met de effecten van maatregelen, die intussen reeds eerder op 
andere onderdelen van het sociale zekerheidspakket zijn getroffen o m 
realisering van de beleidsdoelstel l ingen als in de aanhef van hun beschou-
w ing genoemd mede mogel i jk te maken. Anders zou dat pakket een 
onevenwicht ig geheel kunnen worden . 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden zich ook bepaald niet ontve insd, 
dat ingrepen op het terrein van de Ziektewet slechts zeer moei l i jk als niet 
onredeli jk en onontkoombaar door alle betrokken parti jen zouden worden 
ervaren. 

Het verzekeren tegen de geldeli jke gevolgen van arbeidsongeschiktheid 
tegen ziekte is diep geworte ld in ons arbeidsbestel en in dat van alle ons 
omr ingende landen. De eerste nog uiterst bescheiden pogingen daartoe 
dateren reeds uit de beginperiode van de werknemersvakbeweging in de 
vor ige eeuw toen leden van nog niet of nauweli jks in landeli jk verband 
samenwerkende plaatselijke vakorganisaties uit hun ger inge loon naast de 
contr ibut ie ook besloten geldeli jke steun te geven aan zieke col lega's. Heel 
geleideli jk, maar met niet af latende inzet daar naar toe werkend is van 
daaruit, na de wettel i jke ongeval lenverzekering, de Ziektewet tenslotte tot 
stand gekomen, gevolgd door een systeem van bovenwettel i jke, op ca.o. 's 
gebaseerde, de overgrote meerderheid van de verzekerden omvat tende, 
aanvul lende voorzieningen. Men mag niet l ichtvaardig voorbi jz ien aan de 
grote waarde die de verzekerde werknemers aan de totale inhoud van dat 
pakket van voorzieningen bli jken te hechten. Dat geldt evenzeer de con-
tractsvri jheid die aan parti jen in het arbeidsbestel is gelaten en waardoor 
men zich wederzi jds verbond tot met name die aanvul lende voorzieningen. 

Anderzi jds - al geldt het hier een zeer belangrijk en veel omvat tend 
onderdeel - maken de ziekengeldvoorzieningen deel uit van het totale 
sociale zekerheidspakket en mag, noch kan men het buiten beschouwing 
laten indien omwi l le van het behoud van de kern van dat pakket voor de 
toekomst, thans ingri jpende ombu ig ingen noodzakelijk zijn. Hoezeer ook de 
contractsvr i jheid gerespecteerd dient te worden, hoezeer ook het inbreuk 
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maken daarop, met name door de overheid, slechts dient te geschieden 
indien het behoud of het herstel van een wezenlijk, ook voor de arbeidsge-
meenschap belangrijk hoger goed dat noodzakelijk maakt en het beoogde 
doel niet op andere wijze te bereiken valt, zulks kan tot een plicht van de 
overheid worden, indien dié omstandigheden zich voordoen. 

Weliswaar heeft de geleidelijke ontwikkeling van ons Nederlandse 
sociale zekerheidsstelsel zich onder niet steeds vergelijkbare omstandighe-
den ontwikkeld als in andere landen en zijn er stellig goede redenen aan te 
voeren waarom de inhoud van dat pakket daarbij op tal van onderdelen 
afsteekt, maar tussen onze Nederlandse economische situatie en die in 
ons omringende landen bestaan de nodige interdependenties en verwe-
venheden. Dan lijkt het toch niet onredelijk, bij het beoordelen van de 
vraag öf, en zo ja, waar ingrepen in onze sociale zekerheid verantwoord 
lijken, een vergelijking te maken met de stelsels in die landen. 

De leden van de C.D.A.-fractie meenden te weten, dat in die vergelijking 
met name de ziekengeldverzekering, zoals die in ons land wettelijk en 
bovenwettelijk geregeld is dan bepaald gunstig afsteekt tegen soortgelijke 
verzekeringen elders. Delen de bewindslieden deze opvatting? 

Zij verzochten de bewindslieden zo mogelijk hun memorie van antwoord 
vergezeld te doen gaan van een vergelijkbaar overzicht op ditstuk, tenminste 
wat de situatie in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland betreft. 

Vanuit deze gedachtengang hadden zij bepaald niet zonder waardering 
kennis genomen van het in januari genomen besluit van de Regering een 
adviesaanvrage te richten tot de Sociaal Economische Raad ter zake van te 
nemen maatregelen in de sfeer van de Ziektewet. Deze aanvrage bevatte 
stellig een aantal pijnlijk harde, maar vanuit de optiek van de C.D.A.-fractie 
op zich zelf te verdedigen beleidsvoornemens. Bij de behandeling van de 
begroting van het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
voor 1982 had hun woordvoerder daarvan reeds blijk gegeven. 

Niet alleen binnen de SER, doch ook elders - en op niet mis te verstane 
wijze - hebben de maatschappelijke organisaties en met name de werkne-
mersvakbeweging, zij het op ten dele zeer verschillende, soms ook tegen-
overgestelde gronden, deze in de adviesaanvrage van de Regering vervatte 
beleidsvoornemens van de hand gewezen. Dit constaterende, konden de 
leden van de C.D.A.-fractie zich niet geheel aan de indruk onttrekken, dat de 
omvang en de ernst waarmee reeds tegen aanvankelijke beleidsvoornemens 
werd geageerd belangrijk groter waren dan toen het gold de trekkers van 
langlopende uitkeringen, de gehandicapten en andere groepen, die minder 
in staat zijn gemeenschappelijk tegen bepaalde beleidsvoornemens te 
ageren. 

Tevens onderkenden zij, dat men zich ditmaal kennelijk niet alleen 
getroffen voelde door de beperkingen, die in een voor allen zo gevoelig 
deel van de sociale zekerheid mogelijk zouden worden aangebracht, maar 
ook - en wellicht in nog sterkere mate - door het voornemen de invoering 
daarvan mogelijk te maken met een bij de wet te regelen inbreuk op 
bestaande contracten. Hoe het ook zij, de stellingname van de maatschap-
pelijke organisaties op dit stuk wijst ook het parlement nog eens bijzonder 
op zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van herziening van wetgeving 
als deze. 

De leden van de fractie van het C.D.A. onderschreven de noodzaak de 
reeds geruime tijd geleden onontkoombaar geachte ombuiging van f 1,7 
mld. in de sfeer van de sociale zekerheid thans zo spoedig mogelijk tot 
stand te brengen. Gelet op hetgeen op andere onderdelen binnen dat 
terrein reeds is geschied, achtten zij het juist dat wordt getracht daarvan in 
de sfeer van de Ziektewet een structurele ombuiging van f 1,4 mld. te 
realiseren. 

Een en ander te meer nu, rekening houdend met de recente ontwikkelingen 
ten aanzien van de rijksbegroting, het financieringstekort, de verdere 
verslechtering van de positie van het bedrijfsleven en daarmee van de 
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werkgelegenheid, wellicht nog verdergaande ingrepen, ook in de sociale 
verzekeringswetgeving onvermijdelijk lijken te worden. 

Omdat maatregelen rechtstreeks gericht op volumebeperking, naar de 
ervaring leert, eerst na verloop van tijd effect plegen te sorteren moest 
deze ombuiging wel voor een zeer groot deel in de nominale sfeer worden 
gevonden, zij het dat ook daarvan op termijn een volumebeperkend effect 
kan uitgaan. Ofschoon zij er begrip voor hadden dat de bewindslieden nog 
geen oordeel konden geven over de aanbevelingen die de SER met 
betrekking tot het volumebeleid bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
in zijn advies van 12 februari overigens heeft gedaan, betreurden zij het wel 
dat de bewindslieden op dit punt thans volstaan met de mededeling, dat 
het reeds lang door de Kamer verwachte wetsontwerp inzake reïntegratie 
van zieke en gehandicapte werknemers (de z.g. WAG) zo mogelijk op zeer 
korte termijn zal worden ingediend. Zij vertrouwden ervan uit te mogen 
gaan dat zij zich tenminste een voorlopig oordeel over dat wetsontwerp 
zouden hebben kunnen vormen op het moment dat het nu voorliggende 
wetsontwerp voor openbare behandeling door de Kamer gereed zal zijn. 
Immers, hierdoor krijgt dit wetsontwerp thans in veler ogen duidelijk het 
karakter van een eenzijdige maatregel, namelijk overwegend dat van een 
nominale bezuiniging. Ook misten deze leden node mededelingen over het 
tijdstip waarop de memorie van antwoord kan worden verwacht met 
betrekking tot het wetsontwerp 16788 - de verplichte vacaturemelding - en 
omtrent beleidsvoornemens met betrekking tot de wijziging van artikel 30 
van de Ziektewet alsmede Wervings- en selectieprocedures. Zij verzochten 
ook daarover bij de memorie van antwoord op het onderhavige wetsontwerp 
te worden ingelicht. 

Met de bewindslieden constateerden zij, dat het gelet op de hoge ver-
zuimcijfers in ons land dringend gewenst is verzuimbeperkende maatregelen 
te nemen; zij onderlijnden dat daarbij de overheid met name via de 
wetgeving een voorwaardenscheppend beleid moet ontwikkelen. Verder in 
hun beschouwing zouden zij hun mening over de vraag in hoeverre het 
voorliggend wetsontwerp daarvan naar hun voorlopige mening beant-
woordt, nog geven. Reeds hier wensten zij echter te benadrukken, dat ten 
aanzien van het verzuimbeleid de sociale partners niet alleen in het 
algemeen voor het verzuimbeleid allen een grote eigen verantwoordelijkheid 
behoren te dragen, maar dat zulks ook geldt voor de ondernemer en de 
werknemers in de afzonderlijke onderneming. Vooral ook op dat niveau is 
sprake van een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid die steeds 
weer tot uiting zal moeten komen binnen de in de onderneming bestaande 
overlegstructuren. Kennisnemend van de in de memorie van toelichting 
genoemde verzuimpercentages en aannemend dat deze vrijwel uitsluitend 
ziekteverzuim betreffen, vroegen deze leden of deze gegevens ook kunnen 
worden aangevuld met recente cijfers daaromtrent uit ons omringende 
landen. 

Kan voor zover ze enigermate vergelijkbaar zijn en indien deze duidelijk 
afwijken van die in ons land dan ook worden aangegeven wat de oorzaken 
van die afwijking wellicht kunnen zijn? Kan de mededeling, dat de sinds 
1979 ingezette daling van het verzuim vermoedelijk conjuncturele oorzaken 
heeft ook enigermate worden toegelicht? Heeft deze daling reeds merkbaar 
tot besparingen geleid en werken die besparingen ook reeds door in de 
premiepercentages of dienen zij tot nu toe slechts ter versterking van de 
extra-reserves bij de ziekenkassen? 

In diverse reacties, die de vaste Kamercommissie bereikten werd gesteld 
dat het bereiken van wellicht op zich zelf gewenste, zoal niet noodzakelijke 
volume-effecten op de wijze als thans wordt voorgesteld, ertoe zou kunnen 
leiden, dat werknemers extra risico's zouden kunnen gaan lopen met 
betrekking tot het behoud en herstel van hun gezondheid. Zij hoopten, dat 
de Regering in dat verband met name in de memorie van antwoord zou 
willen reageren op het rekest, dat aan de commissie op 6 februari werd 
aangeboden over deze materie door de werkgroep «Artsen tegen de 
aantasting van de Ziektewet». 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden kennis genomen van het wets-
ontwerp. Mede gehoord de intensieve discussies zowel in de Sociaal 
Economische Raad als in de samenleving over de consequenties van de 
oorspronkel i jke voornemens van de Regering, stemde het de leden van de 
P.v.d.A.-fractie tot vo ldoening, dat de Regering heeft afgezien van maatre-
gelen, die een inbreuk zouden betekenen in de bestaande afspraken in de 
contracten én op de onderhandel ingsvr i jheid van organisaties van werkne-
mers en werkgevers. Zij meenden dat het op dergeli jke wijze inperken van 
de onderhandel ingsvr i jheid van de werknemersorganisat ie hoogst onwen-
selijk en tevens in str i jd met internationale afspraken terzake, zoals Verdrag 
no. 87 van de Internationale Arbeids Organisatie en het Europees Sociaal 
Handvest zou zijn. In dit verband leek het deze leden ook wensel i jk, wanneer 
de Regering de nodige terughoudendheid zou betrachten in het beoordelen 
van de resultaten van het c.a.o.-overleg, waarvan de ui tvoer ing van het 
thans voor l iggende wetsontwerp deel ui tmaakt. 

Ten aanzien van de grote l i jnen van het wetsontwerp, zoals het nu 
voor l igt , stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat het naar hun oordeel 
in de rede ligt o m ook inkomens t i jdens ziekte vol ledig aan premiehef f ing 
te onderwerpen. Zij wezen er op dat deze premiehef f ing het maken van 
afspraken over vol ledige doorbetal ing van het loon t i jdens ziekte niet in de 
weg staat, zoals ook de Regering in de memor ie van toel icht ing heeft 
gesteld. 

Het realiseren van een grotere verantwoordel i jkheid voor werkgevers ten 
aanzien van het ziekteverzuim in de onderneming door het invoeren van 
meer wachtdagen voor werkgevers achtten deze leden juist, zij het dat naar 
het oordeel van deze leden het in de adviesaanvrage aangekondigde 
f lankerende beleid noodzakeli jk is. Het invoeren van meer wachtdagen 
voor rekening van de werkgevers mag immers niet afgewenteld worden op 
groepen werknemers met een al dan niet vermeend hoog ziekterisico. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie drongen er daarom op aan het aangekon-
digde ontwerp van Wet arbeid gehandicapten (WAG) in nauwe relatie tot 
het thans voor l iggende wetsontwerp te behandelen. Naar hun oordeel zou 
het voor l iggende wetsontwerp niet in plenaire behandel ing kunnen worden 
genomen als niet ten minste de memor ie van antwoord op het voor lop ig 
verslag inzake de WAG beschikbaar is. Zij constateerden met zorg dat 
voorstel len ten aanzien van andere in de adviesaanvrage aangekondigde 
maatregelen de Kamer nog niet hadden bereikt. Zij doelden hierbi j onder 
meer op een verbeter ing van de toepassing van artikel 30 van de Ziektewet, 
waardoor de werkgever verpl icht word t een zieke werknemer, voor w ie het 
van belang word t geacht, dat hij passende arbeid kan verr ichten, in de 
gelegenheid te stellen zodanige arbeid te verr ichten; een herziening van 
het onts lagbele id; de samenwerking tussen GAB's en GMD o m behoud 
van een arbeidsplaats, resp. herplaatsing te bevorderen, alsmede de 
verpl ichte vacaturemelding, en wettel i jke voorschr i f ten inzake werv ing , 
selectie en ontslagbeleid. 

Naar het oordeel van deze leden waren de adviesprocedures m.b.t. deze 
maatregelen vo l too id . Zij vroegen de Regering naar het door haar gehan-
teerde t i jdschema. Wanneer kan de Kamer voorstel len dienaangaande 
tegemoet zien? 

Het had de leden van de P.v.d.A.-fractie verbaasd dat pas van versnelde 
invoering van artikel 10 van de Arbe idsomstandighedenwet sprake kan zijn 
op 1 januari 1983. Zij wezen er op, dat dit artikel vooral van betekenis is, in 
samenhang met andere artikelen, die eveneens dit jaar zouden moeten 
worden ingevoerd, zoals overigens reeds was toegezegd t i jdens de 
begrot ingsbehandel ing van het Departement van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid. Met belangstel l ing zeiden deze leden het rapport van de 
ambtel i jke werkgroep sociaal-medische begeleiding tegemoet te zien. 

Ook wi lden deze leden ingelicht worden over de wijze waarop exper i -
menten met verzuimcommissies onder auspiciën van het CCOZ zullen 
worden geëntameerd, alsmede over de voor tgang van deze exper imenten. 
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Ten aanzien van op zich zelf wenselijke volume-effecten merkten de 
leden van de P.v.d.A.-fractie op, dat de voorgestelde maatregelen - indien 
geen sprake is van een doeltreffend verzuimbeleid, begeleiding van zieke 
werknemers en verbetering van arbeidsomstandigheden - het gevaar in 
zich dragen ziektebevorderend te kunnen werken en kunnen leiden tot 
spanningen bij individuele werknemers en in de algehele werksfeer. Zij 
wezen daarbij op onverantwoord uitstel van ziektemelding door de werkne-
mer en op het gevaar van voortijdige hervatting van het werk. 

HetSER-advies «Vermijdbaar verzuim bij ziekte en arbeidsongeschiktheid» 
geeft aanzetten tot een doelgericht verzuimbeleid. Wanneer kan de Kamer 
- zo vroegen de leden van deze fractie - verdere voorstellen, mede op 
basis van dit advies, gericht op het voorkomen van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid, tegemoet zien? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden hier ten slotte nog enkele 
afzonderlijke vragen. 

Kan de Regering - zo vroegen zij - toelichten op welke wijze de voorge-
nomen maatregelen met betrekking tot het overheidspersoneel gestalte 
kunnen krijgen? 

Hoeveel tijd vergt het - zo wilden zij weten - alvorens de bedrijfsvereni-
gingen de nieuwe methodiek uit kunnen voeren, indien dit wetsontwerp tot 
wet zal zijn verheven? 

Deelt de Regering de mening van de Sociale Verzekerings Raad dat de in 
a'tikel 63 Ziektewet voorgeschreven reserves al aan het eind van 1982 
kunnen worden aangepast aan het te verwachten lagere uitkeringsniveau 
voor de ziektegeldkassen? 

De leden van de V.V.D.-fractie wezen in de eerste plaats op de twee 
doelstellingen van het beleid van het kabinet, nl. het realiseren van een 
ombuiging in de collectieve uitgaven ter grootte van f 1,4 mld. en het 
terugdringen van het vermijdbare ziekteverzuim. Zij constateerden vervol-
gens dat deze twee doelstellingen door het voorliggende wetsontwerp in 
het geheel niet zullen worden bereikt. Het resultaat van dit voorstel is 
volgens deze leden nl. een lastenverzwaring van meer dan een half miljard 
voor het bedrijfsleven, een acute dreiging van een nieuwe looningreep, 
geen enkele terugdringing van het verzuimvolume en een verdere verslech-
tering van het sociaal-economische klimaat ten nadele van alle verdere 
pogingen tot herstel van de economische structuur en de duurzame 
werkgelegenheid. Deze leden vroegen zich dan ook af of het kabinet met dit 
voorstel zich niet het etiket «onbekwaam» zou opplakken. 

Waarom, zo vroegen deze leden, heeft het kabinet het klemmende, 
eensgezinde advies van werkgevers- en werknemersorganisaties om het 
voorstel in zijn geheel in te trekken niet overgenomen? Vreesde het kabinet 
daarmee gezichtsverlies te lijden? Toch is intrekking gewenst om erger te 
voorkomen. 

Waarom, zo vroegen deze leden verder, is het kabinet zo onevenwichtig 
te werk gegaan door alleen een ombuigingspakket te presenteren ten laste 
van de actieven wanneer die ziek zijn? Wilde het kabinet daarmee de op 
korte termijn toch onvermijdelijke koppeling op afstand van de inactieven 
ontlopen? Heeft deze volstrekt mislukte poging om aan dat politieke 
dilemma te ontsnappen er niet toe geleid dat een dergelijke ingreep nog 
dichterbij is gebracht? 

Voor de leden van de fractie van de V.V.D. waren dit retorische vragen. 
Toch zagen ze graag de visie van de bewindslieden daaromtrent tegemoet. 

