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NADER RAPPORT 

Blijkens mededeling van de Direc-
teur van Uw kabinet van 8 maart 
1982, nr. 88, machtigde Uwe Majesteit 
de Raad van State, zijn advies betref-
fende het bovenvermelde ontwerp 
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. 
Dit advies, gedateerd 10 maart 1982, 
nr. 2126/04/8210, moge ik U hierbij, 
mede namens de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw drs. C. I. Dales en mijn 
ambtgenoot van Justitie aanbieden. 

1. De Raad van State kan zich 
blijkens punt 1 van het advies, mede 
in verband met de slechte economi-
sche omstandigheden, verenigen met 
het onderhavige voorstel. Aan de 
wens van de Raad om in de toelichting 
uitvoeriger uiteen te zetten dat 
ombuigingen in de overdrachtsuitga-
ven van deze omvang thans onvermij-
delijk zijn, is tegemoet gekomen in de 
door de Raad aangegeven richting. 

2. De Raad merkt op, dat op 
bladzijde 2 van de memorie van 
toelichting erop wordt gewezen, dat 
het onderhavige wetsontwerp in 
samenhang moet worden beschouwd 
met een gelijktijdig bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in te 
dienen Ontwerp van Wet arbeid 
gehandicapte werknemers hetwelk 
nog niet bij de Raad aanhangig is 
gemaakt. Met de mening van de 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 11 maart 1982 

Raad, dat een en ander een zelfstandi-
ge beoordeling van het onderhavige 
ontwerp niet in de weg behoefde te 
staan kan ik instemmen. Ik heb de 
memorie van toelichting op het punt 
van de betreffende verwijzingen naar 
genoemd ontwerp Wet arbeid 
gehandicapte werknemers aangepast. 

3. Blijkens zijn advies is de Raad 
van State van mening dat het huidige 
voorstel een reële keuzemogelijkheid 
voor het georganiseerde bedrijfsleven 
biedt. Evenals de Raad spreek ook ik 
de hoop uit, dat voor de gewijzigde 
voorstellen de noodzakelijke maat-
schappelijke steun zal kunnen worden 
verkregen. In dit verband wi l ik er nog 
op wijzen, dat niet zozeer de doelstel-
ling van het wetsontwerp, als wel het 
belang van de nationale economie en 
het streven naar behoud en uitbreiding 
van de werkgelegenheid, ertoe 
noodzaken om bij een overschrijding 
- uit welker hoofde dan ook - van de 
ingezette loonsomsti jging, gebruik te 
maken van de bevoegdheden, welke 
de Wet op de loonvorming biedt. 

4. De Raad van State gaat ervan uit, 
dat met het oog op het beginsel van 
gelijke behandeling, de uitvoering van 
het onderhavige voorstel niet zonder 
gevolgen zal kunnen blijven voor de 
regeling van de rechtspositie van 
ambtenaren en andere direct of 

indirect uit de overheidskas betaalde 
arbeidsinkomens. De Raad acht 
daarom een duidelijke uitspraak 
hierover in de toelichting op zijn 
plaats. Ik ben het met dit oordeel van 
de Raad eens en heb de toelichting op 
dit punt aangevuld. 

5. De Raad merkt in punt 5 op, dat 
er verschil zou zijn tussen de uiteenlo-
pende lastenontwikkeling ten gevolge 
van de voorgestelde maatregelen 
voor bedrijven binnen eenzelfde 
risicogroep en de verschillen die 
bestaan tussen de verschillende 
risicogroepen en bedrijfstakken met 
een uiteenlopend verzuimrisico. 

In tegenstelling tot andere sociale 
verzekeringswetten is in de Ziektewet 
de premiesolidariteit altijd beperkt 
geweest. De Ziektewet kent immers 
geen landelijke uniforme premie, 
maar een gedifferentieerde premie 
naar risicogroepen. 

