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17348 Nadere wettelijke voorzieningen ter zake van uitkeringen 
en loonaanspraken voor werknemers bij ziekte 

Bij Kabinetsmissive van 8 maart 
1982, no. 88, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
a.i., mede namens de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, C. I. Dales en de Minister van 
Justitie, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
wetsontwerp met memorie van 
toelichting, houdende nadere wetteli j-
ke voorzieningen ter zake van uitkerin-
gen en loonaanspraken voor werkne-
mers bij ziekte. 

1. De Raad van State kan zich in 
verband met de slechte economische 
omstandigheden met het onderhavige 
voorstel verenigen. Wel acht hij het 
wenselijk dat in de toelichting uitvoe-
rig wordt uiteengezet, dat ombuigin-
gen in de overdrachtsuitgaven van 
deze omvang thans onvermijdelijk zijn 
om de lasten van het bedrijfsleven te 
verlichten en de druk van de uitgaven 
te beheersen, teneinde de voorwaar-
den te scheppen voor een duurzaam 
herstel van de economie, zeker 
wanneer men de netto-koppeling van 
de sociale uitkeringen wi l handhaven 
en ook de looninkomens rond het 
minimumniveau zoveel mogelijk wi l 
blijven beschermen. 

2. Op bladzijde 2 van de memorie 
van toelichting wordt erop gewezen 
dat het onderhavige wetsontwerp in 
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samenhang moet worden beschouwd 
met een gelijktijdig bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in te 
dienen ontwerp van Wet arbeid 
gehandicapte werknemers. Dit 
ontwerp is echter bij de Raad nog niet 
aanhangig gemaakt, zodat de Raad dit 
niet bij zijn advies heeft kunnen 
betrekken. Hij heeft echter gemeend 
dat zulks een zelfstandige beoordeling 
van het onderhavige ontwerp niet in 
de weg behoefde te staan. 

3. Het college heeft er begrip voor 
dat het kabinet ervan heeft afgezien 
voorstellen te doen voor een eenmali-
ge vernietiging van de bestaande 
afspraken tot doorbetaling van loon 
bij ziekte, alsmede voor vernietiging 
van bovenwettelijke uitkeringsregelin-
gen ex artikel 57 Ziektewet, en wel in 
het bijzonder op grond van de 
overweging «dat dit aanvankelijke 
beleidsvoornemen het voor een 
goede uitvoering noodzakelijke 
maatschappelijke draagvlak mist» 
(memorie van toelichting bladzijde 9). 
De Raad spreekt hierbij de hoop uit, 
dat voor de gewijzigde voorstellen de 
noodzakelijke maatschappelijke steun 
zal kunnen worden verkregen op 
grond van het kennelijk ook bij het 
georganiseerde bedrijfsleven bestaan-
de besef dat herstel van de werkgele-
genheid inspanningen vergt die mede 
in financiële offers moeten worden 
vertaald. Er is thans, naar zijn mening, 

een reële keuzemogelijkheid voor het 
georganiseerde bedrijfsleven om 
ofwel de beoogde ombuigingen te 
aanvaarden, dan wel het effect ervan 
teniet te doen met gebruikmaking van 
de voor het jaar 1982 beschikbare 
loonruimte (in de zin van het kabinets-
standpunt). Uiteraard kan tussen deze 
uitersten worden gevarieerd in deze 
zin dat een gedeelte van de beschik-
bare loonruimte zou worden gebruikt 
om een deel van de te verwachten 
inkomensachteruitgang (bijvoorbeeld 
voor langdurig zieken) op te heffen 
dan wel te matigen. 

Met het kabinet komt het de Raad 
echter gegeven de doelstelling van 
het wetsontwerp noodzakelijk voor, 
dat een eventuele onaanvaardbare 
overschrijding van bedoelde loonruirrv 
te door een loonmaatregel zou dienen 
te worden tegengegaan, hoezeer dit 
laatste op zichzelf gezien ook zou zijn 
te betreuren. 