Het verloop van de indiening van dit voorstel was volgens deze leden 
een opeenhoping van psychologische blunders van dit kabinet geworden, 
omdat: 

- de premieheffing over het ziektegeld is gepresenteerd als een bezuini-
ging op de collectieve lasten. De premieheffing - waar deze leden overigens 
helemaal achter staan - is echter in het geheel geen bezuiniging, maar een 
verbreding van het premiedraagvlak bij gelijkblijvend premievolume. Het 
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leidt volgens deze leden tot een lastenverschuiving, niet tot een lastenver-
l icht ing. Als dat volgens het kabinet anders is, w i lden deze leden dat graag 
toegelicht zien; 

- het voordeel van de verbreding van het premiedraagvlak is verkwanseld 
door die draagvlakverbreding te laten samenval len met de premieverho-
gingen van 1 januari j l . uit anderen hoofde. Per 1 januar i is daardoor een 
lagere premieverhoging ingecalculeerd onder de veronderste l l ing dat de 
aanvankeli jke voornemens (incl. de premieheff ing over ziektegeld per 1 
apri l of inmiddels 1 mei as. ) geheel gerealiseerd zouden worden. De huid 
is verkocht voordat de beer geschoten is; 

- het kabinet ten aanzien van de aanvankeli jke voornemens op halfslach-
t ige wijze van koers is gewisseld. Daarmee dacht het kabinet aan de 
voornaamste vakbondsgr ieven tegemoet te komen. De georganiseerde 
werknemers waren inmiddels in het geheel niet meer te contenteren, zodat 
de halfslachtige koerswi jz iging geen effect meer sorteerde. De leden van de 
V.V.D.fract ie spraken dan ook van een volstrekt verkeerde schatt ing van de 
vakbondsinstel l ing ter zake door twee, notabene nauw met de FNV gelieerde 
bewindsl ieden. Dat de Kroonleden met hun advies blijk gegeven hebben 
van naïviteit is nog tot daaraan toe. Dat deze bewindsl ieden die naïviteit tot 
beleid verheven hebben roept grote twi j fels met betrekking tot hun beoor-
del ingsvermogen op ; 

- het nog een vol ledige maand geduurd heeft voordat het na het 
SEFS-advies van 12 februar i op 12 maart j l . tot een kabinetsbesluit gekomen 
is. In die maand van st i jgende onzekerheid over mogel i jke koerswi jz igingen 
is de stakingsonrust losgebarsten. Waarom, zo vroegen deze leden zich af, 
heeft die bes lu i tvorming een vol le maand geduurd? Daardoor heeft het 
kabinet het in ieder geval voor zich zelf onmogel i jk gemaakt dat het 
onderhavige voorstel op 1 apri l na behandel ing in de beide Kamers wet 
zou kunnen worden. Daardoor word t de periode van onzekerheid met nog 
eens enkele weken ver lengd. Wat is het verlies aan ombu ig ingen (incl. de 
doorwerk ing naar de overheidssector) ten gevolge van de inwerk ingtreding 
van de wet per 1 mei 1982 in plaats van 1 april 1982? 

Deze reeks van psychologische blunders heeft geculmineerd in chaos en 
arbeidsonrust rond de Ziektewet. Was het kabinet niet gewaarschuwd van 
bevriende vakbondszijde? Dat moet toch het geval geweest zijn. Derhalve 
concludeerden deze leden dat de eerstverantwoordel i jke bewindsl ieden 
ook nog slecht geluisterd hebben, hetgeen het oordeel van deze leden over 
de gehele gang van zaken nog negatiever deed ui tval len. 

De bewindsl ieden hebben in ieder geval bereikt dat een serieuze bezuini-
ging in het kader van de Ziektewet voor een langere t i jd onmogel i jk is 
gemaakt, zo vervolgden de leden van de V.V.D.-fractie. En is dat tegel i jkert i jd 
ook niet het geval met de geleideli jke afschaff ing van de nog omvang-
rijkere bovenwettel i jke WAO-ui tbetal ingen? Hoe groot is het totaal 
aan bovenwettel i jke WAO-ui tbeta l ingen momenteel? Intrekking van het 
hele voorstel resp. verwerp ing door de Kamer, herhaalden deze leden, is 
het enige wat de verziekte atmosfeer rond de Ziektewet kan doen opklaren. 
Pas dan kan de Regering zich met de sociale partners opn ieuw - in dat 
geval gestructureerd en ten principale de bi jstel l ing in samenhang met 
andere bi jstel l ingen aan de orde stel lend - over de Ziektewet bezinnen. 
Daarbij zouden deze leden dan ook het eigen voorste l , zoals dat bij de 
behandel ing van de begrot ing van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 
januari j l . gepresenteerd werd , aan de orde gesteld wi l len zien. In de 
huidige verziekte sfeer is dat ondoenl i jk. Roept ieder n ieuw wi jz igingsvoor-
stel, van welke polit ieke zijde ook, niet n ieuwe stakingsonlust op? Voor de 
goede orde vroegen deze leden nog naar de opbrengst van één resp. twee 
onbetaalde werknemers-wachtdagen voor iedereen in de bedri jvensector 
en de opbrengst daarvan in de overheidssector? 

Hoe stelt het kabinet zich een volumebele id bij handhaving van dit 
wetsontwerp nog voor? Kan het kabinet de doorsnee ziekengeldvoorziening 
in de belangrijkste ons omr ingende EG-landen weergeven? Wat zijn in die 
landen de landelijk gemiddelde ziekteverzuimcijfers? 
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In de memorie van toelichting staat over de verzwaring van werkgevers-
lasten bij voortzetting van de bestaande netto-doorbetalingsafspraken 
letterlijk: «om deze afwenteling te voorkomen zal het bij invoering van 
premieheffing voor partijen onontkoombaar zijn de bestaande netto-door-
betalingsafspraken te herzien». Even later sluit de Regering zich bij het 
standpunt van de Kroonleden aan en ziet af van haar voornemen tot 
eenmalige nietigverklaring van de bestaande c.a.o.-clausules. Moeten de 
werkgevers derhalve met de pet in de hand aan de werknemers vragen of 
ze hun verworven rechten willen inleveren? Wat verwachten de bewindslie-
den daar zelf van? 

Hoe beoordelen ze de akkoorden in de metaal- en grafische sector ter 
zake? Is daar wel of niet sprake van afwenteling van lasten bij de werkgevers? 
Van wie is grotendeels het geconstateerde overschot in de ziekenkassen 
afkomstig: van werkgevers of werknemers? Leveren die akkoorden datgene 
wat de bewindslieden zich na hun koerswisselingen met dit wetsvoorstel 
voorstelden? Leveren die akkoorden in 1982 resp. daarna volume-effecten 
op? 

Is eigenlijk aan het wetsontwerp - althans met betrekking tot de premie-
heffing over ziekengeld - niet feitelijk de rechtsgrond komen te ontvallen, 
zo vroegen deze leden zich af? Immers, als gevolg van het in stand houden 
van de contractuele doorbetalingsverplichtingen moeten de lasten van de 
premieheffing over ziekengeld automatisch door de werkgevers opgebracht 
worden. 

«Met veel lef» kondigt het kabinet aan dat een loonmaatregel zal worden 
getroffen wanneer bij een belangrijke ca.o. de 6 a 6,5% loonruimte zal 
worden overschreden als gevolg van netto loondoorbetaling bij ziekte. Wat 
vinden de bewindslieden van de volgende loonsommutatieberekening 
1982 voor omslagleden? 

Overloop 1981 1,7 pet 
Sociale lasten werkgevers -0,3 
Prijscompensatie 1e helft 1982 3,5 
Prijscompensatie 2e helft 1982 1,0 
100% netto-loondoorbetaling 0,8 
Initieel 0 
Incidenteel 0,9 

Totaal 7,7 pet 
De sociale lasten werkgevers zijn daarbij als volgt berekend: 

Sociale lasten werkgevers conform MEV '82 -1,2 pet 
Niet doorgaan van volume-effecten +0,5 
Premieverschuiving naar werknemers 0,2 
5 wachtdagen werkgevers, die althans in 
1982 herverzekerd worden en dus 
collectieve lasten zijn +0,6 

Totaal -0,3 pet 

Voor eigen risicodragers kan de sociale lastenontwikkeling uitkomen op 
+ 0,7 pet en de loonsommutatie op 8,6 pet. Wat vinden de bewindslieden 
van deze berekening? 

Zijn de leden van de V.V.D. fractie er dus ver naast als zij stellen, dat de 
gemiddelde loonsommutatie op 8 pet uitkomt bij handhaving van de 100% 
netto-loondoorbetaling? Daarbij merkten deze leden op dat het incidenteel 
met 0,9 pet bijzonder laag is geschat in vergelijking tot de doelstelling van 
2 pet van het Regeerakkoord en de realiteit van de achter ons liggende 
jaren. Moet daarom - afgezien van de uitsteloperaties in het kader van de 
akkoorden in de metaal- en grafische sector - niet geconcludeerd worden 
dat een loonmaatregel als gevolg van het onderhavige wetsvoorstel 
onafwendbaar is? 
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Wat is de doorwerking van de door deze leden berekende loonsommutatie 
bij netto-loondoorbetaling naar de overheidssector? Met het oog op het 
beginsel van gelijke behandeling worden voor al diegenen, die direct of 
indirect uit de overheidskas betaald worden, overeenkomstige maatregelen 
getroffen. Wat leverden de aanvankelijke voornemens met betrekking tot 
de Ziektewet daardoor voor de staatskas in 1982 op? Wat zou het onderhavige 
voorstel opleveren zonder 100% netto-loondoorbetaling en wat zal het de 
schatkist kosten (in vergelijking tot de aanvankelijke voornemens) bij de 
te verwachten 100% netto-loondoorbetaling in de particuliere sector en dus 
ook in de overheidssector? 

De leden van de fractie van D'66 waren verheugd dat het aangekondigde 
wetsontwerp uiteindelijk de Kamer bereikt heeft. De vrij algemeen erkende 
noodzaak te komen tot vermindering van de collectieve uitgaven als 
voorwaarde voor een duurzaam herstel van de economie, maakte dit 
wetsontwerp voor hen aanvaardbaar, waarmee niet gezegd is dat dit van 
ganser harte is. Indien ombuigingen in de collectieve sector maatschappelijk 
moeilijk aanvaardbaar blijken en als betrekkelijk willekeurig worden 
ervaren staan er twee wegen open. De ene weg is het afzien van de 
voornemens, waarbij deze leden wilden opmerken dat in dat geval naar 
andere ombuigingen zal moeten worden gezocht. De andere weg is het 
alsnog aanvaardbaar maken van de voorgestelde ombuigingen. Deze leden 
wilden aantonen waarom voor hen de thans voorliggende wetswijzigingen 
niet onacceptabel zijn. Zij sloten echter niet uit, dat zodra blijkt dat het 
ombuigingsbedrag niet gerealiseerd wordt en de sociaal-economische 
situatie dat vereist tot andere, minder specifieke maatregelen moet worden 
overgegaan. 

Bij ombuigingen in de sector van de collectieve uitgaven zou naar de 
mening van deze leden veel nadrukkelijker moeten worden toegelicht en 
verdedigd, ook publiekelijk, waarom juist deze ombuigingen te plaatsen 
zijn in het perspectief van de verbetering van de werkgelegenheid. Het was 
deze leden dan ook liever geweest als de macro-economische context van 
de onderhavige voornemens duidelijker over het voetlicht waren gebracht 
om op die wijze de maatschappelijke onrust en angst voor verdergaande 
ingrepen te voorkomen. 

De onzekerheid aan de kant van de Regering over de uit te zetten econo-
mische koers voor de middellange termijn vindt zijn neerslag in het thans 
voorliggende wetsontwerp. Zo wordt in de memorie van toelichting 
gesteld, dat ombuigingen een beperking van het financieringstekort en/of 
van de druk van belastingen en premies op de particuliere sector mogelijk 
maken. Kan de Regering exact meedelen welke effecten de voorgestelde 
wetswijzigingen hebben op het financieringstekort? Is de Regering voorts 
met deze leden van mening dat de gestelde beperking van de toegestane 
loonsomstijging van 6 a 6,5% op zichzelf nog niet garandeert, dat de 
beoogde lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt bereikt? 

De leden van de fractie van D'66 hadden er begrip voor, dat de eenmalige 
nietigverklaring van de loondoorbetalingsafspraken achterwege is gebleven 
in het huidige wetsontwerp. Dat is toe te juichen uit het oogpunt van de 
vrijheid tot collectief onderhandelen. Ook konden zij instemmen met de 
voorgestelde premieheffing voor de werknemersverzekering over uitkering 
bij ziekte. 

Nu de mogelijkheid is blijven bestaan dat de sociale partners in overleg 
overeenstemming bereiken over het benutten van de toegestane loonriumte, 
past het niet aan het parlement zich uit te spreken over daartoe denkbare 
oplossingen zolang deze loonruimte niet wordt overschreden en men 
binnen de in het Regeerakkoord ten aanzien van de koopkracht gemaakte 
afspraken blijft. Wel waren deze leden met de indieners van mening dat bij 
eventueel te realiseren afspraken tot loondoorbetaling de lasten daarvan 
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niet mogen worden afgewenteld op de werkgevers. De eigen verantwoor-
delijkheid die in dit wetsontwerp wordt toegekend aan de sociale partners, 
mag volgens hen niet het ontlopen van verantwoordelijkheden betekenen. 

Het valt, zo vonden deze leden, dan ook ernstig te betreuren dat in de tot 
nu toe gevoerde ca.o."Onderhandelingen deze eigen verantwoordelijkheid 
op een zo eigen wijze door de werknemersorganisaties wordt geïnterpreteerd, 
dat eigen wensen dreigen te worden afgewenteld op de andere onderham 
delingspartner. Hoe oordeelt de Regering in dit verband over de tot stand 
gekomen loondoorbetalingsafspraken in een enkele belangrijke bedrijfstak? 

Deze leden waagden te betwijfelen of het benutten van de reserves in de 
ziekengeldkassen de juiste oplossing is op de wat langere termijn. Hoe zal 
de Regering zich overigens opstellen als ook de ambtenaren als trendvolgers 
de netto doorbetaling claimen? 

Op zich zelf beoordeelden zij het betrekken van deze voorstellen op 
ambtenaren en zelfstandigen positief, al misten zij met name ten aanzien 
van de ambtenaren een concrete inhoud van de voornemens, concrete 
aanwijzingen omtrent de opstelling van de overheid als werkgever in de 
onderhandelingen met de ambtenarencentrales en concrete plannen voor 
een op bestrijding van ziekteverzuim bij de overheid gericht beleid. 

Ook stonden deze leden niet negatief tegenover de gedachte, dat bij 
ombuigingen in de collectieve sector allereerst maatregelen in aanmerking 
komen die direct of indirect tot een verminderd beroep op de sociale 
zekerheid kunnen bijdragen. 

Een goed werkgelegenheidsbeleid en de bereidwilligheid bij de sociale 
partners om tot afspraken over bij voorbeeld arbeidstijdverkorting te 
komen zijn daartoe in de eerste plaats noodzakelijk. 

Positief achtten deze leden het ook dat bij de ombuigingen gekozen is 
voor maatregelen die betrekking hebben op mensen die een relatief 
gunstiger positie hebben dan mensen die veelal blijvend niet meer aan het 
arbeidsproces deelnemen. Ziekte betekent immers, dat men veelal slechts 
tijdelijk op een uitkering is aangewezen. In dit verband wilden deze leden 
erop wijzen dat door de fractie van D'66 reeds eerder gepleit is voor één 
inkomensdervingswet, waarin uiteindelijk de Ziektewet, de arbeidsonge-
schiktheidswetten en de werkloosheidsregelingen zullen zijn samengevoegd. 

Bij de onderschrijving van de gedachte dat het bij het voorliggende 
wetsontwerp gaat om maatregelen die diegenen treffen, die slechts tijdelijk 
op de sociale zekerheid zijn aangewezen, wilden deze leden wel de relatie 
leggen naar de Wet arbeid gehandicapten. Zij gingen ervan uit dat dit 
wetsontwerp de Kamer spoedig zal bereiken. Kan dit worden toegezegd? 
Immers juist om te voorkómen dat zieken en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werknemers wel blijvend uit het arbeidsproces worden gestoten, is deze 
wet van belang. 

Deze leden vroegen zich in dit verband ook af in hoeverre het mogelijk is 
de Ziektewet en de WAO beter op elkaar af te stemmen, zodanig dat eerder 
in de ziekteperiode wordt bekeken of, door middel van een betere begelei-
ding, doorschuiving naar de WAO te voorkomen is. Een goede samenwerking 
tussen bedrijfsartsen, artsen van de Gemeenschappelijke Medische Dienst 
(GMD), alsmede huisartsen is daarvoor onontbeerlijk. Zeer teleurgesteld 
waren deze leden over de geringe aandacht die in het kader van de Ziektewet 
besteed is aan verbetering van de arbeidsomstandigheden. Zij wilden erop 
aandringen dat zo spoedig mogelijk en niet pas op 1 januari 1983 artikel 10 
van de Arbeidsomstandighedenwet als stap op weg naar een actief 
verzuimbestiijdingsbeleid wordt ingevoerd. 

Positief beoordeelden deze leden het dat besloten was tot het opnemen 
van een minimumdagloonbepaling in de Ziektewet. Hiermee wordt 
voorkomen dat mensen die gedurende enige tijd op een Ziektewet-uitkering 
zijn aangewezen, in die tijd minder zouden ontvangen dan het netto-mini-
mumloon. Zij spraken er echter hun bijzondere teleurstelling over uit dat in 
de uitwerking van deze bepaling aansluiting gezocht zal worden bij de 
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fiscale tariefgroepen 3 en 4, waarmee de werking van de minimumdag-
loonbepaling beperkt wordt tot kostwinners en alleenstaanden, ouder dan 
35 jaar. De leden van de fractie van D'66 kondigden dan ook aan stellig 
voorstellen te zullen doen, om deze beperking ongedaan te maken. Zij 
verwezen hierbij naar de gedachten omtrent individualisering in de sociale 
zekerheid, en naar de desbetreffende derde EG-richtlijn. Zij spraken als hun 
mening uit dat ook ten tijde van ombuigingen het emancipatieproces in de 
wetgeving voortgang dient te vinden. 

Ten slotte hechtten deze leden er aan te benadrukken dat voor hen de 
solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden voorop staat, zeker nu de 
economische situatie zo weinig rooskleurig is. Zieke werknemers wensten 
zij uitdrukkelijk te rekenen tot de categorie «actieven». Zij achtten het 
gerechtvaardigd een onderscheid aan te brengen tussen zieke en niet-zieke 
werknemers als daarmee voorkomen kan worden dat de solidariteit tussen 
actieven en niet-actieven wordt prijsgegeven. 

Wellicht ten overvloede wilden zij er op wijzen dat het loslaten van de 
netto-nettokoppeling, een bezuinigingsalternatief dat gevaarlijk dichtbij 
komt als gevolg van de algehele afwijzing van het wetsontwerp door de 
sociale partners en andere groeperingen uit de samenleving, voor hen niet 
aanvaardbaar is. Wezen zij in maatschappelijk opzicht op de solidariteit 
tussen werkenden en niet-werkenden, in economisch opzicht benadrukken 
zij de noodzakelijke lastenverlichting voor het bedrijfsleven, om zodoende 
tot een perspectief voor een verbeterde werkgelegenheid te komen. 