Het verschil in lastenontwikkeling 
tussen verschillende risicogroepen is 
dus in de huidige situatie reeds 
aanwezig. De voorgestelde maatrege-
len moeten worden gezien als een 
aanvulling op deze reeds bestaande 
differentiatie; de eigen financiële 
betrokkenheid van de werkgever gaat 
nu ook binnen een risicogroep 
gelden, teneinde prikkels ter bestrij-
ding van vermijdbaar verzuim te doen 
ontstaan. 
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6. Onder punt 6 van zijn advies 
merkt de Raad op dat enige nuancering 
van de op bladzijde 13 van de memorie 
van toelichting voor 1983 aangegeven 
bepalingen voor de mogelijkheid tot 
herverzekering van de wachtdagen op 
haar plaats zou zijn. Dit gezien het feit, 
dat op bladzijde 4 van de memorie 
van toelichting aangegeven wordt dat 
gestreefd wordt naar een geleidelijke 
overgang van de huidige situatie naar 
de nieuwe situatie en overigens op 
diezelfde bladzijde melding wordt 
gemaakt van de voorgenomen 
instelling van een ambtelijke werk-
groep, die alternatieve mogelijkheden 
van het eigen-risico-dragen nader in 
studie neemt. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, 
dat het in de bedoeling ligt om de 
nadere voorwaarden waaronder in 
1983 herverzekering mogelijk zal zijn 
te formuleren zoals op bladzijde 13 
van de memorie van toelichting is 
aangegeven. 

Voor 1982 is, zoals reeds in de 
memorie van toelichting is opgemerkt, 
vooral om uitvoeringstechnische 
redenen gekozen voor voorwaarden, 
die herverzekering mogelijk maken 
voor alle werkgevers tegen een extra 
te betalen premie. 

De geleidelijke overgang zoals deze 
genoemd wordt in de memorie van 
toelichting moet dan ook zo begrepen 
worden, dat in een overgangsperiode 
wordt voorzien. In de memorie van 
toelichting is dit op de daarvoor in 
aanmerking komende bladzijden 
verduidelijkt. Overigens wil ik nog 
opmerken, dat met de aanbevelingen 
van de bovengenoemde, nog in te 
stellen ambtelijke werkgroep, voor 
zover deze betrekking zullen hebben 
op de herverzekering van wachtdagen, 
bij de nader te stellen voorwaarden 
rekening zal worden gehouden. 

7. De Raad van State merkt op, dat 
er, voor zover hij het kan zien, geen 
beletselen in de wetgeving zijn op 
grond waarvan een aanpassing van 
het minimum-dagloon criterium aan 
de eisen van de «derde richtlijn» zou 
moeten worden ontraden. Slechts 
overwegingen van spoed en financiële 
aard dwingen, aldus de Raad van 
State, tot de door het kabinet gedane 
keuze. 

Ik ben het ten dele met de benadering 
van de Raad eens. Het argument van 
de financiële overwegingen is dan 
ook in de memorie van toelichting 
genoemd. Daarnevens is de Regering 
echter van oordeel, dat er aanleiding 
is om, uit een oogpunt van coördinatie, 

de aanpassing van de minimum-dag-
lonen in de onderscheidene wettelijke 
regelingen op eenzelfde tijdstip te 
doen plaatsvinden en daarvoor wat 
de Ziektewet betreft niet op vooruit te 
lopen. 

Wat de opmerking betreft van de 
Raad over de door het vorige kabinet 
gedane uitspraak, dat toepassing van 
het kostwinnersbegrip op het gebied 
van de primaire inkomensvorming in 
het algemeen indirect een onderscheid 
tussen mannen en vrouwen inhoudt, 
merk ik op, dat tot dusverre met 
betrekking tot de «derde richtlijn» 
hierover nog geen uitspraak is 
gedaan. De consequenties, die de 
derde richtlijn ten aanzien van dit 
punt meebrengt, worden nog nader 
bestudeerd. Voor een aanpassing van 
de toelichting op dit punt zie ik, gezien 
het vorenstaande, geen aanleiding. 