4. Ervan uitgaande 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, acht de Raad het 
gewenst dat de toelichting op dit punt 
een duidelijke uitspraak bevat. 
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5. In de toelichting (bladzijde 12) 
wordt ingegaan op het verschijnsel 
dat enkele voorgestelde maatregelen 
(als het voor rekening van de werkge-
vers brengen van de eerste vijf 
werknemersverzekeringen over het 
ziekengeld) een verschillend effect 
zullen hebben op de lastenontwikke-
ling van de bedrijven naar gelang de 
ziekteverzuimrisico's verschillen. 
Waar voor het ene bedrijf een lasten-
verlichting optreedt zal voor het 
andere een lastenverzwaring 
plaatshebben. Het college heeft er 
begrip voor, dat het kabinet dit 
verschil verantwoord acht voorzover 
het optreedt tussen de bedrijven van 
eenzelfde risicogroep (of van eenzelfde 
bedrijfstak). Het verschil in lastenont-
wikkeling zal dan veelal verband 
houden met de verschillende mate 
waarin de bedrijven door eigen 
activiteiten er in slagen om het 
verzuim terug te dringen. Anders ligt 
het echter wanneer het gaat om 
verschillen van lastenontwikkelingen 
tussen bedrijven behorende tot 
verschillende risicogroepen en 
bedrijfstakken waar objectieve 
omstandigheden (zoals de aard van 
het werk) het verzuimrisico beïnvloe-
den. Het komt het college voor dat 
hier een meer genuanceerde benade-
ring in de toelichting wenselijk is. 

6. Met instemming heeft de Raad 
kennis genomen van de toezegging 
door het kabinet, dat voor het lopende 
jaar collectieve verzekering door de 
werkgever mogelijk zal zijn voor de 
doorbetaling van het loon gedurende 
de vijf wachtdagen. 

Waar in de toelichting (bladzijde 4) 
geschreven wordt dat zal worden 
gestreefd naar een geleidelijke 
overgang van de huidige situatie van 
herverzekering tegen collectieve 
premie naar de nieuwe situatie, 
waarin iedere werkgever zelf de 
financiële verantwoordeli jkheid 
draagt voor het risico van ziekte 
gedurende de eerste vijf dagen (bij 
voorbeeld door premiedifferentiatie of 
no-claimkorting), is het de Raad niet 
geheel duidelijk waarom op bladzijde 
13 van de toelichting reeds voor het 
jaar 1983 nog al stringente beperkin-
gen voor deze mogeli jkheid van 
herverzekeren worden aangekondigd. 
Enige nuancering van deze aankondi-
ging lijkt op haar plaats, temeer daar 
tevens melding wordt gemaakt 
(bladzijde 4) van de voorgenomen 
instelling van een ambtelijke werk-
groep, «die alternatieve mogelijkheden 
van het eigen-risico-dragen nader 
in studie (neemt)». 

7. Het kabinet is van mening dat bij 
de invoering van het minimumdagloon 
in de Ziektewet, ondanks de bezwaren 
van de SER en de Emancipatieraad 
welke verband houden met de «derde 
richtlijn» van de EG, een minimumdag-
looncriterium overeenkomende met 
het thans bij de WW van kracht zijnde, 
mede om financiële redenen de 
voorkeur verdient (bladzijde 15). De 
verhouding ten opzichte van de derde 
richtlijn (zo vervolgt de toelichting) zal 
met betrekking tot alle sociale verze-
keringswetten nader moeten worden 
getoetst. «Afhankelijk van de resulta-
ten daarvan zullen eventueel alle 
minimumdagloonregel ingen geza-
menlijk aangepast dienen te worden. 
Het gaat naar de mening van de 
Regering niet aan om hierop ten 
aanzien van een minimumdagloonre-
geling in de ZW vooruit te lopen». Het 
college wi l hierbij aantekenen dat er, 
voor zover het kan zien geen beletsel 
in de Europese of de Nederlandse 
wetgeving zelf is aan te wijzen, op 
grond waarvan een aanpassing van 
het minimumdaglooncri ter ium dat 
thans in de Ziektewet zal worden 
ingevoerd, aan de eisen van de 
«derde richtlijn» zou moeten worden 
ontraden. De Raad meent dat slechts 
overwegingen van spoed en van 
financiële aard met het oog op de 
huidige omstandigheden thans tot de 
door het kabinet gedane keuze 
kunnen dwingen. Voorts wi l de Raad 
in herinnering brengen dat het 
toenmalige kabinet bij de behandeling 
van het ontwerp van Wet tot aanpas-
sing van de Nederlandse wetgeving 
aan de «tweede richtlijn» van de EG 
(gedrukte stukken Tweede Kamer, 
zitting 1978-1979, 15400, nr. 3, 
bladzijde 10) ten aanzien van het 
kostwinnersbegrip op het gebied van 
de primaire inkomensvorming heeft 
toegegeven dat toepassing van dit 
begrip in het algemeen indirect een 
onderscheid tussen mannen en 
vrouwen inhoudt, daar het vooral aan 
mannen voordelen zou opleveren. 
Enige aanpassing van de toelichting 
op dit punt komt hem dan ook 
wenselijk voor. 

