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B OORSPRONKELIJKE TEKST VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS 
VOORGELEGO AAN DE RAAD VAN STATE 

ALGEMEEN 

§ 1. Inleiding 

1. Op 4 januari 1982 hebben wi j 
advies gevraagd aan de Sociaal-Econo 
mische Raad over maatregelen in het 
kader van de Ziektewet. Deze advies-
aanvrage stond sterk in het teken van 
noodzakelijke ombuigingen in de 
collectieve sector in het jaar 1982. Als 
voorwaarden voor een duurzaam 
herstel van de economie en de 
werkgelegenheid zijn voortgaande 
matiging van loonkosten en ombuigin-
gen in de bestedingen van de collec-
tieve sector onontkoombaar. 

In de adviesaanvraag werd reeds 
verwoord dat bij de beslissing van het 
kabinet om de ombuigingen in de 
sociale zekerheid in 1982 voor het 
grootste deel in de sfeer van de 
Ziektewet te realiseren, vooral 
inhoudelijke overwegingen een rol 
hebben gespeeld. 

De inhoudelijke overwegingen 
betreffen de overweging uit de 
regeringsverklaring, dat allereerst 
maatregelen in aanmerking komen 
die direct of indirect tot een verminderd 
beroep op de sociale zekerheid 
kunnen bijdragen. 

Daarnaast acht de Regering nomina-
le aanpassingen meer aanvaardbaar 
naarmate het geldende uitkeringsni-
veau ten opzichte van andere wettelijke 
sociale zekerheidsuitkeringen hoger 
ligt en de inkomenseffecten van die 

aanpassingen over een grotere groep 
kunnen worden gespreid. 

Tot slot geldt dat volume- en 
nominale maatregelen waar mogelijk 
zowel werkgevers als werknemers op 
hun verantwoordeli jkheid voor een 
vermindering van de sociale zekerheids-
uitgaven moeten aanspreken. 

De overwegingen betreffen voorts 
de omstandigheid, dat wil in 1982 1,4 
mld. aan ombuigingen in de sfeer van 
het ziekteverzuim worden gereali-
seerd, geen ombuigingen in aanmer-
king komen die meer ti jd van voorbe-
reiding en uitwerking vergen dan 
thans aanwezig is. 

Herhaald zij, dat het de slechte 
economische omstandigheden zijn, 
die nopen tot een structurele ombui-
ging van 1,4 mld. gulden. Een structu-
rele ombuiging die weliswaar in 
belangrijke mate in de nominale sfeer 
ligt maar die, mede in samenhang 
met de voorstellen in het ontwerp 
WAG, niet onbelangrijke vo!ume-effec-
ten oproept. Vandaar ook dat aan de 
SER is verzocht gelijktijdig te adviseren 
over de reeds eerder aan de Raad 
toegezonden adviesaanvraag beper-
king groei uitgaven sociale zekerheid, 
waarop nog slechts een deeladvies 
was uitgebracht. 

Op 12 februari 1982 heeft de SER 
geadviseerd over de verschillende 
van kabinetswege gedane voorstellen 
als onderdeel van zijn advies over het 
volumebeleid bij ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid. Dit advies 

heeft op het onderhavige wets-
ontwerp, alsmede op het gelijktijdig 
met dit ontwerp ingediende wets-
ontwerp gericht op de bevordering 
van de reïntegratie van zieke en 
gehandicapte werknemers in het 
arbeidsproces (WAG) een belangrijke 
invloed gehad. Beide wetsontwerpen 
dienen in onderlinge samenhang te 
worden beschouwd. 

Het zeer uitvoerige advies van de 
SER, waarvoor wij met het oog op de 
inhoud en de bijzondere spoed, 
waarmee het is uitgebracht, zeer 
erkentelijk zijn, bevestigt de noodzaak 
van besparingen in de sfeer van de 
loondervingsvoorzieningen. Deze 
toelichting is niet de plaats om het 
recente advies, dat het accent legt op 
structurele verzuimbeperkende 
maatregelen in zijn geheel te bespre-
ken. Het wordt thans bestudeerd. 