Wellicht zijn met het oog op dit perspectief andere wegen mogelijk, doch 
zolang deze zich niet duidelijk, en politiek aanvaardbaar aandienen, waren 
deze leden van mening dat de ombuigingen door middel van de wijziging 
in de Ziektewet, conform eerdergemaakte ombuigingsafspraken voor 1982 
gerealiseerd dienen te worden. Dat door een verlate inwerkingtreding van 
de genoemde wetswijziging minder omgebogen wordt dan de bedoeling 
was, namen deze leden dan voor lief, zij het niet van harte. 

De leden van de fractie van de P.S.P. hadden met verontwaardiging 
kennis genomen van het voorstel om te korten op de ziektegelden. 

Worden met deze maatregelen niet fundamentele inbreuken gemaakt op 
verworven rechten en wordt niet een willekeurige groep werknemers de 
dupe van maatregelen die wegens de economische omstandigheden door 
de Regering noodzakelijk worden geacht? 

En is het niet ongelooflijk te moeten constateren dat juist deze voorstellen 
moeten komen van een kabinet, waarvan een niet gering deel bestaat uit 
bewindslieden die zich tot voor kort «socialisten» pleegden te noemen? 

Erkennen de bewindslieden, zo vroegen de leden van de fractie van de 
PSP., dat de redenering dat het de «slechte economische omstandigheden 
zijn, die nopen tot een structurele ombuiging van 1,4 mld. gulden» op 
zichzelf geen rechtvaardiging kan zijn van de voorgestelde maatregelen. 
Gaat het niet om de politieke keuze die gemaakt wordt om een willekeurige 
groep werknemers te treffen? 

Betekent, zo vroegen de leden van de fractie van de P.S.P. voorts, het 
expliciet dreigen met een nieuwe loonmaatregel wanneer bij vrije onder-
handelingen aanvulling tot 100% van het ziektegeld bedongen wordt en 
daarmee de door de Regering vastgestelde loonruimte van 6'/2% overschre-
den zou worden, niet een zeer zware druk op die onderhandelingen en 
beknot dat niet opnieuw vooral de vakbeweging op onaanvaardbare wijze 
in haar mogelijkheden? Hoe reageert de Regering op de reacties van de 
vakbeweging, dat deze dreiging ervaren wordt als een steuntje in de rug 
van de werkgevers bij lopende ca.o."Onderhandelingen? 

Kan meegedeeld worden hoe die 6'/2% loonruimte is vastgesteld en is 
het in dit verband waar, zoals de FNV suggereert in haar commentaar, dat 
al in het vaststellen van die ruimte de eerder voorgestelde, maar inmiddels 
ingetrokken veel verdergaande voorstellen, meegerekend zijn? Wat voor 
consequenties heeft dat voor de toegestane loonruimte? 
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Wat is het commentaar van de bewindslieden op de door de RCO 
berekende loonsommutatie? 

Kan meegedeeld worden welke factoren naar de mening van de Regering 
de daling van het ziekteverzuim van de afgelopen jaren veroorzaakt 
hebben? Waarop stoelt de redenering dat het «geenszins zeker is dat deze 
(daling) zich bij ongewijzigd beleid zal doorzetten», en welke financiële 
consequenties heeft de daling van 0,9% in 1981 van het ziekteverzuim voor 
de nu voorliggende voorstellen en de per 1 januari 1982 vastgestelde 
premies? 

Wordt niet gesuggereerd met de beoogde volumebeperking en het 
toerekenen van een effect van 500 min., dat werknemers zich nü ten 
onrechte ziek melden? Zo ja, waarop stoelt dat dan, waarom wordt dit 
volume-effect verwacht? Kan een specificatie gegeven worden van deze 
verwachte ziekteverzuimdaling ten aanzien van de diverse loongroepen en 
ten aanzien van diverse bedrijfstakken? 

Indien het ziekteverzuim geforceerd teruggedrongen moet worden, wat 
is dan voor de Regering een aanvaardbaar ziekteverzuimpercentage? 

Wat zijn de verwachtingen van de Regering van de daling van het 
ziekteverzuim voor 1982, wanneer de nu voorliggende voorstellen niet 
geëffectueerd worden? En met welke percentuele daling wordt rekening 
gehouden als de voorliggende voorstellen worden doorgevoerd? Wat zijn 
de consequenties als de beoogde volume-effecten niet optreden, onder-
scheiden naar gevolgen voor het financieringstekort en premielasten? 

Gesteld wordt in de memorie van toelichting dat door het invoeren van 
wachtdagen de werkgevers tot een actiever verzuimbeleid zullen overgaan. 
Wat verstaat de Regering daaronder? Ligt het niet voor de hand dat dat 
verzuimbeleid in hoofdzaak zal bestaan in actievere controle van zieken en, 
in het personeelsbeleid, in een strengere selectie op grond van ziekte-risi-
cofactoren? 

Kan de Regering een reactie geven op de stellingname van de 400 artsen, 
verzameld in de werkgroep «Artsen tegen de aantasting van de Ziektewet»? 
Indien de Regering van mening is dat het verzuimbeleid zal bestaan in 
verbetering van de kwaliteit van de arbeid, één van de hoofdoorzaken van 
het ziekteverzuim, waarop stoelt dat dan? Heeft het invoeren van toeslagen 
op vuil en zwaar werk (te betalen door de werkgever) óók een actief beleid 
op het gebied van de kwaliteit van de arbeid tot gevolg gehad? 

Deelt de Regering de mening, dat ziekteverzuim veel beter bestreden kan 
worden door het invoeren van arbeidstijdverkorting, 5-ploegendienst en 
meer vakanties? 

Is uit onderzoek bekend welke financiële consequenties ziek zijn van een 
werknemer heeft voor het huishoudbudget? Welke extra-kosten moeten 
ten gevolge van de ziekte gemaakt worden voor verzorging, voeding, 
extra-stookkosten en dergelijke? Indien daarover geen gegevens bestaan, 
kan daarvan dan een schatting gemaakt worden? 

Wat is het commentaar van de Regering op de stelling van de RCO dat 
het afnemen van de collectieve sector met 1200 min. door privatisering van 
de kosten van de eerste 5 ziektedagen, als «volstrekt statistisch» bestempeld 
kan worden? In hoeverre ligt intrekking van de voorliggende voorstellen 
niet voor de hand als naast deze statistische vermindering de beoogde 500 
min. volume-effecten ook zonder de voorgestelde maatregelen gerealiseerd 
worden? 

Zal de Regering, in afwachting van de parlementaire besluitvorming over 
de voorliggende plannen, de afgesloten en nog af te sluiten ca.o.'s 
respecteren? Was het niet onverantwoord om op 1 januari 1982 de werkge-
verspremies al te verlagen, gelet op de onzekere afloop van de Ziektewet-
plannen? 

De leden van de fractie van de P.S.P. misten pijnlijk iedere verwijzing 
naar benutting van de vrijkomende ruimte voor werkgelegenheid en 
arbeidstijdverkorting. Waarom is dat niet gebeurd? Is er in dit geval, zoals 
bij de loonmaatregel, geen steuntje in de rug nodig bij de onderhandelingen? 
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Ook de nu voor l iggende maatregelen maken volgens de redenering van de 
Regering geld vri j in de bedri jven. 

Wat is de mening van de Regering over het alternatief om bedri jven met 
wein ig ziekteverzuim een deel van de Ziektewet-premie terug te geven? En 
wat is de reactie van de Regering op een suggestie van het landelijk 
WAO-beraad o m een analyse te maken van de oorzaken die hebben geleid 
tot de zo drastische st i jg ing van het aantal WAO-uitkeringstrekkers door de 
700 000 dossiers door te lichten? Kunnen op basis daarvan, - ook bij elke 
nieuwe WAO-er - , maatregelen tegen bedri jven genomen worden om de 
arbeidsomstandigheden te verbeteren? Zijn er ook uitverdien-effecten te 
verwachten? Te denken valt daarbij aan méér WAO-ers, meer werklozen, 
het leeghalen van de reserves van de Ziektewet-kassen e.d.? Wat zijn de 
gevolgen voor ambtenaren, WSW-ers en t rendvolgers in inkomen en 
besparingen voor de overheid? Wat doet de overheid als werkgever met de 
wachtdagen en de aanvul l ing tot 100%? 

De leden van de fractie van de C.P.N, constateerden dat de plannen tot 
wi jz ig ing van de Ziektewet, al voordat er een ontwerp van wet lag, tot grote 
beroering hadden geleid. Zij meenden dat een belangri jke reden daarvoor 
was het feit dat deze plannen werden gezien als een aantasting van een 
belangri jk element van het sociaal verzekeringssysteem en de, in vr i je 
onderhandel ingen tot stand gekomen, bovenwettel i jke ui tker ingen. Terecht 
word t van werknemerszi jde aangevoerd, dat voor het bereiken van deze 
bovenwettel i jke ui tkeringen loonruimte is ingeleverd. Overigens constateer-
den de leden van de C.P.N.-fractie tevens, dat velen de aangekondigde 
ziektewetplannen, maar ook het onderhavige wetsontwerp, zien als een 
begin van de aantasting van het sociale verzekeringssysteem als zodanig. 
Gezegd moet worden dat sommige regeringspart i jen ook aanleiding geven 
tot deze vrees, aangezien herhaaldeli jk het koppel ingssysteem aan de orde 
word t gesteld. Kan de Regering in dit verband de ver langde zekerheid 
geven dat de net to-net tokoppel ing word t gehandhaafd? 

Deze leden constateerden verder dat de aantasting van de rechten van 
zieke werknemers in brede kring als onrechtvaardig word t beschouwd. Het 
mag als een verdienste worden gezien dat in vele ca.o. 's is gegarandeerd, 
dat ziekte geen inkomensdal ing met zich meebrengt. Vele artsen hebben er 
in een verklar ing op gewezen, dat inkomensachterui tgang tengevolge van 
ziekte risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengt , nu het niet 
ondenkbaar is dat zieke werknemers zullen bl i jven doorwerken. Langdurige 
ziekte, zelfs bl i jvende arbeidsongeschiktheid kan hiervan het gevolg zijn. 
Aangezien - ondanks deze fundamentele bezwaren - ook ten gevolge van 
het voor l iggend wetsontwerp een aanzienlijke inkomensdal ing kan optreden, 
vroegen de leden van de C.P.N.-fractie naar de reactie van de Regering op de 
verklaring van deze artsen. Tevens is van werknemerszi jde gesteld, dat het 
ziekterisico ongeli jk is verdeeld over de verschi l lende beroepsgroepen. 
Acht de Regering het niet onjuist dat daarmee bepaalde beroepsgroepen 
(te denken valt aan de bouw, zwaar en ongeschoold werk) zwaarder 
dreigen te worden getroffen dan andere? 

Een van de hoofdbezwaren tegen de in januari 1982 aangekondigde 
plannen vormde wel de inbreuk in de bestaande afspraken tussen werkgevers 
en werknemers. De Regering heeft er verstandig aan gedaan om in elk 
geval dit element te laten val len. De leden van de C.P.N.-fractie staan op 
het standpunt dat de Regering zich dient te onthouden van ieder ingri jpen 
in de onderhandel ingsvr i jheid van de werknemersorganisat ies. In dit 
verband achtten deze leden het onjuist dat in de memor ie van toel icht ing 
op dit wetsontwerp nu reeds word t gedreigd met gebruikmaking van de 
bevoegdheden van de Wet op de loonvorming. Kan de Regering toezeggen 
de thans tot stand gekomen afspraken in diverse bedri jfstakken te zullen 
respecteren? 

De reacties naar aanleiding van het voor l iggende wetsontwerp toonden 
naar de mening van de leden van de C.P.N.-fractie aan, dat dit wetsontwerp 
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geen maatschappelijke basis heeft. Tegenover het argument van regerings-
zijde, dat dit wetsontwerp zou leiden tot lastenverlichting van het bedrijfs-
leven staat het argument van met name het midden- en kleinbedrijf dat het 
juist leidt tot een lastenverzwaring. Kan de Regering nader motiveren 
waarom zij desondanks dit wetsontwerp bij de Kamer heeft ingediend? 

Is het immers niet zo, dat thans zowel werknemers, werkgevers, belan-
genorganisaties en medici de onwenselijkheid van dit wetsontwerp 
voldoende hebben aangetoond? 

De leden van de C.P.N.-fractie vroegen zich ook af hoe het kabinet kan 
stellen dat deze ombuiging kan leiden tot een beperking van het financie-
ringstekort. De premieheffing over uitkeringen bij ziekte, de invoering van 5 
wachtdagen en de verlaging van de loonaanspraak tijdens ziekte leveren 
voor de overheid immers geen enkel financieel voordeel op. Integendeel, 
de leden van de C.P.N.-fractie vroegen zich af of deze maatregelen niet 
zullen leiden tot een daling van de belastingopbrengsten, nu er tijdens 
ziekte een loondaling dreigt op te treden. Kan de Regering hier eens nader 
op in gaan? Ook meenden deze leden dat volstrekt niet wordt aangetoond 
dat het wetsontwerp zal leiden tot een duurzame verbetering van de 
economische structuur en een toeneming van de werkgelegenheid. Is door 
de Regering berekend welk effect het verlies aan koopkracht van zieke 
werknemers kan hebben voor de bedrijven, die afhankelijk zijn van de 
binnenlandse vraag? 

Voorts wezen de leden van de C.P.N.-fractie erop, dat tot nu toe niet is 
aangetoond dat dit wetsontwerp een positief effect zal hebben op het 
streven het ziekteverzuim te verminderen. Het bevreemdde deze leden dat 
de Regering thans nog moet onderzoeken of het verhogen van het eigen 
risico voor werkgevers wel invloed heeft op het ziekteverzuim. Kan de 
Regering meedelen hoe zij desondanks kan stellen te verwachten dat 
werkgevers doo r de verhoging van het eigen risico een actiever verzuimbe-
leid zullen gaan voeren dan tot nu toe? 

De leden van de C.P.N.-fractie constateerden voorts dat het aangekondigde 
wetsontwerp Arbeid Gehandicapten de Kamer nog niet heeft bereikt, 
hoewel het onderhavige wetsontwerp in directe relatie met de WAG zou 
dienen te worden behandeld. Deze leden meenden dan ook dat het voorlig-
gend wetsontwerp in elk geval niet kan worden behandeld voordat het 
ontwerp-WAG de Kamer heeft bereikt en maatschappelijke organisaties in 
de gelegenheid zijn gesteld ook ten aanzien van de WAG commentaar te 
leveren. Deze leden meenden dat de Regering voortgang zou moeten 
maken met het nemen van wettelijke maatregelen tot verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. Het nu reeds dalend ziekteverzuim zou daarmee 
zeker verder kunnen worden teruggebracht. Hierbij dachten zij o.a. aan 
invoering van de Arbeidsomstandighedenwet. Zij waren zeer verbaasd, dat 
artikel 10 van deze wet eerst op 1 januari 1983 kan worden ingevoerd. 
Welke is de reden daarvan? 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden met zeer gemengde 
gevoelens kennis genomen van het wetsontwerp. Zij hadden begrip voor 
de beslissing van het kabinet om de noodzakelijk geachte ombuigingen in 
de collectieve sector vooreerst te zoeken in ombuigingen in de sociale 
zekerheid en deze in 1982 voor het grootste deel te verwerkelijken in de 
sfeer van de Ziektewet. Zij gingen er, zich de regeringsverklaring herinnerend, 
vanuit dat daardoor tot een verondersteld verminderd beroep op de sociale 
zekerheid zou kunnen worden gekomen en dat de inkomenseffecten van 
voorgenomen nominale aanpassingen over een grote groep betrokkenen 
zouden kunnen worden gespreid. De aan het woord zijnde leden zagen 
hierin een bijdrage aan een duurzaam herstel van de economie en de 
werkgelegenheid, met name ook ten behoeve van jongeren. Zij vroegen 
zich echter af of de in dit wetsontwerp voorgestelde wijzigingen werkelijke 
bijdragen aan genoemde doelstellingen zouden leveren, gelet op de 
verwachte netto-effecten en het maatschappelijke draagvlak voor de in het 
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wetsontwerp ingebouwde randvoorwaarden? Een belangrijke toetssteen 
vormde voor deze leden de wijze waarop de door de voorgestelde wijzigingen 
ontstane extra lasten zouden zijn verdeeld over de werknemers en de 
werkgevers. Dat werknemers en werkgevers gezamenlijk op hun verant-
woordelijkheid voor een vermindering van de sociale zekerheidsuitgaven 
zouden (moeten) worden aangesproken, staat voor deze leden vast. Zij 
betreurden het, dat van werknemerszijde reeds meteen bij het bekend 
worden van de aan de SER voorgelegde voornemens naar het middel van 
staking werd gegrepen. Zij wijzen het instrument staking niet alleen 
principieel af, maar achten het in de huidige conjuncturele omstandigheden 
ook uitermate ongepast. Aan de andere kant oordeelden zij dat ook het 
kabinet van meet af aan duidelijker had kunnen optreden. Dat ten slotte werd 
afgezien van de eenmalige nietigverklaring van de bestaande bedingen in 
arbeidsonvereenkomsten, ontmoette bij hen instemming. De contractvrij-
heid van de sociale partners werd hierdoor gerespecteerd. 

De leden van de fractie van de S.G.P. betreurden dat deze wijzigingen in 
de sfeer van de Ziektewet met als doel ombuigingen in de sociale zeker-
heidsuitgaven niet tegelijk konden worden gepresenteerd met daaraan 
verbonden mogelijkheden van verruiming van de werkgelegenheid en 
maatregelen ter bevordering van reïntegratie van zieke en gehandicapte 
werknemers. Het onderhavige wetsontwerp zou er door aan begrip hebben 
gewonnen. Zij namen er kennis van dat zeer binnenkort bedoeld wetsontwerp 
kan worden tegemoetgezien. Overigens vroegen zij zich af welke ombuigin-
gen meer in aanmerking zouden hebben kunnen komen, dan wel zouden 
zijn gekomen als meer tijd van voorbereiding en uitwerking dan thans 
aanwezig en beschikbaar was geweest (memorie van toelichting blz. 8 1ste 
alinea). 

De aan het woord zijnde leden onderkenden, dat één van de pijlers van 
het voorliggende wetsontwerp op het punt van de ermee verwachte 
effecten rust op de veronderstelling dat een structurele daling van het ziekte-
verzuim zou worden bereikt van ca. 7,5%. Hoewel naar het oordeel van de 
indieners van dit wetsontwerp onzeker, zou zulk een daling niet onrealistisch 
zijn en goed zijn voor 500 min. aan volume-effecten. Zij vroegen zich af 
of deze daling inderdaad zou ontstaan, mede gelet op de ontwikkelingen 
van dit ogenblik aan het c.a.o.-onderhandelingsfront. Een tendens wordt 
immers zichtbaar van een overeengekomen doorbetaling van 100% bij 
ziekte. Zou deze pijler wel voldoende gefundeerd zijn, zo vroegen zij zich 
niet zonder zorg af. Wanneer immers de 100% netto loondoorbetaling 
breed zou worden gehandhaafd, zou er geen verschil ontstaan tussen het 
inkomen bij ziekte en het inkomen bij werken, en uit dien hoofde ook geen 
rem op het ziekteverzuim. Dat hun zorg niet van grond ontbloot was, bleek 
inmiddels uit de resultaten van het ca.o. overleg in de metaal- en grafische 
sector. Hoe zou het oordeel van de bewindslieden over deze resultaten zijn 
en hoe zou over de inpasbaarheid van deze resultaten in het voorgestelde 
beleid door hen worden gedacht? 