8. Ook ten aanzien van de wijziging 
van artikel 1638c van het BW heeft het 
kabinet zijn oorspronkelijke voorne-
mens enigermate veranderd. Het 
college merkt op, dat op bladzijde 17 
van de toelichting een in uitzicht 
gestelde verklaring betreffende het 
verlagen van de loonaanspraak van 
de zieke werknemer van 100% naar 
80% ontbreekt. Voorts is het hem 
opgevallen dat onder de gevolgen 

van het schrappen van de zinsnede 
«voor betrekkelijk korte tijd» (van welk 
schrappen thans - naar 'sRaads 
mening terecht - wordt afgezien) niet 
voorkomt het feit, dat in sommige 
gevallen door de werkgever langdurig 
een aanvulling op het ziekengeld zou 
moeten worden verstrekt (omdat de 
toepassing van het loonbegrip van 
het BW vaak tot een hogere uitkomst 
leidt dan de toepassing van het 
loonbegrip in de sociale verzekering). 
Mocht het kabinet van mening zijn, 
dat het afzien van het voornemen 
tot verlaging van het ziekengeld tot 
80% van het dagloon en het slechts 
invoeren van premieplicht ingevolge 
de werknemersverzekeringen over het 
ziekengeld, het aantal gevallen waarin 
door de werkgever een aanvulling op 
het ziekengeld zal moeten worden 
gegeven aanzienlijk zal doen vermin-
deren, dan lijkt het wenselijk dit in de 
toelichting te vermelden. 

9. Het verdient aanbeveling bij het 
overzicht van de financiële effecten te 
trachten de raming van de «volume-
effecten» toe te lichten, ten minste 
wat de orde van grootte van de 
genoemde bedragen betreft. 

De raming van de lastenontwikkeling 
voor de werkgever op bladzijde 19 
van de toelichting verdient bijstelling 
en verduidelijking. Naar 's Raads 
mening is er bij voorbeeld geen 
sprake van een lastenverschuiving ad 
f245 miljoen naar de werknemers, 
maar van een zelfstandige premiever-
hoging tot dit bedrag voor de werkne-
mers. Er ontstaat wel een (in de 
toelichting op deze plaats niet vermel-
de) lastenverlichting voor werkgevers 
als gevolg van het invoeren van 
werknemerspremies voor de werkne-
mersverzekeringen over het zieken-
geld. Voor wat betreft de premies 
WW, WAO en ZFW is dit voordeel 
overigens reeds per 1 januari 1982 
geïncasseerd. 

10. Bij het overzicht op bladzijde 21 
(gesaldeerde inkomensmutaties ten 
gevolge van de invoering op basis 
van de situatie van jul i 1981) ware, 
naar de mening van het college, een 
beschouwing te wijden aan de 
spreiding van het ziekterisico, waarbij 
aandacht ware te geven aan het feit 
dat dientengevolge de gemiddelde 
inkomenseffecten van ziekte per 
individu verschillen naar gelang bij 
voorbeeld van leeftijd, van beroeps-
groep c.q. bedrijfstak en van diagnose 
van ziekte-oorzaak. 
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11. Op bladzijde 8 van de toelichting 
wordt medegedeeld dat voorzien is in 
een versnelde inwerkingtreding van 
artikel 10 van de Arbeidsomstandighe-
denwet. Een nadere aanduiding van 
het verwachte tijdstip van deze 
inwerkingtreding lijkt aan te bevelen. 
Voorts verwijst het college naar 
bladzijde 49 van het SER-rapport van 
12 februari 1982, waar de wens van 
de SER 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 
bedrijfsgezondheidsdienst dient te 
zijn verbonden. 

Artikelen 

12. Artikel I, C, 1 
Het is de Raad niet duidelijk waarom 

in het gewijzigde derde lid van artikel 
29 van de Ziektewet de verplichting 
tot het horen van de Sociale Verzeke-
ringsraad niet is opgenomen. 

13. Artikel I, C, 2° 
In de eerste regel van het gewijzigde 

zesde lid van artikel 29 van de Ziekte-
wet ware in plaats van «de vorige 
leden» te lezen: het vorige lid. 

14. Artikel I, E 
Het college is van oordeel dat de 

vaststelling van het percentage van 
het voor premieberekening in aanmer-
king komende loon van de verzekerde 
dat ten hoogste door de verzekerde 
verschuldigd kan zijn, bij algemene 
maatregel van bestuur dient te 
worden vastgesteld. Deze vorm van 
vaststelling sluit beter aan op de wijze 
waarop de premieverdeling tussen 
werkgevers en werknemers ingevolge 
de Werkloosheidswet en de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
plaatsvindt. 