8. De Raad merkt voorts terecht op, 
dat op bladzijde 17 van de toelichting 
een in uitzicht gestelde verklaring 
betreffende het verlagen van de 
loonaanspraak van de zieke werkne-
mer voor 100% naar 80% ontbreekt. 

Ik merk ter zake op dat ik mij op dit 
punt heb aangesloten bij het kroonle-
denstandpunt uit het SER-advies. De 
kroonleden merken met betrekking tot 
dit punt het volgende op: «Om te 
bewerkstelligen dat de onderhande-
lingspositie van de werkgevers en die 
van de werknemers zoveel mogelijk 
met elkaar in evenwicht zijn acht dit 
deel van de Raad het wel overweging 
verdienen om in lid 1 van artikel 
1638c BW te bepalen dat de werkgever 
bij ziekte van de werknemer gedurende 
betrekkelijk korte tijd slechts 80% van 
het loon behoeft door te betalen.» De 
memorie van toelichting is dienover-
eenkomstig aangepast. 

De Raad maakt voorts enkele 
opmerkingen met betrekking tot de 
gevolgen die voort zullen vloeien uit 
de verschillen in het loonbegrip 
van enerzijds het Burgerlijk Wetboek 
en anderzijds de sociale verzekerings-
wetgeving. De strekking van deze 
opmerkingen is mij niet geheel 
duidelijk. In de toelichting op het 
wetsontwerp is mijns inziens voldoen-
de duidelijk weergegeven wat de 
belangrijkste redenen waren die mij 
ertoe hebben gebracht thans af te zien 
van het aanvankelijke idee om het 
begrip «betrekkelijk korte tijd» uit 
artikel 1638c, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek te schrappen. 

Het is overigens juist dat de verschil-
lende loonbegrippen in enerzijds het 
Burgerlijk Wetboek en anderzijds de 
sociale verzekeringswetgeving er 
soms toe zullen leiden dat, ook 
wanneer de loonaanspraak in het 
Burgerlijk Wetboek tot 80% is beperkt, 
er soms door de werkgever een 
looonaanvulling op de uitkering 
ingevolge de Ziektewet zal moeten 
worden gegeven, namelijk in die 
gevallen waar 80% van het loon van 
de werknemer meer is dan 80% van 
het dagloon als bedoeld in de Ziekte-
wet. 

9. Naar de mening van de Raad van 
State verdient het aanbeveling bij het 
overzicht van de financiële effecten de 
raming van de «volume-effecten» 
nader toe te lichten. 

Het onderhavige wetsontwerp bevat 
een tweetal maatregelen die de 
individuele betrokkenheid van 
werkgever en werknemer bij de 
verzuimbeperking benadrukken. Het 
betreft de 5 wachtdagen voor rekening 
van de werkgever en de premieheffing 
voor werknemersverzekeringen over 
uitkeringen bij ziekte. De stimulans 
die van deze maatregelen verwacht 
wordt voor de aandacht van werkgever 
en werknemer voor het ziekteverzuim 
zal, in de visie van de regering, leiden 
tot een volume-besparing. De omvang 
van deze besparing is niet eenduidig 
te bepalen. 

De veronderstelling van een 
structurele daling van het verzuim 
wegens ziekte met 5 a 10% is naar 
mijn mening echter verantwoord. Bij 
de ramingen is een percentage van 
7V2 aangehouden. De memorie van 
toelichting zal in deze zin worden 
aangepast. 