De aan het woord zijnde leden vermoedden dat als antwoord op deze 
vragen zou kunnen worden verwezen naar het verdere arbeidsvoorwaar-
denoverleg. Maar dat is gebonden aan de maximum loonsomstijging van 6 
a 6,5%. Zou reeds nu niet moeten worden gevreesd dat het kabinet 
gedwongen zal zijn gebruik te maken van de bevoegdheden welke de Wet 
op de loonvorming biedt? Zij constateerden uit de beschikbare feiten dat 
zulk een looningreep gevaarlijk dichtbij is gekomen. Indien dit wetsontwerp 
wet zou worden, zouden de belendende maatregelen ten aanzien van een 
gewenst actief verzuimbeleid als opgesomd in de memorie van toelichting 
begrip ontmoeten op voorhand, aldus deze leden. Hetzelfde zou de over-
eenkomstige maatregelen ten aanzien van ambtenaren en anderen, die 
direct of indirect uit de overheidskas betaald worden, gelden. 

De leden van de P.P.R.-fractie betreurden het dat dit wetsontwerp niet 
gepaard is gegaan met maatregelen in het kader van het volumebeleid, 
met de indiening van de Wet arbeid gehandicapte werknemers, de versnelde 
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inwerkingtreding van artikel 10 (of andere artikelen) van de Arbeidsom-
standighedenwet, de wettelijke fundering van het werkgelegenheidsoverleg, 
of met een herziening van de (financiële) waardering van vuil en onaange-
naam werk. Ook de opmerkingen in de adviesaanvrage aan de SER over de 
bedrijfsgeneeskundige diensten en bedrijfsartsen zijn niet meer terug te 
vinden in de memorie van toelichting. Zij vonden het een duidelijke misser 
dat dit flankerend beleid ontbreekt. Uit de inhoud en presentatie van het 
wetsontwerp blijkt overduidelijk dat de nominale maatregelen doorslagge-
vend zijn geweest; er moest op grond van het Regeerakkoord f1400 min. 
worden bezuinigd. Deze leden traden nu niet in een beoordeling van de 
noodzaak van deze ombuiging. Zij wilden zich in dit verslag beperken tot 
opmerkingen over de uitgangsstellingen en enkele uitwerkingen van het 
onderhavige wetsontwerp. 

De leden van de P.P.R.-fractie spraken hun waardering uit over het feit 
dat de Regering is teruggekomen op haar oorspronkelijke standpunt dat de 
bovenwettelijke uitkeringen eenmalig nietig verklaard dienen te worden. 
Terecht wordt hierover in de memorie van toelichting gesteld, dat het 
maatschappelijk draagvlak voor een dergelijke ingreep niet aanwezig bleek 
te zijn. Of het maatschappelijk draagvlak voor dit wetsontwerp aanwezig is, 
hangt in belangrijke mate af van de vraag of de sociale partners elkaar 
zullen vinden in het afsluiten van arbeidsovereenkomsten waarbij sprake is 
van een honder procent netto-uitkering bij ziekte. In dit verband hadden 
deze leden zich gestoten aan de opmerking in de memorie van toelichting 
(blz. 11) dat, als de werknemers willen vasthouden aan de netto-loondoor-
betaling, compensatie moet worden gezocht binnen een marge van 6 a 
6,5% loonstijging in 1982 en dat het kabinet gebruik zal maken van de 
bevoegdheden welke de Wet op de loonvorming biedt zodra deze loonruimte 
wordt overschreden. Dit kan reeds het geval zijn op grond van de totstand-
koming van «een belangrijke ca.o.». Nu in de ca.o. van de metaal wordt 
opgenomen dat tijdens ziekte netto-loondoorbetaling plaatsvindt, wint deze 
uitspraak van de Regering aan betekenis. De sociale partners zijn de laatsten 
geweest die om dit wetsontwerp hebben gevraagd. Op deze manier 
dreigen zij echter wel de ver gaande gevolgen daarvan te verwerken. 

Eén van de hoofdbezwaren van de kant van de P.P.R.-fractie tegen een 
aantasting van de netto-ziektegelduitkering is, dat de gevolgen daarvan 
zwaarder drukken op hen, die arbeid verrichten waarbij sprake is van een 
hoger ziekterisico en op hen die een minder sterke gezondheid hebben. Dit 
element is weliswaar enigszins verzacht door in de nu voorliggende 
voorstellen niet te schrappen in de bovenwettelijke uitkeringen, doch is ten 
gevolge van de bijdragen door de zieken aan de financiering van de 
werknemersverzekeringen, niet weggenomen. Ook bij netto-loondoorbeta-
ling tijdens ziekte, wordt het inkomensverlies groter naarmate het verzuim 
toeneemt. In het algemeen liggen de oorzaken vaneen meer dan gemiddelde 
duur van het ziekteverzuim buiten de schuld van de betreffende werknemers. 
De toch al niet aanbevelenswaardige situatie waarin de zieke verkeert, 
wordt dan nog eens versterkt door een niet gering inkomensoffer. Deze 
doorbreking van de solidariteit tussen (langdurig) zieken en niet-zieken of 
kortstondig zieke werknemers is terecht één van de hoofdbezwaren van de 
kant van de werknemersorganisaties tegen dit wetsontwerp, aldus deze 
leden. De Regering lijkt op dit punt in strijd te zijn met het uitgangspunt dat 
nominale aanpassingen meer aanvaardbaar zijn naarmate de (negatieve) 
inkomenseffecten van die aanpassingen over een grotere groep kunnen 
worden gespreid (memorie van toelichting, blz. 7). 

De leden van de fractie van de P.P.R. vroegen voorts nader inzicht te 
krijgen in de wijze waarop en de mate waarin voor de ambtenaren en 
anderen, die direct of indirect uit de overheidskas betaald worden, over-
eenkomstige maatregelen als voor de werknemers in het particuliere 
bedrijfsleven zullen worden getroffen. 

De leden van de fractie van de R.P.F, hadden met belangstelling kennis 
genomen van de door de Regering voorgestelde maatregelen in het kader 
van de Ziektewet. 
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Zij wilden naar aanleiding hiervan in de eerste plaats constateren, dat dit 
wetsontwerp pas na uitvoerige raadpleging van en advisering door de 
Sociaal-Economische Raad tot stand is gekomen. Zodoende is deze zaak al 
uitgebreid in het openbaar aan de orde geweest, voordat aan de parlemen-
taire behandeling is begonnen. Deze leden zeiden dit te betreuren en 
vroegen of er voorwaarden geschapen kunnen worden, waardoor de 
wetgevende taak van Regering en parlement gezamenlijk wat meer inhoud 
krijgt. 

De leden van de R.P.F.-fractie toonden begrip voor de voorgenomen 
maatregelen. Zij moesten echter ook vaststellen, dat met deze noodmaatre-
gel nog weinig zicht is gegeven opeen structurele aanpak van de problemen. 
Dit laatste bracht hen tot de vraag, hoe ver de Regering gevorderd is met 
een fundamentele discussie over ons stelsel van sociale zekerheid. 

Met de twee belangrijkste motieven voor de voorgestelde maatregelen, 
de ombuiging in bestedingen van de collectieve sector en de terugdringing 
van het hoge ziekteverzuim, stemden de leden van de fractie van de R.P.F, 
graag in. Enkele vragen zagen zij nog gaarne beantwoord. 

De bewindslieden onderschrijven blijkens de memorie van toelichting 
het SER-advies van 12 februari 1982, waarin onderscheid wordt gemaakt 
tussen pré-verzuim, kortdurend verzuim en langdurend verzuim. Een 
dergelijk onderscheid vonden deze leden echter niet terug in de voorgestelde 
beleidsinstrumenten. Zij vroegen daarom om een nadere uiteenzetting van 
de oorzaken van het kortdurend, respectievelijk langdurend verzuim, omdat 
zij zich niet aan de indruk konden onttrekken, dat aan beide soorten 
verzuim verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Terugdringing van 
«kort verzuim» zou daarom andere instrumenten kunnen vergen dan 
beperking van het «lang verzuim». Is het daarom ook niet te algemeen te 
spreken over aantallen verzuimde werkdagen per jaar? 

De G.P.V.-fractie waardeerde het streven van de Regering om het beslag 
van de collectieve sector op het nationale inkomen, het financieringstekort 
en het beroep op de sociale zekerheid te verminderen. Dit alles uiteraard 
niet als doelstellingen op zich zelf, maar in het kader van een meersporen-
beleid gericht op herstel van de bedrijvigheid. Met deze algemene intenties 
kon deze fractie instemmen. Zij was er echter na kennisneming van de 
onderhavige voorstellen geenszins van overtuigd dat de genoemde 
doelstellingen ook zouden worden bereikt. Deze fractie opperde dat het 
ingediende wetsontwerp zelfs contraproduktief zou kunnen gaan werken. 
Zij vreesde namelijk dat de inhoud van de aanvankelijke beleidsvoornemens 
en de aarzelende houding van de Regering na de (deels gerechtvaardigde) 
felle kritiek hierop het sociale klimaat zodanig heeft verstoord, dat substan-
tiële maatregelen in het kader van de Ziektewet vrijwel onmogelijk zijn 
geworden. De uitkomsten van de ca.o."Onderhandelingen die nu reeds 
bekend zijn laten immers zien dat de afwenteling van de drukverzwaring op 
de werkgevers en op de reserves van de ziekengeldkassen nog steeds 
doorgaat. Als dit het resultaat van het wetsontwerp zou zijn, dan rijst de 
vraag of het ontwerp het nog wel verdient om ongewijzigd in het Staatsblad 
te verschijnen. De G.P.V."fractie achtte het overigens juist dat de eenmalige 
ingreep in ca.o.'s uit de beleidsvoornemens was verdwenen. Het ingrijpen 
van de overheid in privaatrechtelijke contracten die sinds jaar en dag 
volledig zijn geaccepteerd en ingeburgerd werd terecht als onvoldoende 
gemotiveerd ervaren. Deze fractie achtte overigens de wijze waarop de 
aanvankelijke voornemens waren gepresenteerd op zijn zachtst gezegd 
verwarrend. Immers, de ingreep werd verdedigd onder andere met het 
an.ument dat het in de Ziektewet gaat om zeer hoge uitkeringsniveaus van 
100%. De wettelijke collectieve verzekering gaat toch niet hoger dan 80% 
van het laatst verdiende bruto-inkomen met een tweetal wachtdagen? Alle 
aanvullende regelingen zoals het doorbetalen van de twee wachtdagen in 
de suppletie tot 100% zijn toch eigenlijk geen collectieve uitgaven in de 
echte zin van het woord? Zou een verbod tot aanvulling van het ziekengeld 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17348, nr. 7 17 



boven de 80% daarom eigenlijk niet meer het karakter hebben van een 
soort loonmaatregel? En zou hierbij dan wel sprake zijn van ombuigingen 
in de collectieve sector? 

De G.P.V.-fractie kon zich ingrepen in privaatrechtelijke overeenkomsten 
voorstellen wanneer de wettelijke basis zodanig wordt gewijzigd dat het tot 
zeer ongewenste sociaal-economische effecten zou leiden indien in 
samenhang daarmee de ca.o.'s niet zouden worden gewijzigd. Wanneer 
wijzigingen in de Ziektewet zouden zijn voorbereid alleen met het oog op 
volumebeperking, zouden ca.o. ingrepen pas gerechtvaardigd worden 
indien overleg met de sociale partners niets zou hebben opgeleverd. Delen 
de bewindslieden dit oordeel? 

2. HOOFDLIJNEN VAN HET WETSONTWERP 

De leden van de fractie van het C.D.A. herinnerden eraan, dat het 
voorliggende wetsontwerp beoogt het vereiste ombuigingseffect van f 1,4 
mld. tot stand te brengen, in de stellige verwachting dat de nominale 
besparing te zamen met de als gevolg daarvan te verwachten volume-ef-
fecten ook een aanmerkelijke lastenverlichting voor het bedrijfsleven ten 
gevolge zal hebben. De inhoud van deze voorstellen wijkt echter wel zeer 
aanzienlijk af van de aanvankelijke beleidsvoornemens neergelegd in de 
adviesaanvrage aan de SER. Die beleidsvoornemens zouden, zagen zij het 
goed, stellig tot het beoogde doel hebben kunnen leiden. Al diende 
daarvoor dan ook naar het zeer zware middel van een inbreuk op de 
bestaande ca.o.'s te worden gegrepen. De werknemersleden van de SER 
achtten dit onaanvaardbaar en verwierpen alleen reeds op grond daarvan, 
nauwelijks de voorstellen inhoudelijk besprekend, alle beleidsvoornemens. 

De werkgeversleden, hoewel ten principale ook tegen een dergelijke 
inbreuk gekant, zouden zich daarmee éénmalig en onder gelijktijdig herstel 
van de contractsvrijheid nog wel kunnen verenigen, mits dat herstel 
daarvan niet door de verdere inhoud van het pakket van maatregelen op 
voor hen belangrijke punten werd beknot. Ofschoon zij hun visie op de 
diverse onderdelen kenbaar maakten meenden zij toch dat instede van 
lastenverlichting een lastenverzwaring zou optreden. Ook zij wezen feitelijk 
de beleidsvoornemens af. Dat in die situatie de bewindslieden gemeend 
hebben de inhoud van het nu voorliggende wetsvoorstel af te moeten 
stemmen op de eveneens in het helaas sterk verdeelde SER-advies neerge-
legde opvattingen van de Kroonleden, achtten deze leden op zichzelf niet 
onbegrijpelijk. Maar, zo vroegen zij zich af, gaat het nu nog wel om reële 
ombuigingen? Gaat het nog wel om reële, structurele volume-effecten als 
gevolg van de voorgestelde maatregelen? 

Zullen de voorstellen inderdaad leiden tot een lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven, of zal er uiteindelijk tenminste voor grote delen daarvan toch 
niet sprake zijn van een lastenverzwaring? In dit verband verwezen zij 
gaarne naar hun opmerkingen onder de paragraaf «Financiële en economi-
sche effecten». 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen waarom het kabinet bij het 
bepalen van zijn uiteindelijke beleidsvoornemens zich in belangrijke mate 
heeft laten leiden door het standpunt van de Kroonleden. Waren de 
Kroonleden daarbij eensgezind? Hoe groot was de SER-minderheid in 
dezen getalsmatig gezien? Weegt het standpunt van Kroonleden voor de 
Regering zwaarder dan dat van vertegenwoordigers van werknemers- en 
werkgeversorganisaties? 

De Regering heeft afgezien van haar voornemen van eenmalige vernieti-
ging van de bestaande loondoorbetalingsafspraken, alsmede van de 
vernietiging van bovenwettelijke uitkeringsregelingen ex artikel 57 Ziektewet. 
De reden daartoe was dat dit beleidsvoornemen het voor een goede 
uitvoering noodzakelijke maatschappelijke draagvlak zou missen. Wordt dit 
het richtsnoer bij alle toekomstige ombuigingsvoorstellen van dit kabinet? 
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Hoe beoordeelt het kabinet in dit verband de doorzett ing van het ombu i -
gingspakket (met name in de overdrachtssfeer) van 10 m ld . van het vor ige 
kabinet in het kader van Bestek '81? 

2.1. Premieheffing voor de werknemersverzekeringen over uitkeringen bij 
ziekte 

Met de voorgestelde premiehef f ing voor de werknemersverzeker ingen 
over ui tkeringen bij ziekte waren de leden van de V.V.D.-fractie het eens. 
Door deze maatregel word t het draagvlak van de premiehef f ing voor de 
gezamenli jke werknemersverzeker ingen vergroot. Deze leden merkten 
daarbi j nogmaals op, dat dit echter een lastenverschuiving en geen 
lastenverl icht ing in macro-economische zin oplevert . 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen zich af hoe het met de 
behandel ing van beroepsrisico's zal gaan. Hoe staat het met het geval van 
de pol i t ie-agent die van een demonstrant een harde slag op z'n kaak kri jgt 
en daardoor voor langere t i jd voor actieve dienst is uitgeschakeld? Moet hij 
in de visie van het kabinet gedurende zijn ziekteverlof met 90 pet netto-
doorbeta l ing genoegen nemen? Hetzelfde vroegen deze leden voor het 
geval een bouwvakker geheel buiten zijn schuld op het werk van een 
steiger valt en daardoor met ziekteverlof moet. 

De leden van de fractie van D'66 stemden in met de ste l l ing, dat het in de 
rede ligt premies te heffen voor de werknemersverzeker ingen over ui tker in-
gen bij ziekte. Zij vroegen zich echter af welke effecten een uiteindeli jke 
dal ing van het premiepercentage door de vergrot ing van het draagvlak 
heeft op de netto m in imumui tker ingen als gevolg van de netto-nettokoppe-
l ing. Premiedal ing betekent immers st i jging van de net to- inkomens, die 
door zal werken in de hoogte van de sociale min ima. 

Zij w i lden graag het commentaar vernemen op de opmerk ingen van het 
Kroonl id van de SER, prof. N ieuwenburg , met betrekking tot deze effecten 
van de Ziektewetmaatregelen. 

Deze leden konden zich voorstel len dat de premieverhog ing van 0.2% 
voor alle werknemers die nodig is ter vervanging van de ver laging van het 
bruto niveau van de ui tker ing bij ziekte tot 80% deze effecten voor de 
sociale min ima weer zou neutral iseren. Zij w i lden over deze zaken, dus 
zowel de premieheff ing over uitkering bij ziekte, als de premieverhoging 
voor alle werknemers, graag ophelder ing in relatie tot de effecten op de 
sociale min ima en de netto-nettokoppel ing. 

Zij konden zich voorstel len dat aan werknemers die vaak ziek zijn geweest 
méér huursubsidie, en hogere studietoelagen voor studerende kinderen 
zouden moeten worden uitgekeerd, omdat er per jaar minder verdiend is 
door de betreffende werknemer. 

Ook rees bij hen de vraag welk loon geldt voor de per 1 november vast te 
stellen loongrens voor de verpl ichte ziekenfondsverzekering; het werkeli jk 
verdiende loon of een fictief loon als of er van ziekteverzuim in het hele jaar 
geen sprake is geweest. 

Naar aanleiding van het advies van de SVR wi lden deze leden graag 
weten hoe de Regering denkt over de effecten van de realisering van de 
bele idsvoornemens op de vr i jwi l l ige ziekengeldverzekering. Deelt de 
Regering het standpunt van de SVR dat het door die raad genomen besluit , 
waar in is bepaald dat vr i jw i l l ig verzekerden geen premie meer hoeven te 
betalen, ook dient te gelden na realisering van de beleidsvoornemens? 
Overigens wi lden deze leden gaarne verwijzen naar het s tandpunt van de 
SVR met betrekking tot de min imumdag loonbepa l ingen. 

Het moest deze leden van het hart dat zij zich ernst ig zorgen maakten 
over de mate waar in de afwentel ing van de premiehef f ing op de ui tker ing 
t i jdens ziekte, ondanks de door de Regering gestelde beperking met 
betrekking tot overschr i jd ing van de loonru imte, tot lastenst i jg ing voor de 
werkgever leidt dan we l de toegestane loonru imte overschr i jdt . 
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Zij wilden van de Regering weten hoe zij oordeelt over de thans tot stand 
gekomen loondoorbetalingsafspraken tussen de sociale partners in enkele 
bedrijfstakken. 

Zij waagden te betwijfelen of het benutten van reserves in de ziekengeld-
kassen de juiste oplossing is op de wat langere termijn. Hoe oordeelt de 
Regering in dit verband over de aanbeveling van de SVR, dat artikel 63 
Ziektewet zodanig dient te worden aangepast dat de wettelijk voorgeschre-
ven minimale reserves aan het eind van 1982 reeds worden aangepast aan 
het te verwachten lagere uitkeringslastenniveau voor de ziekengeldkassen? 