De vele waardevolle analyses en 
beleidsaanbevelingen verdienen een 
zorgvuldige afweging. Hier wordt 
volstaan met bespreking van voor dit 
wetsontwerp relevante paragrafen. 
Ook daarbij zijn volumemaatregelen 
aan de orde, die echter vooral in de 
toelichting bij het wetsontwerp WAG 
zullen worden behandeld. 

De beperking van de ontsiagmoge-
lijkheden voor gehandicapte werkne-
mers, waartoe de SER unaniem 
adviseert, wordt eveneens in het 
ontwerp-Wet Arbeid Gehandicapten 
toegelicht. 
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2. In bijgaand wetsontwerp wordt 
op het gebied van het ziekteverzuim 
een aantal maatregelen voorgesteld, 
waarvan mede een verzuimbeperkend 
effect wordt verwacht. Dat is van het 
grootste belang vanwege de hoge 
verzuimcijfers in ons land. In de 
periode 1955-1978 steeg het verzuinv 
percentage voor mannen van 4,5 naar 
9,7 en voor vrouwen van 4,4 naar 
12,0. Sedert 1979 is evenwel sprake 
van een daling. Zo daalde het verzuinv 
percentage voor mannen in 1980 tot 
9 ,1% en voor vrouwen tot 11,3%. De 
ingezette daling wordt vermoedelijk 
veroorzaakt door conjuncturele 
ontwikkelingen. Het is geenszins zeker 
dat deze zich bij ongewijzigd beleid 
ook in de komende jaren zullen 
doorzetten. 

Teneinde de gewenste volume-be-
perking te realiseren zal de overheid 
dan ook een voorwaardenscheppend 
beleid moeten ontwikkelen. Het 
pakket van maatregelen dat in het 
wetsontwerp te zamen met die in de 
WAG wordt gepresenteerd is ook als 
zodanig te beschouwen. Een belangrijk 
uitgangspunt daarbij is dat de sociale 
partners voor het verzuimbeleid een 
grote mate van eigen verantwoorde-
lijkheid behoren te dragen. Een deel 
van de maatregelen is erop gericht 
juist deze verantwoordelijkheid te 
versterken en nader inhoud te geven, 
zowel voor werkgevers als voor 
werknemers. 

Het is zinvol in dit verband het 
onderscheid te onderstrepen dat in 
het SER-advies van 12 februari 1982 
wordt gemaakt naar respectievelijk: 
pré-verzuim, kortdurend verzuim en 
langdurend verzuim. In alle drie fasen 
dient er sprake te zijn van daadwerke-
lijke vormgeving van de verantwoor-
delijkheid van het bedrijfsleven, zij het 
dat de accenten per fase zullen 
kunnen verschillen. 

3. Een van de belangrijkste maatre-
gelen die in dit verband wordt 
voorgesteld is de bevordering van het 
eigen-risico-dragen van de werkgevers 
in de vorm van het regelen van vijf 
wachtdagen ten laste van de werkge-
ver. 

Hiervan mag worden verwacht dat 
de werkgevers een actiever verzuinv 
beleid gaan voeren dan tot nu toe. 
Immers, zij worden hiermee op 
directe wijze geconfronteerd met de 
kosten die het verzuim teweegbrengt 
in het bedrijf. Verevening via het 
omslagstelsel met andere ondeme-
mingen binnen de risicogroep, kan 
daardoor worden beperkt. 

Overigens is het dragen van eigen 
risico in de sfeer van «wachttijd» ook 
in ons land niet onbekend. Met name 
is er een aantal grote ondernemingen 
(de z.g. eigen-risico-dragers), maar 
ook kleinere ondernemingen verenigd 
in een afdelingskas, die geheel of in 
belangrijke mate het ziekterisico zelf 
dragen. Op dit moment wordt in 
opdracht van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
een onderzoek uitgevoerd naar de 
invloed van de verzekeringsvorm op 
de hoogte van het ziekteverzuim. 