Voorts is de Raad van State van 
oordeel dat de raming van de lasten-
ontwikkeling voor de werkgevers op 
bladzijde 19 van de toelichting en 
aanvulling verdient. Zo is er naar de 
mening van de Raad geen sprake van 
een lastenverschuiving ad f245 
miljoen maar van een zelfstandige 
premieverhoging. De verhoging van 
de totale ZW-premie waar de Raad op 
doelt is het gevolg van de bijstelling 
van de maatregel ten opzichte van de 
adviesaanvrage aan de Sociaal-Econo-
mische Raad waarbij een bruto 
uitkeringspercentage van 80 van het 
dagloon was voorzien. Het loslaten 
van dit voornemen doet een bespa-
ringsverlies ontstaan dat bij de 
gebruikelijke premieberekeningssyste-
matiek tot een verhoging van het 
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werkgeversdeel in de premie zou 
hebben geleid. In het onderhavige 
wetsvoorstel wordt echter voorgesteld 
deze verhoging door te schuiven naar 
het werknemersdeel. 

Anders gesteld: Het loslaten van 
het oorspronkelijk voornemen ten 
aanzien van de beperking van het 
bruto-uitkeringspercentage betekent 
een terugkeer naar de huidige 
situatie. Ten opzichte van de huidige 
situatie is van een verhoging van de 
totale ZW-premie op dit punt dus 
geen sprake. Verhoging van het 
werknemersaandeel in de totale 
premie leidt derhalve in dit geval tot 
premieverschuiving. 

Vervolgens stelt de Raad dat als 
gevolg van de invoering van werkne-
merspremie voor de werknemersver-
zekeringen over het ziekengeld er een 
lastenverlichting voor werkgevers 
optreedt. Naar mijn opvatting is hier 
sprake van een misverstand. De 
premieheffing die door de Regering 
wordt voorgesteld betreft zowel de 
werkgevers- als werknemersdelen 
van de premie werknemersverzekerin-
gen. 

De geldstromen van (zieke) werkne-
mers respectievelijk werkgevers naar 
de fondsen die hierdoor ontstaan 
verschillen qua omvang naar gelang 
de verhouding tussen de werkgevers-
en werknemersdelen. Bij de premieda-
ling die hierdoor in de betreffende 
fondsen mogelijk wordt, worden 
dezelfde verhoudingen toegepast. 
Aldus komt de extra opbrengst uit 
hoofde van de werkgeversdelen in de 
premies werknemersverzekeringen 
ten goede aan werkgevers en die uit 
hoofde van de werknemersdelen aan 
werknemers. Alleen tussen werkge-
vers respectievelijk werknemers 
onderling vindt herverdeling plaats. 

10. De Raad vraagt in de toelichting 
een beschouwing te wijden aan de 
spreiding van het ziekterisico, waar-
door de gemiddelde inkomenseffecten 
van ziekte per individu verschillen. Dit 
ziekterisico kan door een veelheid van 
oorzaken verschillen per individu, 
waaronder ook de door de Raad 
genoemde oorzaken. Hierdoor 
variëren de inkomenseffecten per jaar 
al naar gelang de ziekteduur. Om deze 
reden zijn in tabel 3 in de memorie 
van toelichting de inkomenseffecten 
gepresenteerd bij respectievelijk een 
ziekteduur van 0, 13, 26, 65, 130 en 
260 verzuimde werkdagen. Deze 
verschillen worden met de maatrege-
len beoogd en leggen een beperkt 
eigen risico bij de werknemer. Dit 
leidt, zoals in de toelichting (blz. 5) is 
opgemerkt, tot een betere kostenallo-

catie. De beperking van het eigen 
risico ligt hierin dat de financiële 
effecten altijd geringer zijn dan de 
inkomensachteruitgang van iemand 
die arbeidsongeschikt wordt. De 
memorie van toelichting is in de geest 
van de door de Raad geplaatste 
kanttekeningen aangepast. 

11. De Raad vestigt er de aandacht 
op, dat in de memorie van toelichting 
wordt meegedeeld, dat voorzien is in 
een versnelde inwerkingtreding van 
artikel 10 van de Arbeidsomstandighe-
denwet. Hem lijkt een nadere aandui-
ding van het verwachte ti jdstip van 
deze inwerkingtreding aan te bevelen. 
Naar aanleiding daarvan merk ik op, 
dat daarover inmiddels advies is 
gevraagd aan de Voorlopige Arbeids-
raad met het verzoek vóór 1 oktober 
1982 te wil len reageren. Wanneer het 
advies op dat tijdstip is uitgebracht 
mag de inwerkingtreding op 1 januari 
1983 worden verwacht. De memorie 
van toelichting is in deze zin aangevuld. 