Ten slotte vroegen deze leden zich met betrekking tot de premieheffing 
over het ziektegeld af, hoe voorkomen kan worden dat bepaalde categorieën 
werknemers (te denken valt aan wetenschappelijk personeel alsook aan 
beleidsambtenaren) zich bij feitelijke ziekte niet ziek melden doch voorwen-
den thuis werkzaam te zijn. Een en ander hangt samen met de verzuimregi-
stratie en de controle op de aanwezigheid van deze categorieën. 

Deze leden achtten het overigens zinvol met de Regering nader van 
gedachten te wisselen over het beleid inzake de bestrijding van verzuim 
zoals dat door de overheid zelf wordt gevoerd. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden begrip voor de voorgestelde 
premieheffing voor werknemers over uitkeringen bij ziekte. Zij vreesden 
evenwel dat de huidige gang van zaken slechts ertoe zou leiden dat ook 
hierdoor een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven zou ontstaan. Zou het 
uiteindelijke resultaat niet zijn dat en de werkgeverspremies en de werkne-
merspremies door de werkgevers direct of indirect uit de ziektegeldkassen 
zullen worden betaald? Dat moet worden tegengegaan, aldus de memorie 
van toelichting. Maar hoe? Tot nu toe was hun namelijk nauwelijks een 
concrete bereidheid aan werknemerszijde gebleken op de korte termijn 
daartegenover met kosten- resp. lastenverminderende voorstellen te 
komen. 

De G.P.V.-fractie onderschreef het SER-advies van 5 oktober 1979 op het 
punt van de wenselijkheid van de heffing van sociale premies over het 
ziekengeld. De werknemers blijven immers verzekerd ook gedurende hun 
ziekteperiode. Betaling van premie lijkt daarom billijk. Zou het betalen van 
de bedoelde sociale premies over het ziekengeld er ook niet toe kunnen 
leiden dat de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever, uitbetaling van 
80% van het laatste verdiende bruto-loon dichter benaderd zou worden? 
Deze fractie merkte op dat de indieners van mening zijn dat het werkne-
mersaandeel in de premieheffing materieel ten laste van de netto-uitkering 
dient te komen, en dat de bestaande netto-doorbetalingsafspraken dienen 
te worden herzien. Wat hebben de indieners tot nu toe gedaan om het 
tegengaan van de gevreesde afwenteling te voorkomen? Nu toch in vele 
ca.o.'s afspraken zijn gemaakt om de netto-doorbetalingsafspraken niet te 
wijzigen, mag op grond van de geciteerde passages uit de memorie van 
toelichting zeker wel worden verwacht, dat de Regering haar eigen verant-
woordelijkheid zal nemen en maatregelen zal treffen om het beoogde doel 
van uitbetaling van ± 92% netto alsnog te doen verwezenlijken? Naar het 
oordeel van deze fractie was een inbreuk op de c.a.o.-afspraken in dit geval 
wel aanvaardbaar, omdat hier sprake is van een nieuwe wettelijke situatie. 
Het niet wijzigen van de netto-doorbetalingsafspraken zou immers de 
wetswijziging volkomen overbodig maken? Als de doorbetaling geschiedt 
ten koste van de reserves in de ziekengeldkassen, kan toch geen sprake zijn 
van ombuigingen in de collectieve sector? Met hoeveel zou het totale 
ombuigingsbedrag worden verminderd indien alle bestaande doorbereke-
ningsafspraken ongewijzigd zouden blijven? Hoe groot is het aandeel van 
werknemers die onder een ca.o. vallen waarin de doorbetaling intact blijft 
van het totaal aantal werknemers in de particuliere sector? Welke bedragen 
ten laste van de ziekengeldkassen zijn hiermee gemoeid? Legt dat geen 
opwaartse druk op de premies van volgend jaar? Strookt dit met het 
regeerakkoord, waarin sprake is van stabilisatie van de collectieve lasten-
druk? 
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Als gunst ig effect van de voo rgenomen premieheff ing word t genoemd 
de verbreding van het premie-draagvlak, waardoor de gemiddelde premie-
druk kan dalen. Hoe zal die premiedrukdal ing verdeeld zijn over de premies 
ziektewet (door ui tbetal ing van lagere netto-bedragen en de overige 
werknemerspremies (door vergro t ing van de premie-inkomsten)? Hoe 
groot is de dal ing van de macro-economische premiedruk? 

2.2. Wachtdagen 

Het wetson twerp voorziet in de regel ing van 5 wachtdagen voor rekening 
van de werkgever, zo merkten de leden van de V.V.D.-fractie op. Voor 1982 
bli jft echter herverzekering mogel i jk voor alle werkgevers tegen een extra 
te betalen premie. Naar de mening van deze leden moet deze extra premie 
als een col lect ieve last gezien wo rden . Delen de bewindsl ieden deze 
mening? Hoe beoordelen de bewindsl ieden de vrees van de FNV, dat bij 
niet-herverzekering een strenger personeels-selectiebeleid gevoerd zal 
worden? Is deze vrees niet extra relevant in het l icht van de komende 
WAG-verpl icht ingen? 

Voor bedri jven met een personeelsbestand van 10 werknemers wi l de 
Regering de mogel i jkheid tot herverzekering ook na 1982 laten bestaan. Die 
ondergrens zou volgens deze leden - conform de uitdrukkel i jke wens van 
het KNOV - in ieder geval opgetrokken moeten worden tot een personeels-
bestand van 35 werknemers. Is het kabinet daartoe bereid? Zo neen, 
waarom niet? Levert elke herverzekering geen extra kosten op? 

De leden van de V.V.D.-fractie vonden het in ieder geval verstandig dat 
- in tegenstel l ing tot wat in de aanvankeli jke voornemens stond - de thans 
bestaande onderhandel ingsmogel i jkheid ten aanzien van de eerste twee 
wachtdagen gehandhaafd blijft. Wat is het percentage van onder ca.o. 's 
val lende werknemers dat nog één of twee onbetaalde wachtdagen kent? 
Hoeveel geld zou ermee gemoeid zijn als die allemaal weggecontracteerd 
zouden worden? 

De leden van de fractie van D'66 konden zich v inden in de gedachte de 
r isicodagen voor de werkgever uit te breiden van twee tot vijf, hoewel zij 
de snelle invoer ing van de Wet Arbeid Gehandicapten onmisbaar achtten 
o m te voorkomen dat werkgevers een onrechtvaardig selectiebeleid gaan 
voeren. Hetzelfde geldt voor de wi jz ig ing van artikel 30 Ziektewet. Wanneer 
is een daartoe strekkend wetsontwerp te verwachten? Ten aanzien van de 
mogel i jkheid tot herverzekering w i lden zij een aantal vragen stellen. 

Waarom is afgezien van de mogel i jkheid om nog dit jaar aan de grotere 
werkgevers een verbod tot herverzekering op te leggen? De noodzaak tot 
een actief verzuimbestr i jd ingsbeleid is immers niet iets van de laatste 
maanden. In hoeverre zou overigens afschaff ing van de mogel i jkheid tot 
herverzekeren tot lastenverl icht ing leiden? 

Een andere vraag ligt op het terrein van de mogel i jkheid tot herverzekering 
met name voor de kleine werkgevers. De situatie kan zich voordoen dat 
kleine werkgevers relatief gezien veel werknemers in dienst hebben tegen 
lonen op m i n i m u m - of iets hoger l iggend niveau. Gezien de m i n i m u m 
dagloonbepal ingen zullen deze werkgevers bij ziekte van hun werknemers 
op relatief hoge lasten u i tkomen bij invoer ing van de 5 dagen eigen risico. 
Herverzekering is daarom voor hen van groot belang, maar het is de vraag 
of daar een extra premieheff ing tegenover moet staan. Wat is er tegen, zo 
vroegen deze leden zich af, om de herverzekeringen via de bedri j fsvereni-
gingen te laten lopen, ook in de toekomst? 

Ten aanzien van de risicodagen voor de werknemers neemt de Regering 
het voorstel over van de Kroonleden van de SER, dat hierover onderhandeld 
moet kunnen worden door de sociale partners. 

Deze leden constateren dat reeds in de adviesaanvraag is afgezien van 
de mogel i jkheid de werknemers eigen risicodagen in rekening te brengen. 
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De redenering daarachter spreekt hen ook aan. Gezien echter het grote 
aantal ziekten van kortdurende aard en zonder bekende oorzaak, vroegen 
deze leden 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 restitueren indien 
blijkt dat de werknemer na bij voorbeeld 14 dagen nog ziek is. 

Verwacht de Regering, dat in de onderhandelingen tussen de sociale 
partners, de eerste twee wachtdagen een sterkere rol zullen spelen dan tot 
dusverre het geval is geweest? (Getuige bijlage A van het SER-advies.) 
Welk standpunt zal de Regering innemen als het om haar eigen werknemers 
gaat? 

Bedenkelijk vonden de leden, behorende tot de fractie van de S.G.P. het 
voorstel om de vijf wachtdagen voor rekening van de werkgevers te 
brengen. Voorlopig zouden de werkgevers dit risico kunnen overdragen via 
verzekering, volgend jaar wordt dat anders. Zou toch niet een deel van 
deze dagen (één a twee) structureel voor rekening van de werknemers 
moeten worden gebracht, zo vroegen deze leden zich af. Zij beseften dat 
daaraan het risico zou vastzitten dat zich niet geheel wel bevindende 
werknemers zouden doorwerken om de loonderving te ontgaan. Hoe 
zouden deze afwegingen zich trouwens in werkelijkheid voltrekken? Zijn 
daarover gefundeerde onderzoeksgegevens bekend? 

Wordt door de eerste 5 wachtdagen ten laste te brengen van de werkgever, 
in feite de maximale uitkeringstermijn ingevolge de WW bekort, zoals de 
FNV in haar reactie van 18 maart j l . stelt, zo vroegen de leden van de 
P.P.R.-fractie. Als dit het geval is, dient hier dan een compenserende 
maatregel te worden getroffen? 

De leden van de P.P.R. fractie konden zich vinden in het handhaven van 
de mogelijkheid van herverzekering. Zij waren echter wel benieuwd naar 
de voorwaarden in het kader van verzuimbeperkende voorwaarden die 
door de werkgever moeten worden vervuld om in aanmerking te komen 
voor (gedeeltelijke) herverzekering. Kan de Regering hierover iets meer 
zeggen en kan zij tevens meedelen op welke gronden differentiatie in de 
premie zal worden aangebracht en wanneer recht zal bestaan op een 
no-claimkorting? Tevens vroegen zij op grond van welke afweging de 
Regering voorstelt de mogelijkheid van herverzekering onverkort te 
handhaven voor bedrijven tot 10 werknemers. Waarom bij voorbeeld niet 
35 werknemers? In dit laatste geval is er een ondernemingsraad die 
stimulerend kan werken op de totstandkoming van verzuimbeperkende 
maatregelen, aldus deze leden. 

De leden van de fractie van de R.P.F, onderschreven de noodzaak om, 
waar mogelijk zowel werkgevers als werknemers op hun verantwoordelijk-
heid voor een vermindering van de sociale zekerheidsuitgaven aan te 
spreken. Zij vroegen zich echter af of het geen aanbeveling verdient één 
ziektedag per ziektegeval verplicht ten laste van de werknemer te brengen, 
omdat drie van de vier resterende wachtdagen ook verplicht voor rekening 
van de werkgever komen. Deze leden achtten het in dit verband gewenst 
de «0,2%-premie» bij de werkgevers te blijven heffen. Zij vroegen of deze 
suggestie, hoewel daarmee wellicht f245 min. minder bezuinigd kan 
worden, niet meer recht doet aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van werkgever en werknemer ter zake. 

De G.P.V.-fractie merkte op dat het grootste deel van de beoogde 
ombuiging wordt bereikt door uitbreiding van het aantal wachtdagen tot 
vijf. Uitbreiding van het aantal wachtdagen was naar het oordeel van deze 
fractie een echte en reële beperking van de collectieve uitgaven. Deze 
fractie betreurde dat deze ombuiging geheel ten laste van de werkgevers 
komt. Het aanvankelijke voorstel, dat een evenwichtige lastenverdeling 
tussen werkgevers en werknemers kende is door de aangebrachte wijzigin-
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gen veranderd in een voorstel waarbij de ombuigingslasten voornamelijk 
voor rekening van de werkgevers komen. Deze fractie vroeg daarom of het 
wel voldoende was de thans bestaande onderhandelingsmogelijkheid ten 
aanzien van de eerste twee wachtdagen te handhaven. Zou het niet beter 
zijn in ieder geval twee dagen voor rekening van de werknemer te laten 
komen? Zou dat geen evenwichtiger spreiding van lasten en risico zijn dan 
de verdeling die resulteert na aanneming van de thans voorgestelde 
regeling? Betekent de voorgestelde regeling trouwens niet, dat de verant-
woordelijkheid voor de volumebeperking nu geheel voor rekening van de 
werkgever komt? Immers de werkgever betaalt de kosten van vijf dagen, 
terwijl de werknemer gedurende zijn hele ziekteperiode 100% netto krijgt 
uitgekeerd. Welke volumebeperkende stimulansen bestaan er dan nog 
voor de werknemers? 

De G.P.V.-fractie vroeg welke wijzigingen op het thans voorliggende 
wetsontwerp nodig zijn om te bereiken dat ten eerste twee wachtdagen 
materieel voor rekening van de werknemer komen en ten tweede geen 
inbreuken worden gemaakt op bestaande c.a.o.-afspraken. Zou dat beteke-
nen dat het aantal wachtdagen voor rekening van de werknemer moet 
worden uitgebreid tot vier, met daarbij de bepaling dat geen uitbreiding 
mogelijk is van het aantal van twee wachtdagen waarvan de kosten nu 
voor rekening van de werkgever komen? Daarnaast zou er dan nog een 
vijfde wachtdag kunnen zijn die rechtstreeks voor rekening van de werkgever 
zou komen. Welke mogelijkheden zijn er om een dergelijk systeem in de 
wet vast te leggen? Het voor rekening van de werknemer brengen van twee 
wachtdagen zou als gunstig neveneffect hebben dat de premieverhoging 
van 0,2% voor de werknemer achterwege zou kunnen blijven, en dat 
daarnaast nog ruimte is voor premiedrukverlaging voor de werkgevers. 
Deze fractie herinnerde in dit verband aan de gunstige werkgelegenheids-
effecten die het CPB toeschrijft aan verlaging van de werkgeverspremie. 
Tevens zou er een volumebeperkende stimulans kunnen uitgaan van de 
twee wachtdagen voor rekening van de werknemer. Eventueel kon in dit 
verband ook worden gedacht aan de regeling, die bij DSM bekend is, waar 
werknemers wachtdagen kunnen inruilen voor vakantiedagen. Laag 
ziekteverzuim wordt dan beloond met extra vakantiedagen. De G.P.V.-fractie 
hoorde graag het oordeel van de bewindslieden over het hiervoor ge-
noemde alternatief. 

De G.P.V.-fractie vroeg zich af waarop de volume-effecten van 500 min. 
waren gebaseerd. Hoe is dit bedrag tot stand gekomen en wat is de 
waarschijnlijkheid van de mogelijkheid tot realisering van een dergelijke 
ombuiging? Deze fractie constateerde dat het bedrag aan volume-effecten 
ongewijzigd was gebleven, ook nadat het voorstel zelf een ingrijpende 
wijziging had ondergaan. Maakt het helemaal niet uit voor de volume-ef-
fecten of werknemers 80% of 100% van hun laatstverdiende loon ontvangen 
tijdens ziekte? Waarop is de stelling gebaseerd dat uitbreiding van de 
kosten ten laste van de werkgevers ertoe zal leiden dat meer aan verzuim-
bestrijding zal worden gedaan? Mocht dit al waar zijn, is het dan niet veel 
te optimistisch om dit jaar al met een volume-effect van in totaal 500 min. 
te rekenen? Welke maatregelen kunnen door werkgevers op zo korte 
termijn (en kennelijk ook met erg weinig kosten voor het bedrijf) worden 
genomen dat er al direct zo'n groot volume-effect van te verwachten is? 

Voorts kon worden gevraagd waarom die maatregelen, die zo snel en zo 
goedkoop kunnen worden getroffen niet al veel eerder door de werkgever 
zijn getroffen, aangezien zij ook nu al zelf een flink deel van de kosten van 
het ziekteverzuim voor hun rekening moeten nemen. 

Daarnaast kon nog worden gewezen op de nieuwe mogelijkheid tot 
herverzekeren. Gebruik maken van deze mogelijkheid betekent toch in de 
eerste plaats dat de premiedruk weer wordt verzwaard, maar in de tweede 
plaats dat de belangrijke prikkel tot verbetering van de arbeidsomstandig-
heden weer komt te ontbreken, waardoor de volume-effecten navenant 
minder zullen zijn, aldus de G.P.V.-fractie. 
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2.3. Minimumdagloon 

De invoering van een minimumdagloon betekent volgens de leden van 
de fractie van de V.V.D. een verdere verzwakking van de prikkel tot vermin-
dering van het vermijdbare ziekteverzuim in de bedrijven met veel mini-
mumloners. Ook wordt de knellende nivellering tussen minimum en 
modaal-niveau bij ziekte nog knellender. Wat ontvangt als gevolg van de 
kabinetsvoornemens een minimumloner aan netto beschikbaar inkomen 
tijdens de gemiddelde ziekteverzuimperiode van 4 weken en wat ontvangt 
de modale man cf vrouw in die ziekteperiode (resp. gehuwd en ongehuwd)? 

Aangekondigd wordt dat alle minimumdagloonregelingen gezamenlijk 
aangepast zullen worden. Wordt daarmee aan een koppeling op afstand 
gewerkt? Het minimumdagloon in de ZW wordt daarop vooruitlopend van 
toepassing op degene die voor de heffing van loonbelasting in tariefgroep 
3 of 4 valt. Is dit een poging tot definiëring van de «echte» minima in 
dezen? Zou het niet consequent zijn indien - zoals de Kroonleden voorstel-
den — de eerste 5 wachtdagen voor de werkgevers volgens dezelfde 
definitie uitbetaald zouden worden? Overigens zal dit alles volgens deze 
leden louter theorie blijven omdat het toch tot 100% netto loondoorbetaling 
komt dankzij de genoemde psychologische blunders van de bewindslieden. 

De leden van de fractie van D'66 achtten het een goede zaak dat de 
Regering heeft besloten een minimumdagloon in de Ziektewet in te voeren. 
Zij vonden het echter onbegrijpelijk en zeer teleurstellend dat voor het 
voorstellen van dit minimumdagloon het kostwinnersbegrip wordt gehan-
teerd. De redenering van de Regering, dat alle sociale verzekeringswetten 
nog nader zullen moeten worden getoetst aan de derde richtlijn van de EG, 
werd door hen als uitermate onbevredigend ervaren. Mede om financiële 
overwegingen verdient het minimumdaglooncriterium conform de WW, de 
voorkeur, zo stelt de Regering. Welke zijn de financiële gevolgen van het 
achterwege laten van dit criterium? 

Bij de behandeling van de begroting van het Departement van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid was door deze leden aangedrongen op het 
vermijden van maatregelen die de gelijkberechtiging van mannen en 
vrouwen in de sociale zekerheid zouden kunnen belemmeren. Zij wilden 
ook verwijzen naar de aangenomen motie-Bischoff (nr. 16542, nr. 14, dd. 5 
maart 1981). 