15. Artikel IV, artikel 31, Werkloos-
hei ds wet 

Op bladzijde 27 van de toelichting 
wordt in de eerste alinea gesteld dat 
de uitbreiding van het aantal wachtda-
gen tot 5 het noodzakelijk maakt dat 
voor werkloze werknemers die ziek 
worden een voorziening noodzakelijk 
is ten einde te voorkomen dat deze 
werknemers gedurende de eerste vijf 
dagen van hun ziekte zowel van de 
WW- als ZW-uitkering verstoken 
blijven. De Raad kan zich in deze 
gedachtengang in zijn algemeenheid 
vinden maar het ontgaat hem in welk 
opzicht de uitbreiding van het aantal 

ziektedagen de bestaande situatie van 
twee wachtdagen terzake wezenlijk 
doet veranderen. In de toelichting 
ware in verband daarmee het voorstel 
tot wijziging van artikel 31, eerste lid, 
onder g, nader te verduidelijken. 

16. Memorie van toelichting, 
bladzijde 4, punt 4 

De Raad acht het wenselijk dat in dit 
onderdeel van de toelichting wordt 
aangegeven het verschil in de gevol-
gen voor het netto-inkomen tussen 
het voorstel om over de 100% 
bruto-uitkering premie te heffen en 
het verlaten voornemen om op de 
bruto-uitkering 20% te korten. 

17. Memorie van toelichting, 
bladzijde 14, slot alinea overlopend 
naar bladzijde 15 

De verwijzing aan het slot van punt 
2.3 naar degene die voor de heffing 
van de loonbelasting in tariefgroep 3 
of tariefgroep 4 valt, correspondeert 
niet met de verwijzing in artikel l,B, 
artikel 16, tweede en derde lid waarin 
alleen wordt gerefereerd aan tarief-
groep 4. De toelichting beoogt met de 
verwijzing kennelijk de kring van 
belanghebbenden bij het min imum-
dagloon aan te geven. Uit artikel 16 
blijkt dat echter niet. De verwijzing in 
dat artikel geeft slechts een grondslag 
aan voor de berekening van de in te 
houden premies. Een en ander ware 
nader te verduidelijken. 

18. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsontwerp te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President 
van de Raad van State, 
W. Scholten 

Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies no. 
2126/04/8210 van de Raad van State 
van 10 maart 1982 

1. Artikel VIII, tweede lid 
In de voorlaatste regel ware in 

plaats van: «artikel 19, derde lid,» te 
lezen: artikel 29, derde lid. 

2. Artikel VI, tweede lid, eerste 
regel 

Het verdient aanbeveling te verwij-
zen naar artikel 6, eerste lid onder e 
van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering. 

Memorie van toelichting 

3. Bladzijde 3, onder punt 3 
In deze passage waren ook de twee 

dagen te noemen welke ten laste van 
de werknemer kunnen komen. 

4. Bladzijde 7, achtste regel van 
boven 

Voor de duidelijkheid ware voor het 
woord «niveau» het woord «bruto» in 
te voegen. 

5. Bladzijde 7, tweede alinea, derde 
regel van boven 

Voor het woord «uitkering» ware 
voor de duidelijkheid het woord 
«netto» in te voegen. 

6. Bladzijde 7, punt 5, eerste alinea, 
vijfde regel 

In plaats van: «85%» ware te lezen: 
80%. 

7. Bladzijde 8, punt 6, tweede 
alinea, jo bladzijde 29, eerste alinea 
slot 

Anders dan op bladzijde 29 wordt 
gesteld, wordt op bladzijde 8 geen 
uiteenzetting gegeven waarom een 
formele premieheffing met ingang 
van 1 april 1982 niet mogelijk is. 

8. Bladzijde 9, paragraaf 2, Hoofdlij-
nen van het wetsontwerp 

Dit stuk kan worden ingekort 
voorzover het herhalingen betreft van 
wat reeds eerder is opgemerkt. 

9. Bladzijde 15, tweede regel van 
boven 

Het woord «toch» ware te schrappen. 

10. Bladzijde 19, vierde alinea, 
eerste regel 

Voor «Voordat» ware te lezen: 
Doordat. 

11. Bladzijde 26, zevende regel van 
boven 

In plaats van: «lagere» ware te 
lezen: hogere. 
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