Voorts verwijst de Raad naar 
bladzijde 49 van het SER-advies van 
12 februari 1982 waar de wens tot 
uitdrukking wordt gebracht, dat 
duidelijkheid wordt verschaft over de 
vraag voor welke categorieën van 
bedrijven in het kader van de Arbo-wet 
de verplichting zal gelden dat daaraan 
een Arbo-dienst, een bedrijfsgezond-
heidsdienst of een (arbeids-)veilig-
heidsdienst dient te zijn verbonden. 

Hoewel ik begrip heb voor de wens 
van de SER op dit punt, kan deze 
duidelijkheid op dit moment nog niet 
worden gegeven. Eerst zal de Voorlo-
pige Arbeidsraad het gevraagde 
advies moeten hebben uitgebracht, 
waarna nog aan de SER advies zal 
worden gevraagd over de vraag voor 
welke categorieën bedrijven genoenv 
de verplichting zal moeten gelden. 
Besluiten kunnen pas na deze advise-
ring worden genomen. 

12. Artikel I, onderdeel c, ten 
eerste, is, in verband met de daarover 
door de Raad gemaakte opmerking, 
zó gewijzigd, dat de Sociale Verzeke-
ringsraad moet worden gehoord over 
de ministeriële regelen ter zake van 
het afwijken van de wachtdagenrege-
ling. 

13. In punt 13 merkt de Raad op dat 
in het gewijzigde zesde lid van artikel 
29 van de Ziektewet in plaats van «de 
vorige leden» ware te lezen: het 
vorige lid. Naar aanleiding hiervan 
merk ik op, dat het bepaalde in het 
zesde lid niet alleen dient terug te 
verwijzen naar het vijfde lid maar ook 
naar het tweede lid, aangezien ook in 

andere gevallen dan bedoeld in het 
vijfde lid de wachtdagen voor de 
bepaling van de termijn van 52 weken 
dienen te worden meegeteld. Ik heb 
dan ook gemeend in deze het advies 
van de Raad niet te moeten volgen. 

14. De Raad van State is van 
oordeel, dat het percentage van het 
voor premieberekening in aanmerking 
komende loon van de verzekerde bij 
algemene maatregel van bestuur 
dient te worden vastgesteld. Ik kan 
mij met dit standpunt van de Raad 
verenigen. De Raad heeft mij ervan 
overtuigd, dat vaststelling bij algeme-
ne maatregel van bestuur beter 
aansluit bij de wijze waarop de 
premieverdeling tussen werkgevers 
en werknemers ingevolge de WW en 
WAO plaatsvindt. Het wetsontwerp is 
dan ook op dit punt in de door de 
Raad gewenste zin gewijzigd. 

15. De Raad van State vraagt om 
verduidelijking van de toelichting met 
betrekking tot de hier voorgestelde 
wijziging van de WW. Het ontgaat de 
Raad nl. in hoeverre de uitbreiding 
van het aantal ziektedagen (bedoeld zal 
zijn wachtdagen) de bestaande 
situatie van twee wachtdagen ter zake 
wezenlijk doet veranderen. Zoals in de 
memorie van toelichting is uiteengezet 
zijn in de huidige situatie ook tijdens 
een WW-uitkering de twee wachtdagen 
in het merendeel van de gevallen 
verzekerd. In de nieuwe situatie zal 
echter de mogeli jkheid van verzekering 
van uitkering over wachtdagen 
worden beperkt. Het zou in dat licht 
bezien te ver voeren om voor de 
bedrijfsvereniging als uitkerende 
instantie verzekering van de wachtda-
gen mogelijk te maken. In verband 
daarmee is de oplossing gevonden in 
doorbetaling van de WW-uitkering 
tijdens de wachtdagen. Aan het 
verzoek van de Raad om de tekst van 
de toelichting op dit punt te verduide-
lijken heb ik gevolg gegeven. 