Kan overigens uiteengezet worden welke effecten de voorgestelde 
ziektewetmaatregelen hebben ten aanzien van deeltijdwerkers, die ook 
vaak niet-kostwinner zijn? Ook was het deze leden niet duidelijk waarom 
een onderscheid gemaakt moet worden tussen werknemers onder en 
boven de 35 jaar. 

De leden van de P.PR.fractie onderschreven de wenselijkheid van een 
minimumdagloon, maar vonden het niet terecht en juridisch ook niet te 
verdedigen, dat dit gepaard gaat met de (her)invoering van het kostwin-
nersbegrip. Door de minimumdagloonbepaling alleen van toepassing te 
verklaren op hen die onder tariefgroep 3 of 4 van de loonbelasting vallen, 
wordt toch in strijd gehandeld met de EG-richtlijn ter zake van de ten-
uitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, zo vroegen zij. En waarom zou er onderscheid gemaakt worden 
ten aanzien van de minimumdagloonbepaling tussen ongehuwden boven 
35 jaar en ongehuwden onder 35 jaar? 

Met de tenuitvoerlegging van het minimumdaglooncriterium conform de 
WW konden de leden, behorende tot de fractie van de S.G.P. instemmen. 
Zij herinnerden er aan dat het kostwinnerscriterium voor hen een principieel 
punt is. Terecht is aansluiting gezocht bij de fiscale wetgeving op dit punt. 

De G.P.V.-fractie vroeg waarom bij afweging van het belang van volume-
beperking (die kan ontstaan door een lagere netto Ziektewetuitkering) en 
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het belang van inkomensgaranties voor de minima het laatste belang de 
doorslag heeft gegeven. Zijn de indieners niet van mening dat een geslaagd 
volumebeleid er op termijn toe kan leiden dat de inkomenspositie van de 
minima relatief kan verbeteren? Deze fractie vroeg voorts of de invoering 
van de minimumdagloonregeling kostenneutraal voor de werkgevers kan 
verlopen. Als de totale 50 min. die nodig zijn geheel voor rekening van de 
werkgever komen, welke compensatie wordt hiervoor dan gegeven? 

Deze fractie vroeg voorts naar een reactie van de bewindslieden op de 
door de SER in zijn advies van 12 februari 1982 genoemde mogelijkheid 
om de minimumdoorbetalingsregeling door een wijziging van de Wet op 
het minimumloon en de minimumvakantiebijslag te bewerkstelligen. De 
beperking van de minimumgarantie tot de zogenaamde echte minima had 
de instemming van deze fractie. Ook uit een oogpunt van systematiek leek 
het juist aan te sluiten bij de bepalingen uit de WW ter zake. 

2.4. Aandeel in de Ziektewetpremie 

De leden van de fractie van D'66 konden instemmen met de voorgestelde 
premieverhoging van 0,2% voor alle werknemers. Zij vroegen zich echter 
af of bij de premieheffing die na inwerkingtreding van dit wetsontwerp 
voor zieke werknemers zal gaan gelden ook deze 0,2% stijging is meegere-
kend. Als saldo van de invoering van premieheffing over ziekengeld en de 
lagere premiedruk op loon, treedt een lastenverlichting op voor hen die 
korter verzuimen dan het landelijk gemiddelde en een lastenverzwaring 
voor hen die langer verzuimen, zo schrijft de memorie van toelichting. 

Hoewel deze leden zich konden vinden in de redenering dat inkomens-
achteruitgang aanvaardbaar is, omdat geen van de overige sociale uitkerin-
gen de 80% te boven gaat, en zieke werknemers conform het huidige 
wetsontwerp meer krijgen dan deze 80%, vroegen zij zich toch af wat de 
inkomenspolitieke consequenties zijn indien tot een staffeling van uitke-
ringspercentages zou worden overgegaan, afhankelijk van de duur van de 
ziekte. Welke modaliteiten zijn hierbij de revue gepasseerd? Wellicht is het 
een goede gedachte dat deze modaliteiten aan de sociale partners worden 
voorgelegd, opdat deze kunnen worden betrokken bij de c.a.o.-onderhan-
delingen. De inkomensachteruitgang, zoals weergegeven op blz. 18 van de 
memorie van toelichting maakt immers het maatschappelijke verzet 
alleszins begrijpelijk, zo oordeelden deze leden. 

De G.P.V.-fractie zag graag een nadere uiteenzetting van de redenen 
waarom de verhoging van de door de werknemer verschuldigde premie 
met 0,2% moet worden gezien als een verschuiving van de premie van de 
werkgever naar de werknemer. Dat zou dan toch betekenen dat de werkge-
vers een premieverlaging van 0,2% tegemoet zouden kunnen zien. Een 
dergelijke lastenverlichting van 245 min. is althans niet terug te vinden in 
het staatje op blz. 17 van de memorie van toelichting. Zou het gaan om een 
premieverschuiving dan zou toch ook een gat in de dekking vallen van ruim 
200 min. De premiemaatregel kwam immers in de plaats van de 80% 
ingreep? 

Naar het oordeel van deze fractie betekende de voorgestelde premiever-
hoging een nieuwe inbreuk op de afspraak in het Regeerakkoord, dat 
uitging van een stabilisatie van de collectieve lastendruk. Hoeveel stijgt de 
totale druk van premie en belastingen wanneer meegeteld wordt de 
verhoging van de premiegrens AOW, de voorgenomen solidariteitsheffing, 
deze verhoging van de Ziektewetpremie, de verhoging van de ziektewet-
premie die nodig is voor de herverzekering van de wachtdagen? Hoeveel 
stijgt de totale belasting en premiedruk nog ten gevolge van andere 
maatregelen? 
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2.5. Wijziging artikel 1638c B W . 

De wi jz ig ing van artikel 1638c B.W. zou naar de mening van de leden van 
de S.G.P.-fractie passen in het gehele onderhavige on twerp , zij het dat deze 
leden zich afvroegen wat te denken van de rol van de werkgever, die door 
middel van de ver lenging van de (verlaagde) doorbetal ingspl icht wo rd t 
gest imuleerd tot het zoveel mogel i jk benutten van de resterende capaciteiten 
van en tot het aanbieden van passende arbeid aan de werknemer. Word t 
niet een te grote wissel getrokken op de sociaal-medische begeleiding in 
zulke geval len? 

Het gehele pakket van voorstel len in dit wetsontwerp overziende vreesden 
deze leden, dat het wetsontwerp zou leiden tot een verhoging van de lasten 
voor het bedri j fs leven en nauwel i jks tot de in het vooruitzicht gestelde 
ombu ig ingen . Zij behielden zich dan ook een definit ief oordeel voor. 

3. FINANCIËLE, ECONOMISCHE EN INKOMENSEFFECTEN 

3.1 en 3.2. Financiële en economische effecten 

Als op blz. 18 van de memor ie van toel icht ing gesteld word t dat het 
beslag van de collectieve sector afneemt met f 1500 min. (0,5% punt van 
het nat ionaal inkomen) waarvan f1200 min . betrekking heeft op de pr ivat i -
sering van de kosten van de eerste vi j f ziektedagen, gaat het dan niet 
ui ts lu i tend o m een statistische verminder ing van het col lectieve beslag en 
dus niet o m een werkeli jke ombu ig ing , zo vroegen de leden van de CDA-
fractie. Waarom word t in dit geval een lastenverschuiving meegeteld als 
een reële ver l icht ing van de collectieve lasten terwi j l eerder reële lastenver-
zwar ingen zoals het verval len van de fiscale kinderaftrek, a lsmede de 
verminder ing van de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrek als louter 
statistisch worden aangemerkt en derhalve niet te zien zijn als een st i jg ing 
van de collectieve druk. 

Het volume-effect van de voorgestelde maatregelen word t geraamd op 
f500 min . , wat een dal ing van de ondernemingslasten zou betekenen. Dit 
bedrag werd reeds genoemd in de adviesaanvrage aan de SER en toen 
reeds, gelet op de inhoud van de aanvankeli jke bele idsvoornemens, 
kon de vraag worden opgeworpen of dit niet voor een belangri jk deel een 
slag in de lucht leek te zi jn. Terwi j l het nu voor l iggende voorstel in zeer 
belangri jke mate van de eerst voorgenomen maatregel afwijkt en juist 
gezien vanuit deze optiek bepaald afgezwakt is, handhaaft men toch dit 
vol ledige bedrag in de raming. Maar waar zullen deze volume-effecten nu 
precies vandaan moeten komen, waar immers de netto- loonbetal ingsaf-
spraken bl i jven door lopen, totdat in vr i jw i l l igheid anders word t overeenge-
komen? Is daarvoor gelet op het beeld, dat zich steeds sterker begint af te 
tekenen nog wel het maatschappeli jk draagvlak aanwezig? Is nog we l een 
ver laging van het ui tkeringsniveau bij ziekte te verwachten? Zal van de 
voorgestelde maatregelen nog wel een duidel i jk merkbaar volume-effect 
uitgaan nu de dal ing van het ziekteverzuim zich om andere redenen reeds 
heeft ingezet? 

Het was de leden van de CDA-fractie voora lsnog niet duidel i jk waarop de 
Regering de veronderstel l ing baseert van een structurele dal ing van het 
ziekteverzuim als gevolg van deze maatregein met ca. 7V2%, te meer daar 
zij die dal ing zelf onzeker noemt. En zo er al een merkbaar volume-effect zal 
optreden word t dan de hieruit voor de ondernemingen volgende lastenver-
l icht ing niet pas op middel lange termi jn zichtbaar? Vervolgens merkten 
deze leden op dat wat thans, althans op korte termi jn , nog aan lastenver-
l ichting voor de ondernemingen resteert, een bedrag vormt van per saldo 
f 195 min . (245-50) als gevolg van de voorgestelde premieverschuiv ing in 
de Ziektewet. Maar is thans al niet waarneembaar dat ook deze premiever-
schuiving van 0,2% naar de werknemers door hen op een wijze in het 
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loonoverleg wordt betrokken, dat mag worden verwacht dat die premielast 
in feite althans voor 1982 in grote delen van het bedrijfsleven niet door hen 
zal worden gedragen, maar indirect toch door de werkgevers? Maar 
bovendien wordt van ondernemingszijde indringend betoogd dat daartegen-
over een veel hogere lastenverzwaring zal blijken op te treden. Daarbij 
wordt dan de lastenverzwaring voor de particuliere sector met f1200 min. 
als gevolg van het uitbreiden van het aantal wachtdagen buiten beschouwing 
gelaten, te meer omdat althans voor 1982 de mogelijkheid van collectieve 
verzekering nog behouden blijft. 

Ook de heffing van werkgeversbijdragen over het ziektegeld doet de 
ondernemingslasten stijgen. Ook hier is echter sprake van een verschuiving 
daar in verband daarmee andere sociale premies lager worden, althans 
minder stijgen. Wel zullen vele ondernemingen daarin toch wel degelijk 
een reële lastenverzwaring menen te zien, daar de heffing enerzijds, de 
daling anderzijds in de tijd niet samenvallen. 

Er ontstaat echter wel degelijk een lastenverzwaring door de afwenteling 
van de werknemersbijdragen over het ziektegeld op de ondernemingen. 
Immers, de Regering heeft afgezien van een eenmalige nietigverklaring van 
gemaakte loondoorbetalingsafspraken en bovenwettelijke ziekengeldrege-
lingen. Die doorbetaling tot 100% nettoloon ligt in de meeste collectieve 
contracten vast. De onderneming dient dus ook de werknemersbijdragen 
over het ziekengeld te betalen. Die verplichting blijft, ook wanneer de ca.o. 
afloopt. Alleen als werknemers vrijwillig bereid blijken hiervan afstand te 
doen vervalt deze verplichting. Maar daarvoor blijkt thans, zeker na 
hetgeen zich de laatste maanden rondom deze voorstellen heeft afgespeeld 
grotendeels het maatschappelijke draagvlak te ontbreken. Nu wordt 
weliswaar medegedeeld, dat indien werknemers vast willen houden aan de 
netto-loondoorbetaling tijdens ziekte, die lastenverhoging van de onderne-
ming van 0,5 a 1% van de loonsom in mindering moet komen op de ruimte 
welke overigens in de loononderhandelingen voor 1982 blijkt te bestaan. 

Aangekondigd wordt, dat gebruik zal worden gemaakt van de bevoegd-
heden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gegeven als 
de loonstijging dit jaar de 6 a 61/2% dreigt te overschrijden. Maar zijn de 
gegevens die de RCO tijdens de gehouden hoorzitting aan de vaste 
Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overlegde juist, 
dan valt te becijferen dat er toch een gemiddelde loonsomstijging van ca. 
8% zal dreigen te ontstaan voor 1982. Door handhaving van verkregen 
rechten ontstaat dan toch voor de onderneming in plaats van een lasten-
verlichting van 1% een verzwaring van 11/2%. 

Dit alles overziende vroegen de leden van de C.D.A.-fractie zich af of de 
kern van het wetsontwerp, zoals het er nu ligt, niet in hoofdzaak bestaat uit 
een ingewikkelde, met veel kruitdamp omgeven premieverzwaring en 
premieverschuiving die tenslotte, zoal niet structureel, dan toch minstens 
voor dit jaar, in feite voor het overgrote deel door de ondernemers moet 
worden opgebracht. Immers, eerst wordt, om de premie-ontwikkeling van 
ZW, WW, WAO en ZFW, beter te doen verlopen het draagvlak daarvan 
vergroot met hen die ziekengeld ontvangen. Met de effecten daarvan werd, 
voorzover de overheid invloed op de premievaststelling van de overige 
fondsen heeft, reeds vanaf 1 januari rekening gehouden. Die zijn ook de 
werknemers reeds vanaf 1 januari ten goede gekomen, vooruitlopend op 
de thans voorgestelde herziening van de Ziektewet. 

Vervolgens blijken de werknemers onverkort vast te houden aan de 
bestaande contractuele aanspraken met betrekking tot het ziekengeld 
zonder daarvoor afstand te willen doen van een wezenlijk deel van de voor 
1982 beschikbare loonruimte. Intussen is er in een aantal bedrijfstakken en 
ondernemingen en zelfs bij overheidsbedrijven door de gang van zaken in 
de afgelopen maanden reeds de nodige materiële en immateriële schade 
ontstaan. 
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In die situatie blijkt de positie van de werknemers zo sterk, dat althans 
voor 1982 de doorberekening van de werknemerslasten, volgend uit de 
thans voorliggende voorstellen niet in mindering zal komen op de 6 a 61/2% 
loonstijging die naar het oordeel van de bewindslieden niet mag worden 
overschreden op straffe van een ingreep door de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid krachtens de Wet op de loonvorming. Er zal 
namelijk, zo valt reeds thans waar te nemen, een forse greep worden 
gedaan in de extra-reserves waarover de meeste ziekenkassen blijken te 
beschikken. Reserves echter die, gelet op de bestaande premieverdeling, in 
feite zijn opgebouwd door de grotere bijdragen van de ondernemingen in 
de Ziektewetpremies. Is deze handelwijze wel in overeenstemming met de 
bedoeling van de Regering? Hoe kan deze feitelijke verschuiving van de 
lastendruk naar de ondernemingen worden voorkomen? 

In feite krijgen de ondernemers daarmee omwille van de arbeidsvrede 
thans een sigaar te roken uit eigen doos. Anders gezegd, extra-reserves in 
de ziekenkassen, die zouden kunnen worden benut om met name het 
werkgeversaandeel in de Ziektewetpremie te doen dalen of verder te doen 
dalen dan op grond van het ook zonder deze maatregelen sinds 1979 reeds 
teruglopend ziekteverzuim, dan wel te doen stijgen dan op zeker moment 
nodig is, worden ingezet om te voorkomen dat de werknemers reeds bij 
voorbaat een deel van de loonruimte voor 1982 zouden moeten opsouperen. 
Daarmee zal men voor 1982 in de verdere loononderhandelingen een 
zodanige manoeuvreerruïmte hebben, dat men vermoedelijk de toelaatbare 
loonkostenstijging niet zal overschrijden. En als die reserves een volgend 
jaar te snel of te ver blijken in te teren, ontstaat opnieuw een ernstig 
geschil in het z.g. open loonoverleg, maar wederom vanuit een positie 
waarin de onderneming de vragende partij zal blijken te zijn. Intussen is al 
niet duidelijk onder welke omstandigheden het kabinet tot de conclusie zal 
komen dat in verband met overschrijding van de loonruimte gebruik moet 
worden gemaakt van de bevoegdheden die de Wet op de loonvorming 
biedt. Wat valt bij voorbeeld exact nog tot 6 a 6V2% te rekenen? Wat is een 
belangrijke ca.o.? En of die bereidheid tot ingrijpen er ook het volgend jaar 
nog zal zijn kan moeilijk reeds thans worden toegezegd. Het blijkt in ieder 
geval niet uit de memorie van toelichting. 

De thans in de praktijk en wat de ondernemingen betreft kennelijk onder 
druk der omstandigheden reeds afgesloten overeenkomsten in belangrijke 
bedrijfstakken doet minstens de reële inhoud van de mededeling, gedaan 
onder punt 7 op blz. 11 van de memorie van toelichting verbleken, dat 
overeenkomstige maatregelen zullen worden getroffen voorde rechtspositie 
van ambtenaren en anderen, die direct of indirect uit de overheidskassen 
betaald worden. Als het kabinet het trendbeleid wil handhaven, wat kan 
dan nog onder deze omstandigheden voor 1982 als gevolg van de wijzigingen 
in de Ziektewet aan ombuigingen in deze sector verwacht worden? 

Hun beschouwingen afrondend constateerden de leden van de C.D.A.-
fractie dat de Regering zeer beduidend is afgeweken van haar aanvankelijke 
beleidsvoornemens als neergelegd in haar adviesaanvrage aan de SER. Zij 
betwijfelden of het hierbij overigens wel gaat om reële ombuigingen en of 
deze voorstellen wel onder de gegeven omstandigheden binnen de termijn 
die daarvoor toch als in becijferingen in dit soort zaken pleegt te worden 
aangehouden, reële structurele volume-effecten zullen opleveren, die bij 
benadering gelijken op het bedrag van 500 min. dat daarvoor in de memorie 
van toelichting werd aangenomen. Zij betwijfelden of er sprake zal zijn van 
een reële lastenverlichting voor het bedrijfsleven en zij waren bepaald niet 
zonder zorg, dat hier ten slotte de uitkomst toch een lastenverzwaring voor 
de ondernemingen zal inhouden. 

Gelet ook op het feit dat niet alleen de Raad van Centrale Ondernemings-
organisaties (RCO) de voorliggende voorstellen van de hand wijst, maar 
dat - zij het op geheel andere gronden - ook het CNV en de FNV alsmede 
de MHP feitelijk eveneens tegenover de commissie van overwegende 
bezwaren daartegen hebben blijk gegeven hebben de leden van de C.D.A-
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fractie voora lsnog grote aarzelingen m.b.t. het ver lenen van hun medewer-
king aan de to ts tandkoming van het voorstel , zoals dat thans ter tafel l igt. 
Het leek naar hun voor lop ige mening uiterst moei l i jk o m langs deze weg de 
voor 1982 in de Ziektewetsfeer noodzakeli jke ombu ig ingen tot stand te 
brengen. 

Zij vroegen zich af of het onder de gegeven omstandigheden dan niet de 
voorkeur zou verdienen met een wetsontwerp te komen, waarbi j daadwer-
kelijk het aandeel in Ziektewetpremie voor werknemers word t verhoogd op 
zodanige wijze dat in die verhoging ook de vereveningshef f ing word t 
verwerkt die anders over uitkeringen zou geheven gaan worden t.b.v. de 
overige sociale fondsen. 