Buiten de uitbreiding van het aantal 
wachtdagen zijn er nog andere 
vormen van eigen-risico-dragen 
denkbaar die niet in het wetsontwerp 
zijn opgenomen, maar die wel nadere 
aandacht en studie behoeven. Zo is 
onlangs in het jongste WRR-rapport 
«Vernieuwingen in het Arbeidsbestel» 
voorgesteld no-claim-kortingen dan 
wel premierestitutie toe te passen in 
die gevallen, waarin werkgevers er in 
overleg met werknemers in slagen 
om op planmatige wijze het ziektever-
zuim in hun bedrijf of onderneming te 
reduceren. 

Mede naar aanleiding daarvan 
overwegen wi j , reeds op korte termijn 
een ambtelijke werkgroep in het leven 
te roepen die alternatieve mogelijkhe-
den van het eigen-risico-dragen nader 
in studie neemt. Wellicht dat dergelijke 
alternatieven te zijner t i jd in al of niet 
experimentele vorm gestalte kunnen 
krijgen. 

Het ligt in de bedoeling de herverze-
keringsmogelijkheid voor wachtdagen 
in de toekomst te handhaven doch te 
binden aan voorwaarden, die de 
werkgever tot een actiever verzuimbe-
perkingsbeleid brengen. Daartoe 
zullen voorschriften aan de bedrijfsver-
enigingen worden gegeven. Gestreefd 
wordt naar een geleidelijke overgang 
van de huidige situatie van herverze-
kering tegen collectieve premie, naar 
de nieuwe situatie, waarin iedere 
werkgever zelf de financiële verant-
woordeli jkheid draagt voor het risico 
van ziekte gedurende de eerste vijf 
dagen in zijn onderneming, bijvoor-
beeld door premiedifferentiatie of 
no-claimkorting. 

4. Door invoering van premieheffing 
voor de werknemersverzekeringen 
overziekengeld en loondoorbetalingen 
tijdens ziekte ontstaat een netto-inko-
mensniveau tijdens ziekte van 
gemiddeld 90% van het netto-loon. 
Die premieheffing zal voorts bijdragen 
tot een betere kostenallocatie tussen 

werknemers onderling en werkgevers 
onderling. Bij advies van 5 oktober 
1979 inzake de aanpassingsmechanis-
men van minimumloon en sociale 
uitkeringen heeft de SER er reeds op 
gewezen premieheffing over zieken-
geld een structureel juiste gedachte te 
vinden. Uitgangspunt van deze 
maatregel is de gedachte dat het 
werknemersaandeel in de premiehef-
fing naar zijn aard en strekking 
materieel ten laste van de netto-uitke-
ring in de huidige situatie wordt 
gebracht. 

Invoering van premieheffing zonder 
meer zou tot gevolg kunnen hebben, 
dat met name via de bestaande 
nettoloondoorbetalingsaf spraken 
door de werkgever compensatie moet 
worden gegeven ook voor het 
werknemerspremie-aandeel. 

In dat geval zou sprake zijn van een 
verzwaring van lasten voor werkge-
vers. Om deze afwenteling te voorko-
men zal het bij invoering van premie-
heffing voor partijen onontkoombaar 
zijn de bestaande nettoloondoorbeta-
lingsafspraken te herzien. 

In de adviesaanvrage werd gedacht 
aan een eenmalige nietigverklaring 
van de bestaande bedingen in 
arbeidsovereenkomsten. Hoewel de 
SER op dit onderdeel van de advies-
aanvraag verdeeld adviseert, komt in 
het advies toch de overweging naar 
voren dat de onderhandelingsvrijheid 
van de sociale partners een zo groot 
goed is, dat niet het onderhandelings-
resultaat van voorgaande jaren mag 
worden nietig verklaard. Met alle 
werknemersleden wijzen ook vri jwel 
alle kroonleden de eenmalige nietig-
verklaring van bestaande afspraken 
af. Ook de ondernemersleden hebben 
principiële bezwaren tegen wat ook zij 
zien als aantasting van de contracts-
vri jheid. 