16; In punt 16 spreekt de Raad uit, 
dat hij het wenselijk acht, dat in de 
memorie van toelichting, blz. 4, punt 4 
het verschil in de gevolgen voor het 
netto-inkomen wordt aangegeven 
tussen het voorstel om over de 100% 
bruto-uitkering premie te heffen en 
het verlate voornemen om op de 
bruto-uitkering 20% te korten. Naar 
mijn mening is hier sprake van een 
misverstand. Op geen moment is 
sprake geweest van een 100% 
bruto-uitkering en dus ook niet van 
een voorstel om op de bruto-uitkering 
20% te korten. Doordat in de huidige 
systematiek geen premies voor de 

Tweede K a m e r z i t t i n g 1981-1982, 17 348, A - D 23 



werknemersverzekeringen voor het 
ziekengeld verschuldigd zijn, is voor 
een netto-doorbetaling tijdens ziekte, 
een bruto-uitkeringsniveau van ± 
85% van het bruto loon nodig. 

Oorspronkelijk is voorgesteld om 
het bruto uitkeringspercentage in de 
ZW uniform op 80% te stellen en 
voorts over de uitkering premies te 
gaan heffen. Het kabinet heeft 
inmiddels afgezien van het voornemen 
om een uitkeringspercentage van 
80% in te voeren. Dat houdt in, dat nu 
feitelijk wordt voorgesteld om 
premieheffing in te voeren over het 
ziekengeld dat nu algemeen ± 85% 
van het brutoloon bedraagt. 

17. De Raad merkt op, dat de 
verwijzing aan het slot van punt 2.3 
van de memorie van toelichting naar 
degene die voor de heffing van de 
loonbelasting in tariefgroep 3 of 
tariefgroep 4 valt, niet correspondeert 
met de verwijzing in artikel l,B, artikel 
16, tweede en derde l id, waarin alleen 
wordt gerefereerd aan tariefgroep 4. 
Zoals de Raad terecht opmerkt, 
beoogt de memorie van toelichting 
met de verwijzing de kring van 
belanghebbenden bij het min imum-
dagloon aan te geven, terwijl de 
verwijzing in het artikel de grondslag 
aangeeft voor de berekening van de 
in te houden premies ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet 
en de in te houden loonbelasting. De 
kring van belanghebbenden bij net 
minimum-dagloon wordt in de wet 
niet geregeld. Evenals dit voor het 
minimum-dagloon in de Werkloos-
heidswet is gebeurd, zal aan de SVR 
worden verzocht dit in de algemene 
dagloonregelen te regelen. In de 
memorie van toelichting is dit alsnog 
aangegeven. 

18. De redactionele kanttekeningen 
door de Raad gemaakt in de bijlage 
bij het advies, genoemd in punt 18, 
zijn overgenomen, met uitzondering 
van de punten 2, 3, 7 en 8. 

18.2 Onder punt 2 van de bijlage 
beveelt de Raad aan om in artikel VI, 
tweede l id, eerste regel, te verwijzen 
naar artikel 6, eerste l id, onder e, van 
de Coördinatiewet Sociale Verzekering 
(in plaats van naar artikel 6, eerste 
lid). Op zich is een nadere precisering 
van de bedoelde verwijzing inderdaad 
wenselijk. Daarbij kan echter niet 
worden volstaan met het noemen van 
onderdeel e van artikel 6, eerste lid. 
Ook de onderdelen f en h zijn hier aan 
de orde. De betrokken bepaling is in 
deze zin gewijzigd. 