Ook zouden genoemde leden zich kunnen voorste l len, dat met een 
verdere behandel ing van het thans voor l iggende voorstel gewacht word t 
totdat een tr ipart i te overleg plaatsvindt tussen de Regering en de sociale 
partners teneinde in verband met de gegevens, bl i jkend uit de Voorjaarsnota 
en recente economische ontwikkel ingen de mogel i jkhe id onder ogen te 
zien van een veel meer omvat tende overeenstemming over een gezamenli jke 
aanpak van de huidige problematiek inclusief een nadere bezinning op de 
inhoud van het thans voor l iggende wetsontwerp. 

De lastenverl icht ing voor het bedri j fsleven berekenden de leden van de 
V.V.D.-fractie op 245 min . (dankzij de 0,2 pet premieverschuiv ing naar de 
werknemers) minus 50 min . (als gevolg van invoer ing van de m i n i m u m -
dagloonbepal ing). Per saldo is dat 195 min. Daar staat volgens deze leden 
een lastenverzwaring tegenover bij 100% netto-doorbetal ing bij ziekte van 
705 min. (de door de werkgevers te betalen werknemerspremies ZW, WW, 
WAO en ZFW). Gecumuleerd is de lastenverzwaring voor de werkgevers 
volgens deze leden derhalve ruim 500 min. Is dat de bedoel ing van het 
kabinet? Opmerkel i jk achtten deze leden dat het enige lastenverl ichtende 
element van 245 min . er op het laatste moment op advies van de kroonleden 
bi jgefrutseld is. 

Kunnen de bewindsl ieden de opstel l ing conform tabel 1 geven in het 
geval ze aan hun oorspronkel i jke voornemens hadden vastgehouden? Wat 
zal die opstel l ing worden bij 100% netto-doorbetal ing over de gehele linie? 

Volume-effecten zagen deze leden bij 100% netto-doorbetal ing niet 
meer. Zijn de bewindsl ieden dat met hen eens? Zo niet, wat zijn dan hun 
argumenten? Hoe kunnen bovendien de volume-effecten van de oorspron-
kelijke voornemens geli jk zijn aan de volume-effecten van het huidige 
voorstel en in beide geval len 500 m in . bedragen? 

De invoering van 5 wachtdagen voor de werkgevers ten bedrage van 
1200 min . heeft volgens het kabinet betrekking op privat isering van de 
kosten van deze wachtdagen. Deze leden vroegen zich af of het woord 
«privatisering» in dit verband niet misplaatst is. Zeker in 1982 is er immers 
sprake van vol ledige collectieve herverzekering met uitzondering van de 
z.g. eigenrisicodragers. De herverzekering van de twee eerste onderhandel-
bare wachtdagen voor werknemers is alt i jd al tot die collectieve lasten 
gerekend. De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de bewindsl ieden 
daarom nadere ui t leg. 

Zij vroegen voorts aan de bewindsl ieden of zij met hen van mening 
waren dat ondernemingen met veel kortdurend verzuim en een groot 
aantal werknemers met een laag inkomen conform het kabinetsvoorstel 
hun loondoorbeta l ingsverpl icht ingen in sterkere mate zien toenemen dan 
ondernemingen met werknemers met een lage verzuimfrequent ie en een 
relatief hoog inkomen? Is dat niet extra nadelig voor het midden- en 
kleinbedrijf? Hoe beoordelen de bewindsl ieden de waarschuwing van het 
KNOV dat het kabinetsvoorstel tot loonsomst i jg ingen in het midden- en 
kleinbedri j f van maar liefst t ien procent kan leiden? 

De G.P.V.-fractie vroeg welke aanvullende incidentele maatregelen 
worden voorbereid o m de tegenvaller in ombuigingsresul taat van 350 m in . 
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in 1982 te kunnen opvangen. Hoeveel zal het verl ies aan ombu ig ingen zijn 
als gevolg van het latere t i jdst ip van inwerk ingt red ing van het wetsontwerp? 
Welke compenserende maatregelen worden hiervoor voorbereid? 

Is in de raming van het volume-effect de structurele dal ing van het 
ziekteverzuim die zich sinds kort manifesteert inbegrepen, of zijn de 
geraamde volume-effecten alleen toe te schri jven aan de voorgenomen 
wetswi jz ig ing? 

Volgens de memor ie van toel icht ing daalt de col lect ieve sector met 0,5 
procent-punt, waarvan 1200 m in . is toe te schri jven aan de privat isering 
van de kosten van de eerste vi j f wachtdagen. Kunnen de over ige 300 min . 
worden gespecif iceerd? Worden de kosten van de herverzekering van de 
wachtdagen nog in m inder ing gebracht op die 1200 min.? 

3.3. Inkomenseffecten 

Het inkomensverl ies bij ziekte als gevolg van het onderhav ige voorstel 
neemt volgens tabel 2 en 3 boven het m i n i m u m tot het modaa l loon snel 
toe aldus constateerden de leden, behorende tot de fract ie van de V.V.D. 
Het kabinetsvoorstel heeft, zoals deze leden al eerder constateerden, een 
sterk nivel lerend karakter tot het modale niveau. Zij konden zich dan ook 
zeer wel voorstel len dat ook dit een bron van onrust bli jft. De meeste 
vakbondsleden zitten r o n d o m het modale niveau. Heeft het kabinet dit in 
enigerlei mate onderkend? 

De leden van de fractie van de R.P.F, merkten op, dat op blz. 18 van de 
memor ie van toel icht ing w o r d t geconcludeerd, dat een lastenverl icht ing 
optreedt voor hen die korter verzuimen dan het landeli jk gemiddelde en 
een lastenverzwaring voor hen die langer verzu imen. Deze leden wi lden 
weten, ervan ui tgaande dat compensat ie van het ziekengeld tot 100% niet 
in elke ca .o . gerealiseerd kan worden , of deze consequent ie wel in alle 
opzichten te rechtvaardigen is en of ook hierbi j vo ldoende rekening is 
gehouden met het karakter van respectieveli jk langdurend en kortdurend 
verzuim. Daarnaast nemen alle werknemers, getuige dezelfde passage, 
tezamen voor 245 m in . lasten van de Ziektewet voor hun rekening. Het was 
deze leden niet geheel duidel i jk , hoe deze lastenverzwaring van invloed is 
op het ziekteverzuim, zoals de Regering suggereert. In dit verband wi lden 
zij de bewindsl ieden ook de vraag voor leggen in hoeverre de bedoelde 
lastenverzwaring in overeenstemming te brengen is met het ter zake 
overeengekomene in het Regeerakkoord. 

De G.P.V-fractie vroeg of een overzicht zou kunnen wo rden gegeven van 
de geschatte inkomensmutat ies bij verschi l lende verzuimniveaus en bij 
verschi l lende inkomensniveaus wanneer twee wachtdagen voor rekening 
van de werknemer zouden komen en wanneer zou wo rden afgezien van de 
verhog ing van de werknemerspremie met 0,2%? 

Artikelen 

Artikel I, onder A en B 

Ook al zal, waar in de overgrote meerderheid der geval len 100% nettoloon 
bij ziekte word t doorbetaald, de materiële betekenis van de invoer ing van 
een m in imumdag loon minstens vooralsnog ger ing zi jn, de leden van de 
CD.A- f rac t ie beoordeelden invoer ing daarvan thans ook in de Ziektewet 
positief. Terecht is daarbi j u i tgegaan van een m i n i m u m d a g l o o n conform 
de WW-regel ing, met toepassing van tar iefgroep 3 of 4 van de loonbelast ing. 
Nu door de Regering de nodige voorbereid ingen wo rden getrof fen om 
t i jd ig voor 1 januari 1985 alle sociale verzeker ingswetten te toetsen aan de 
derde Richtli jn van de EG en afhankeli jk van de resultaten van die toetsing 
alle m in imumdag lonen gezamenli jk aan te passen, konden zij zich er mee 
verenigen dat daarop thans niet vooru i tge lopen word t . 
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Met betrekking tot een minimumdagloon in de Ziektewet meenden de 
leden van de P.v.d.A.-fractie te moeten begrijpen, dat de SVR bij het 
onderscheiden van de personen die in aanmerking komen voor tenminste 
het minimumdagloon, zoals dat in het voorgestelde artikel 16 nader is 
omschreven, een toetsingscriterium zal hanteren, waardoor slechts een 
beperkte groep aanspraak kan maken op deze minimumgarantie. Niet 
alleen wordt door de verwijzing naar de tariefgroepen 3 en 4 van de loon-
en inkomstenbelasting wederom een kostwinnersbegrip in de sociale 
verzekeringswetgeving geïntroduceerd, dat afwijkt van andere kostwin-
nersbegrippen - wat de helderheid en duidelijkheid niet ten goede komt, 
en gehuwde vrouwen door het ontbreken van de mogelijkheid tot integrale 
rolwisseling in nog sterkere mate uitzondert dan het bestaande kostwin-
nersbegrip in de werkloosheidswet - maar vooral ook bevreemdde het 
deze leden, dat aan de vooravond van de inwerkingtreding van de Richtlijn 
van de EG omtrent gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de 
sociale zekerheid, een naar sexe en burgerlijke staat discriminerend 
criterium wordt voorgesteld. Deze leden merkten op, datdeopdeZW-periode 
aansluitende WAO een criterium kent voor de toekenning van het mini-
mumdagloon, dat deze discriminatie niet kent. Hierdoor zal zich de situatie 
voordoen dat specifieke categorieën zieke werknmers een hogere WAO-
uitkering zullen krijgen dan de ZW-uitkering. Hoewel het in de rede zou 
kunnen liggen daarom voor de ZW hetzelfde criterium te hanteren als voor 
de WAO, wezen deze leden erop dat het WAO-minimumdagloon in een 
ander opzicht discriminerend werkt, namelijk doordat geen evenredige 
toekenning van het minimumdagloon plaats vindt aan deeltijdwerkenden. 
Zeker gezien het deeltijdbevorderende beleid van dit kabinet is ook een 
dergelijke uitsluitingsclausule naar het oordeel van deze leden hoogst 
ongewenst. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen naar een overzicht van de 
meerkosten van het invoeren van een minimumdagloonbepaling, die alle 
werknemers een minimumgarantie biedt. 

Over de invoering van een minimumdagloonbepaling in de Ziektewet 
oordeelden de leden van de fractie van D'66 positief. Herziening van artikel 
15 ZW juichten zij dan ook toe. Tegen de berekening van de in te houden 
premies ingevolge de AOW en de AWW en de in te houden loonbelasting 
met toepassing van de witte loonbelasting- en premietabellen voor een in 
tariefgroep 4 ingedeelde werknemer, hadden deze leden echter zodanig 
ernstige bezwaren, dat zij van het recht op dit punt veranderingen voor te 
stellen in de regeringsvoornemens zonodig gebruik zouden willen maken. 

Overwegingen van spoed en financiële aard mogen niet tot een dergelijke, 
de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen belemmerende, keuze 
dwingen. Hiervoor hadden deze leden al gevraagd naar de financiële 
effecten welke een aanpassing in de door hen gewenste richting zouden 
hebben. 

De leden van de C.P.N.-fractie zeiden op het standpunt te staan dat 100% 
netto loondoorbetaling bij ziekte moet worden gehandhaafd. In het voor-
gaande hadden zij dit reeds uitvoerig gemotiveerd. In dat geval is een 
minimumdagloon reeds gegarandeerd. Mocht de 100% netto loondoorbe-
taling onverhoopt komen te vervallen, dan is het invoeren van een mini-
mumdagloon niet meer dan logisch, wil voorkomen worden dat zieke 
werknemers beneden het minimuminkomen zakken. Het verbaasde deze 
leden echter ten zeerste dat de Regering in de voorgestelde minimumdag-
loonregeling het kostwinnersbegrip introduceert. Naar hun menig mag het 
beginsel van gelijke behandeling niet wijken voor financiële argumenten, 
daar dit beginsel dan wel een zeer wankele basis krijgt in deze tijden van 
economische crisis. Is de Regering overigens niet van mening dat nu 
reeds gewerkt moet worden aan de uitvoering van de derde EG-lijn inzake 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen? 
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De leden, behorende tot de fractie van de P.S.P. vroegen in hoeverre de 
introduct ie van het kostwinnersbegr ip voor de min imumdag loonrege l ing 
op gespannen voet staat met de onlangs door de Kamer ui tgesproken 
mening dat naar individual iser ing van inkomens gestreefd moet worden . Is 
deze maatregel niet in str i jd, zoals ook de FNV in haar commentaar stelt, 
met de r icht l i jnen van de Europese Gemeenschap ter zake geli jke behande-
ling van mannen en v rouwen, zo vroegen ook deze leden. 

Artikel I, onder C 

Met ins temming hadden de leden van de C.D.A.-fractie in de toel icht ing 
bij dit artikel gelezen dat in ieder geval voor 1982 herverzekering van de vijf 
wachtdagen voor alle werkgevers mogel i jk blijft. Zij achtten zulks van groot 
belang o m onverantwoorde lastenverzwaringen bij bedri jven op dit 
momen t te voorkomen. Zal over de nadere voorwaarden die te zijner t i jd , 
ter bevorder ing van een actief verzuimbeperkingsbeleid worden verbonden 
aan het voortzetten resp. aangaan van deze herverzekering, nog overleg 
met het bedri j fs leven worden gepleegd? 

Naar de mening van de leden van de P.v.d.A.-fractie leidt, in samenhang 
met artikel VIM, 1e l id, deze bepaling ertoe, dat de mogel i jkheid tot verzekering 
van de wachtdagen voor werkgevers in de toekomst - zoals nader toegel icht 
in de memor ie van toel icht ing - word t beperkt. Dit leidde bij deze leden tot 
een aantal vragen. 

Voor 1982 - zo meenden deze leden te moeten constateren - ligt het in 
de bedoel ing voor alle werkgevers verzekering van de 5 wachtdagen 
mogel i jk te maken tegen een extra te betalen premie. Is dit u i tvoer ingstech-
nisch nog in 1982 mogel i jk; zullen de bedri j fsverenigingen in staat zijn de 
invoer ing van deze vr i jwi l l ige verzekering te realiseren? 

Aan welke voorwaarden denken de bewindsl ieden voor 1983 en daarna? 
Wanneer een bedrijf niet zou vo ldoen aan de criteria voor verzekering van 
de 5 wachtdagen, achten de bewindsl ieden het dan gewenst, dat dergeli jke 
bedri jven zich op de particuliere markt tegen dit risico kunnen verzekeren? 
Een dergeli jke verzekeringsmogel i jkheid zal er - zo vrezen deze leden - toe 
kunnen leiden, dat de persoonsgegevens van de werknemer onvo ldoende 
worden beschermd en dat de werkgever voor veel kosten komt te staan. 
Zou dit toch in de bedoel ing l iggen, dan rijst voorts de vraag welke de 
relatie zou zijn tussen de particuliere verzekeringsmaatschappi jen en de 
bedr i j fsverenigingen, die de Ziektewet ui tvoeren. 

Wat bedoelt de Regering met «kleinere bedr i jven»; is het aantal mensjaren 
hiervoor bepalend, dan wel het feiteli jk aantal werknemers? Dit 
laatste cr i ter ium zou ertoe kunnen leiden, dat bedri jven met meer deelt i jd-
werkenden al snel buiten de verzekeringsmogel i jkheid worden gehouden. 

Hoe ziet de Regering de verhouding tussen het op zijn vroegst op 1 
januari 1983 in werk ing treden van artikel 10 van de ARBO-wet - waarbi j 
als grens 100 werknemers word t gesteld en waarbi j een eerste overzicht 
van verzuimbeperkingsbeleid niet voor 1984 verwacht kan worden - en de 
nadere voorwaarden voor 1983 voor herverzekering, zoals omschreven in 
de memor ie van toel icht ing? 

Kan de Regering een overzicht geven van het aantal werkgevers, dat bij 
de grens van resp. 10, 35 en 100 werknemers binnen resp. buiten de 
mogel i jkheid tot verzekering van de wachtdagen kan geraken? Wanneer 
alle werkgevers - met een werknemersbestand vanaf 11 mensjaren -
indiv idueel getoetst zouden moeten worden op het actieve verzuimbeper-
kingsbeleid zou dit, naar het idee van deze leden, de ui tvoerbaarheid van 
de voorgestelde maatregelen welhaast onmogel i jk maken. 

Wanneer kan de Kamer de resultaten van het onderzoek naar de invloed 
van de verzeker ingsvorm op de hoogte van het ziekteverzuim verwachten? 
Worden - zo vroegen deze leden - in dit onderzoek ook betrokken de 
effecten die de verzekeringsvorm - zoals b.v. bij eigen risicodragers - heeft 
op het aanstel l ings- en ontslagbeleid? 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden voorts gaarne inzicht verkrijgen in 
de wijze waarop thans de zaterdag en de zondag bij de bepaling van de 
wachtdagen voor bijv. ploegenwerkers worden verrekend. Zij vroegen zich 
af of het niet wenselijk ware een regeling in de wet op te nemen waarbij 
de volgens het arbeidspatroon feitelijk te werken dagen als wachtdagen 
worden aangemerkt. 

Tevens vroegen deze leden zich af op welke wijze tijdens de wachtdagen 
wordt voorzien in de controle na ziekmelding. Zij wezen erop dat - door 
verlenging van het aantal wachtdagen voor rekening van de werkgever -
de bewijslast van ziekte in toenemende mate door werkgevers bij werkne-
mers gelegd zou kunnen worden. In verband hiermee vroegen zij het 
oordeel van de Regering over het inhuren van particuliere controle-instanties 
door werkgevers bij ziekteverzuim. 

Deze leden vroegen of de Regering hun voorkeur deelt, dat de controle in 
handen blijft van de bedrijfsverenigingen, volgens de nu geldende voor-
schriften. 

De toelichting op de voorgestelde wijziging van het zesde lid van artikel 
29 gaf de leden van de fractie van D'66 aanleiding tot de vraag hoe de 
situatie moet worden beoordeeld waarin de verzekerde regelmatig maar 
met tussenpozen groter dan een maand, arbeidsongeschikt is. 

Deze leden vroegen of in het derde lid van artikel 29 niet moet worden 
gelezen in de laatste volzin: ... ten aanzien van een of meer bepaalde 
groepen van bij haar verzekerde werknemers ... 

Verder vroegen zij zich af hoe de Regering de suggestie beoordeelt van 
de Emancipatieraad om zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen los te 
maken uit de Ziektewet. 

De leden van de C.P.N, fractie achtten de invoering van een eigen risico 
voor de werkgever van de eerste 5 wachtdagen niet gewenst. Zij meenden, 
dat dit kan leiden tot een strenge selectie van werknemers, waardoor zij, 
die een hoger ziekterisico kennen, op de arbeidsmarkt een nog zwakkere 
positie dreigen te gaan innemen. Hoe denkt de Regering dit te voorkomen? 
Heeft de Regering met name de gevolgen voor vrouwen onderzocht? 
Bekend is dat vrouwen vaker kortdurend verzuimen dan mannen. Meent de 
Regering niet dat de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt door deze 
maatregel dreigt te worden verslechterd? 

Overigens achtten zij het juist, dat de herverzekeringsmogelijkheid voor 
1982 intact blijft. Dit vermindert een aantal bezwaren van met name het 
midden- en kleinbedrijf en beperkt daardoor het gevaar van strengere 
selectie. Hoe luiden echter de voornemens voor 1983? En wat is de reactie 
van de Regering op de vrees van de FNV, dat deze situatie kan leiden tot 
herverzekering bij particuliere instellingen, met een dreigende stijging van 
kosten en versnippering van de uitvoeringsorganisatie? 