18.3 Het wetsvoorstel gaat er 
vanuit, dat de vijf wachtdagen in 
beginsel voor rekening van de 
werkgever komen, waardoor de 
verantwoordeli jkheid van de werkge-
ver voor het verzuimbeleid wordt 
benadrukt. De bestaande onderhande-
lingsmogelijkheid ten aanzien van de 
eerste twee wachtdagen wordt wel 
gehandhaafd. Het staat echter 
geenszins vast, dat de onderhandelin-
gen tussen werkgevers en werknemers 
ertoe zullen leiden, dat een of meer 
wachtdagen ten laste van de werkne-
mers zullen worden gebracht. In 
verband hiermede acht ik het niet 
wenselijk om in de betreffende 
passage in de memorie van toelichting 
deze twee dagen te noemen. 

18.7 De Raad merkt op, dat op 
bladzijde 8 van de memorie van 
toelichting geen uiteenzetting wordt 
gegeven, waarom een formele 
premieheffing met ingang van 1 april 
1982 niet mogelijk is. Op bladzijde 29 
van de memorie van toelichting wordt 
echter niet terugverwezen naar 
bladzijde 8 maar naar paragraaf 2 van 
de memorie van toelichting, waar een 
dergelijke uiteenzetting wel wordt 
gegeven en wel op bladzijde 12. 

18.8 De opvatting van de Raad van 
State, dat paragraaf 2 op bladzijde 9 
kan worden ingekort, voor zover het 
herhalingen betreft, van wat reeds 
eerder is opgemerkt, wordt door mi j 
niet gedeeld. Terwille van de duidelijk-
heid acht ik het nodig om, ook waar 
bepaalde punten reeds eerder in de 
toelichting zijn genoemd, deze bij de 
bespreking van de hoofdli jnen van het 
wetsontwerp nog even kort aan te 
duiden. 

Overigens deel ik U mede, dat ten 
einde de tijdelijke regeling van 
premieheffing beter weer te geven de 
considerans van het wetsontwerp en 
de titel van Hoofdstuk III in die zin zijn 
gewijzigd. Voorts is in de tekst van dit 
hoofdstuk een artikellid ingevoegd, 
met het doel te voorkomen, dat in 
bepaalde gevallen bij gedeeltelijke 
loondoorbetaling geen premieheffing 
mogelijk zou zijn. De artikelsgewijze 
toelichting is in verband daarmee op 
dit punt aangevuld. 

Met betrekking tot de premieheffing 
is ten opzichte van het Ontwerp van 
Wet, zoals dat aan de Raad van State 
is voorgelegd, een wijziging aange-
bracht in de tekst van het wetsontwerp 
en overeenkomstig in de memorie 
van toelichting. Van het begin af aan 
is het de bedoeling geweest, dat de 
premieheffing zou worden ingevoerd 
over alle ziekengelduitkeringen. Bij 
nadere analyse van de teksten is naar 

voren gekomen, dat met betrekking 
tot ziekengeld, dat wordt uitgekeerd in 
aanvulling op een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering op dit punt twijfel zou 
kunnen rijzen. Om iedere onduidelijk-
heid weg te nemen, is de tekst van het 
wetsontwerp op dit punt nader 
gepreciseerd. In de memorie van 
toelichting is deze wijziging doorge-
trokken. Dit betreft wijziging van 
artikel VI, eerste lid onder b. Aangezien 
de mogelijkheid bestaat, dat bedrijfs-
verenigingen om uitvoeringstechni-
sche redenen niet in staat zijn de 
premieheffing op de juiste wijze te 
verrichten moet de mogelijkheid 
worden gecreëerd, dat met betrekking 
tot de heffing van de premie, afwijken-
de regelen worden gesteld. In verband 
daarmee is in artikel VI, zevende l id, 
de mogelijkheid tot het stellen van 
nadere regelen uitgebreid tot het 
stellen van afwijkende regelen. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzigde 
Ontwerp van Wet en de daarmee in 
overeenstemming gebrachte, overeen-
komstig het vorenstaande gewijzigde 
memorie van toelichting aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

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