Artikel I, onder E 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden begrip voor de wijziging van 
artikel 60, tweede lid, in die zin dat ze konden instemmen met enige 
verhoging van de premie ten laste van werknemers, nu de verdergaande 
voorstellen van de Regering met betrekking tot een lagere uitkering tijdens 
ziekte geen doorgang zullen vinden. Het zou echter, naar het oordeel van 
deze leden te ver gaan om daarmee ten principale de premieverdeling 
tussen werkgevers en werknemers te bepalen bij algemene maatregel van 
bestuur, waardoor een flexibel premieverdelingsbeleid mogelijk wordt, 
zonder dat voor een dergelijk beleid nadere criteria zijn gesteld en zonder 
dat is voorzien in een procedure waarbij de Kamer, alsmede de organisaties 
van werknemers en werkgevers worden betrokken. 

Met verwijzing naar de opmerking in de memorie van toelichting, dat 
geen toestemming zal worden verleend voor een hogere premie-inhouding 
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op het loon van werknemers ter financiering van de doorbetalingsplicht 
van werkgevers over de wachtdagen, merkten de leden van de P.v.d.A.-fractie 
op, dat zij ervan uitgaan dat - aangezien artikel 60, lid 3, ongewijzigd is -
premieheffing ter financiering van bovenwettelijke uitkeringen ten gunste 
van werknemers mogelijk blijft. 

Het gestelde in de memorie van toelichting met betrekking tot werknemers, 
die geen werknemer zijn in de zin van het BW leidde tot de vraag bij de 
leden van deze fractie of de hier voorgestelde constructie voor vrijwillige 
verzekering van de wachtdagen door de betreffende werknemers via een 
(fictieve) werkgever technisch uitvoerbaar is. 

De leden, behorende bij de V.V.D.fractie merkten op, dat het wetsontwerp 
de bepaling bevat dat na de totstandkoming van deze maatregel door de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen toestemming meer 
zal worden verleend voor hogere premie-inhouding op het werknemersloon 
wegens bovenwettelijke afspraken. Betekent dit dat er niet meer dan 1,2 pet 
werknemerspremie (tenzij toestemming verkregen is voor hogere premie-
inhouding in verband met de uitkering over wachtdagen) mag worden 
ingehouden? Zo ja, hoe kijken de bewindslieden dan aan tegen de 100%-
nettodoorbetalingsafspraak van het metaalakkoord, waarvoor de werkne-
merspremie op 2,2 pet gehandhaafd blijft? Zet een en ander dat akkoord 
niet op losse schroeven? 

De leden van de fractie van D'66 konden er begrip voor opbrengen dat de 
Minister bij algemene maatregelen van bestuur de maximum-premiebepa-
ling door werknemers wil regelen. Zij vroegen zich af in hoeverre de 
conclusie van de FNV in haar commentaar gerechtvaardigd is dat artikel 60, 
lid 3, ZW in de toekomst op dezelfde wijze zal worden toegepast waar het 
gaat om premieheffing ter financiering van bovenwettelijke regelingen die 
in het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn overeengekomen. 

De leden, behorende tot de fractie van de P.S.P. vroegen waarom de 
maximum-premiebetaling in de toekomst bij a.m.v.b. zal worden vastgesteld 
en niet bij wet? Overweegt de Regering alsnog de voorstellen in die zin bij 
te stellen dat maximum-premiebetaling bij wet geregeld wordt, en delen de 
bewindslieden de kritiek van de FNV ter zake? Als de Regering toch 
voornemens blijft de vaststelling bij algemene maatregel van bestuur te 
regelen, kan de Kamer daar dan tijdig over worden ingelicht om zich 
alsnog te kunnen uitspreken? 

De leden van de C.P.N.-fractie wezen de voorgestelde vergroting van de 
bevoegdheden van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met 
betrekking tot de premievaststelling voor werknemers van de hand. Dit 
leidt tot de mogelijkheid dat financieel-economische overwegingen 
aanleiding kunnen geven tot een - noch door werkgevers en werknemers, 
noch door het parlement gecontroleerde - verhoging van de premie voor 
werknemers. Door de premieverdeling in de Ziektewet vast te leggen blijft 
parlementaire controle mogelijk. 

Artikel IV 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden bezwaar tegen het ten laste 
brengen van de wachtgeldfondsen of het Algemeen Werkloosheidsfonds 
van de wachtdagen van de arbeidsongeschikte werklozen. Naar hun 
oordeel wordt de uitkeringsduur krachtens de WW hierdoor ten onrechte 
beperkt, aangezien er tijdens arbeidsongeschiktheid geen sprake is van 
bemiddelbaarheid. Zij waren van oordeel dat, in aansluiting op de huidige 
praktijk, doorbetaling van de uitkering tijdens de wachtdagen ten laste van 
de Ziektewet dient te komen. 
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Het leek de leden van de D'66 fractie verstandig om het advies van de 
SVR te volgen en de eerste vijf wachtdagen ten laste te brengen van de 
Ziektewet; zij vonden de redenering die gevolgd is om zieken, die recht 
hebben op een WW-ui tker ing ten laste te laten komen van de wachtgeld-
fondsen van de bedr i j fsverenigingen of van het A lgemeen Werkloosheids-
fonds onvoldoende steekhoudend. Dit te meer nu de ui tbreiding van het 
aantal wachtdagen van twee naar vi j f de situatie voor werkloze werknemers 
niet wezenlijk doet veranderen. Welke zijn de f inanciële gevolgen voor de 
bedri j fsverenigingen indien zieke werkloze werknemers verzekerd bl i jven 
van ziektegelduitkering over de vijf wachtdagen en welke extra lasten 
kri jgen de wachtgeldfondsen van de bedr i j fsverenigingen of het AWF als zij 
de uitkering voor zieke werkloze werknemers voor hun rekening nemen? 
Welk verband bestaat er met de reserves van de ziekengeldkassen als het 
advies van de SVR gevolgd wordt? 

Deze leden zagen, evenals de SVR, het gevaar dat de maximale 
ui tker ingstermi jn ingevolge de W W word t verminderd in de situatie dat 
werkloze werknemers regelmat ig ziek zijn. Dat w i lden deze leden - met de 
SVR - voorkomen, omdat zulks in het kader van deze wet een niet-bedoeld 
effect zou zijn. 

De leden van de P.S.P-fractie vroegen welke de reden is dat de Regering 
niet het unanieme advies van de SVR heeft opgevolgd om de voorgestelde 
wachtdagen ten laste van de Ziektewet te brengen? Is de Regering bereid 
o m , indien zij het advies van de SVR niet opvolgt , de maximale uitkerings-
termi jn ingevolge de W W , op gelijke voet te handhaven als nu het geval is? 

De leden van de C.P.N.-fractie hadden bezwaar tegen de voorgestelde 
bepaling dat de eerste 5 wachtdagen ten laste van de wachtgeldfondsen of 
het Algemeen Werkloosheidsfonds komen. Dit betekent een algemene 
verminder ing van de maximale ui tker ingstermi jn ingevolge de WW, 
hetgeen zij onaanvaardbaar achtten. 

Artikel V 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten de Regering inzicht te geven 
in de mogeli jke verschi l len tussen loonbegr ip in het BW en het inkomen 
t i jdens ziekte, mede in het licht van de voorstel len inkomens t i jdens ziekte 
als loon aan te merken. 

Uit de bepal ing 1638c BW, eerste lid zoals gewijzigd en uit de memor ie 
van toel icht ing, meenden de leden van de P.v.d.A.-fractie te begri jpen, dat 
de werkgever verpl icht is gedurende betrekkelijk korte t i jd aan iedere 
arbeidsongeschikte werknemer tenminste het m in imumloon te betalen. Zij 
vroegen zich af of hierbi j een aanspraak op het m in imumloon per dag, 
respectievelijk een evenredig deel daarvan voor deel t i jdwerkenden, word t 
bedoeld. Mocht hierover misverstand mogel i jk zi jn, dan zagen zij graag een 
nadere bepaling opgenomen die de doorbetal ing als boven omschreven 
vastlegt. 

Voorts vroegen deze leden zich af welke procedure voorzien word t om te 
zorgen dat artikel 1638c BW word t nageleefd. 

Zij wezen erop dat de vroegere Ongeval lenwet de werknemers vol ledig 
loondoorbetal ing garandeerde in het geval van arbeidsongeval len. Nu 
krachtens 1638c BW nog slechts aanspraak bestaat op 4/5 deel van het loon 
gedurende korte t i jd , is het noodzakelijk dat ook bij kleinere ongeval len er 
een snelle en heldere procedure tot stand komt om de schadepl icht igheid 
van de werkgever vast te stel len. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van oordeel dat van de doorbetal ing 
van de eerste 2 wachtdagen voor de werkgevers niet dan bij collectieve 
arbeidsovereenkomst zou mogen worden afgeweken. Zij meenden dat 
indien ook bij schrifteli jke overeenkomst tussen indiv iduele werkgever en 
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werknemers hieromtrent afspraken gemaakt konden worden het belang 
van een goede rechtspositie voor werknemers onvoldoende gewaarborgd 
is. 

De voorgestelde redactie van het 7de lid van 1638c slaat naar het oordeel 
van de leden van de P.v.d.A.-fractie slechts op de mogelijke afwijking ten 
nadele van de werknemer met betrekking tot de wachtdagen bij ziekte. 

Deze leden vroegen zich af of daarnaast geen behoefte bestaat aan een 
nieuw 8ste lid in artikel 1638c BW, dat verdere uitzonderingsbepalingen 
van meer algemene aard met betrekking tot 1638c leden 2 t/m 6 mogelijk 
zou maken, zoals dat in de oude redactie ook het geval is. Tevens vernamen 
deze leden graag van de Regering of het in mindering brengen van het 
recht op vrije dagen als gevolg van ziekteverzuim wegens arbeidsongeschikt-
heid - zeker waar het meer dan 2 dagen per ziektegeval zou kunnen 
betreffen - niet in strijd is met de voorgestelde nietigverklaring van het 
voor rekening van werknemers brengen van meer dan 2 wachtdagen. 

Naar aanleiding van dit artikel gevoelden de leden van de fractie van 
D'66 de behoefte aan verduidelijking van het loonbegrip en het begrip 
werknemer, aan de hand van concrete voorbeelden. De loonbegrippen in 
het BW en in de ZW dekken elkaar immers op een aantal punten niet. 

Deze leden zouden willen weten waar en voor wie de verschillen tussen 
de beide begrippen in beide wetten zich voordoen. Zij zouden bij voorbeeld 
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 krijgen. Welke oplossingen zijn er 
denkbaar voor hen die bij voorbeeld bezig zijn een eigen bedrijfje op te 
zetten, of voor thuiswerkers? 

Doordat thans wordt voorgesteld de garantie van volledige loondoorbe-
taling tijdens ziekte te verlagen tot slechts 80% door wijziging van artikel 
1638c BW verslechtert de positie van zieke werknemers in belangrijke 
mate, zo oordeelden de leden van de C.P.N.-fractie. 

Immers, werknemers kunnen nu slechts in onderhandelingen volledige 
doorbetaling van loon tijdens ziekte bedingen. De mogelijkheid daartoe is 
sterk afhankelijk van de onderhandelingspositie van de werknemers. 
Daardoor zullen met name werknemers, die toch al een zwakke positie op 
de arbeidsmarkt hebben de dupe worden. Hierbij denken deze leden aan 
niet-c.a.o.-werknemers, jongeren, vrouwen (groepen die vaak minder 
georganiseerd zijn). De leden van de C.P.N.-fractie achtten het een slechte 
zaak, dat juist in tijden van economische crisis dit soort wettelijke bescher-
mingen verdwijnen en opnieuw op de onderhandelingstafel worden 
gelegd. In dit verband merkten deze leden op, dat de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid tijdens de laatste begrotingsbehandeling heeft 
meegedeeld voornemens te zijn de werkgever te verplichten vanaf de 
eerste dag door te betalen. Thans is de mogelijkheid geopend voor de 
eerste twee dagen af te wijken ten nadele van de werknemer. Dit maakt het 
mogelijk dat deze dagen voor rekening van de werknemer worden gebracht. 
De leden van de C.P.N.-fractie achtten dit onaanvaardbaar. Dit risico dreigt 
met name voor zwak- of niet-georganiseerde werknemers. Bovendien is 
hierdoor de garantie voor de minima voor de eerste twee wachtdagen 
komen te vervallen. Hoe rijmen de bewindslieden dit met het Regeerakkoord, 
waarin de bescherming van de minima als uitgangspunt is genomen? 

De G.P.V.-fractie had er bezwaar tegen dat de beperking van de wer-
kingssfeer van de Ziektewet, namelijk indien de ziekte veroorzaakt wordt 
door de onzedelijkheid van de arbeider, zou worden opgeheven. Alhoewel 
de Ziektewet niet het geëigende instrumentarium is om onzedelijkheid in 
de samenleving terug te dringen, vroeg deze fractie zich toch af of de 
gevolgen daarvan niet voor rekening van de desbetreffende werknemers 
dienden te komen. Nu allerwege erop wordt aangedrongen de eigen 
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verantwoordelijkheid weer meer te benadrukken dan de collectieve 
verantwoordelijkheid, lijkt het schrappen van deze bepaling tegen deze 
tendens in te gaan. Achten de indieners het principieel juist dat die burgers, 
die een geregeld leven leiden financieel mede-aansprakelijk worden 
gesteld voor de gevolgen van de onzedelijke levenswijze van andere 
burgers? Is in het hier bedoelde geval niet sprake van een zo vergaande 
directe verantwoordelijkheid voor het eigen handelen dat iedere vorm van 
collectieve verzekering misplaatst zou zijn? Wordt deze wijziging ingegeven 
door de gewijzigde maatschappelijke opvattingen ter zake of door de 
feitelijke onmogelijkheid om een zinvolle naleving van de onderhavige 
wettelijke bepaling te realiseren? 

Artikel VI 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af op welke wijze uitvoering 
gegeven zal worden aan het voornemen ook over de aanvulling op een 
uitkering ingevolge de WAO premie te heffen (lid 1). Zal dit in voorkomende 
gevallen leiden tot een verlaging van de uitkering van de uitkeringsgerech-
tigden? Hoe verhoudt zich deze premieheffing over de bovenwettelijke 
uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid langer dan één jaar tot de vereve-
ningsbijdrage die geheven wordt over de WAO-uitkering? Is het juist dat de 
premieheffing wél en de vereveningsbijdrage niet tot een hogere uitgave 
van het arbeidsongeschiktheidsfonds leidt? 

Maakt het voor de uitvoering van de premieheffing nog verschil of de 
bovenwettelijke uitkering op de WAO-uitkering direct door de werkgever 
dan wel door de bedrijfsvereniging wordt gegeven? 

Met betrekking tot werknemers in dienst van eigen risicodragers vroegen 
deze leden zich af of het ook in de bedoeling ligt ten aanzien van deze 
werknemers een gemiddeld premiepercentage voor de wachtgeld-verzeke-
ringen vast te stellen of hier aansluiting te zoeken bij de bij het betreffende 
bedrijf geldende premiehoogte (lid 5). 

Meer in het algemeen vroeg de P.v.d.A.-fractie welke invloed de premie-
heffing over het jaar 1982 heeft op de vanaf januari geldende premieper-
centages voor de werknemersverzekeringen voor werkgevers en werkne-
mers. 

Tevens stelden deze leden dat het, nu over het inkomen tijdens ziekte 
premie wordt betaald voor alle werknemersverzekeringen, in de rede ligt 
voor de referteperioden voor WW en WWV de ziektedagen als gewerkte 
dagen aan te merken. Hierover vernamen zij graag de mening van de 
bewindslieden. 

De leden van de fractie van D'66 vroegen zich af hoe de overheid als 
werkgever, de premieheffing over de uitkering bij ziekte denkt in te voeren 
voor haar eigen werknemers. Zij stelden er in het algemeen prijs op, op de 
hoogte te worden gehouden van de resultaten van het overleg van de 
ambtenarencentrales met de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Het was hun bekend dat in de Centrale Commissie voor Georganiseerd 
Overleg Ambtenarenzaken aangedrongen is op overleg over een wettelijke 
regeling wanneer in het bedrijfsleven doorbetaling van honderd procent 
van het salaris bij ziekte blijft plaatsvinden. 

De toelichting op lid 4 verwijst waarschijnlijk naar lid 5 van het betreffende 
artikel, zo concludeerden deze leden. 

De toelichting op lid 5 verwijst waarschijnlijk naar lid 6. 
Deze leden vroegen zich af welke criteria de Minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid zal aanleggen om in afwijking van de Ziektewet, de 
WAO, de WW en de ZFW, regels te stellen voor de afdracht van de tijdelijke 
heffing. Zij vroegen zich verder af in hoeverre de SVR daarbij betrokken 
wordt. 

De leden van de P.S.P.-fractie vroegen of de Regering uitvoeriger zou 
kunnen motiveren waarom tot premieheffing moet worden overgegaan. Is 
het redelijk verzekeringspremies te blijven heffen ook als de situatie 
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optreedt waarbij de verzekering in werking treedt? Is het met andere 
woorden redelijk dat een werkloze een premie blijft betalen om zich te 
blijven verzekeren tegen mogelijke werkloosheid? En is het zo logisch dat 
een zieke een verzekeringspremie betaalt tijdens zijn ziekte voor het geval 
hij/zij ziek wordt? Hoe denkt de Regering een dergelijke premiedoorbetaling 
óók te realiseren voor het geval het een verzekering voor begrafeniskosten 
betreft? 

De voorgestelde premieheffing zal een inkomensverlaging tijdens ziekte 
geven van circa 12% zo merkten de leden van de C.P.N.-fractie op. Zij 
hadden al in de inleiding meegedeeld grote bezwaren te hebben tegen dit 
voornemen. Terecht wijst de FNV erop dat dit voornemen een grote druk 
op de onderhandelingen heeft gelegd. Werknemers hechten grote waarde 
aan de garantie van 100% netto-loondoorbetalingen, hetgeen in de 
afgelopen tijd reeds tot vele stakingen heeft geleid. Nogmaals wezen deze 
leden erop dat juist de zwakke groepen werknemers de dupe dreigen te 
worden van deze maatregel. Gezien het grote verzet tegen dit voornemen 
dringen deze leden er nogmaals bij de Regering op aan het voorliggende 
wetsontwerp te heroverwegen. 

Ten slotte wezen deze leden erop dat het nog steeds mogelijk is dat 
directeuren van Gewestelijke Arbeidsbureaus een ontslagvergunning 
verlenen voor werknemers met een frequent ziekteverzuim. Werkgevers 
dienen dan slechts aan te tonen dat de betrokken werknemer door haar/zijn 
ziekteverzuim storend werkt op de bedrijfsvoering. De leden van de 
C.P.N.-fractie achtten het bestaan van deze mogelijkheid onaanvaardbaar. 
Zij waren van mening dat deze situatie ook strijdig is met de wens van de 
Regering de integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikteen gehandicapte 
werknemers te bevorderen. Is de Regering bereid deze mogelijkheid 
ongedaan te maken? 

Artikel VII 

Ten aanzien van het 1ste lid vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie of 
door de hier gekozen formulering voldoende rekening wordt gehouden 
met de bestaande situatie dat doorbetalingsafspraken over de eerste twee 
wachtdagen van de Ziektewet zowel bij ca.o. als door de bedrijfsvereniging 
kunnen zijn geregeld. 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen 
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