Zij achten een eenmalige nietigver-
klaring echter onder omstandigheden 
onvermijdeli jk: in geval van een 
ingrijpende wetswijziging waarbij het 
niet waarschijnlijk is dat partijen de 
desbetreffende afspraken ook zouden 
hebben gemaakt onder vigeur van de 
gewijzigde wetgeving. 

De gedachtengang van de eerderge-
noemde meerderheid der kroonleden 
is van zoveel belang dat wi j haar hier 
weergeven. Deze kroonleden achten 
het niet aanvaardbaar als een lasten-
stijging voor werkgevers uit de door 
hen aanbevolen premieheffing zou 
resulteren. Het advies vervolgt dan: 
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«Dit acht dit deel, zoals gezegd, niet 
aanvaardbaar vanuit het gezichtspunt 
dat de voorgestelde maatregel moet 
leiden tot een vermindering van 
arbeidskosten en lasten voor het 
bedrijfsleven en dat er derhalve geen 
afwenteling van de werknemers naar 
de werkgever mag plaatsvinden. In de 
gedachtengang van dit deel van de 
Raad kan dit laatste worden voorko-
men indien de contractpartijen in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg de 
consequenties van de premieheffing 
betrekken op de loonkosten en op de 
toelaatbaar geachte stijging ervan. In 
dit verband tekent dit deel van de 
Raad uitdrukkelijk aan dat de stelling 
dat in het verleden voor het realiseren 
van een netto-uitkering die gelijk is 
aan het netto-dagloon, ruimte die 
beschikbaar was voor verbetering van 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
is ingeleverd, juist is voor zover het 
betreft het verhogen van de bruto-uit-
kering, rekening houdend met het niet 
verschuldigd zijn van bedoelde 
premies; uit de adviesaanvrage blijkt 
dat hiertoe een verhoging van 80% 
tot gemiddeld 87% van het dagloon 
thans toereikend is. Dit geldt onver-
schillig of deze aanvulling is geregeld 
in de vorm van een hoger bruto-uitke-
ringspercentage dan 80% van het 
dagloon dan wel in een regeling tot 
betaling van het netto-loon of netto-
dagloon. 

Het vorenstaande leidt er in de 
gedachtengang van dit deel van de 
Raad toe dat de bestaande afspraken 
niet onverkort kunnen worden 
gehandhaafd. Indien partijen, rekening 
houdend met het feit dat bedoelde 
premies voortaan bij ziekte van de 
werknemer verschuldigd zijn, overeen-
komen om de bestaande netto 
(dag)loonafspraken bij ziekte te 
handhaven, komen de hiermee 
gepaard gaande meerkosten ten laste 
van de voor 1982 beschikbare loon-
ruimte: deze meerkosten mogen 
immers niet worden afgewenteld op 
de werkgever. Hierbij dient te worden 
bedacht dat bedoelde loonruimte bij 
handhaving van de prijscompensatie 
gering is. Overigens geldt het voren-
staande uiteraard alleen voor zover 
deze meerkosten betrekking hebben 
op de compensatie van de heffing van 
het werknemersdeel in de premies 
ZW, WAO, WW en ZFW; het werkge-
versdeel vloeit aan de werkgevers 
terug door middel van een verlaging 
van hun aandeel in bedoelde premies.» 

De kroonleden stellen zich derhalve 
op het standpunt dat het vraagstuk 
van de lastenafwenteling tot het 
arbeidsvoorwaardenbeleid behoort en 
daar moet worden opgelost binnen de 

beschikbare loonruimte. De Regering 
sluit zich bij dit standpunt aan en 
heeft dan ook afgezien van haar 
voornemen tot eenmalige nietigverkla-
ring van de bestaande arbeidsvoor-
waarden (c.a.o.)-clausules. Deze 
beslissing kon mede worden genomen 
doordat is besloten verlaging van het 
niveau tot 80% te vervangen door een 
geringe premieverhoging voor alle 
werknemers. Het verzet tegen dit 
laatste onderdeel van het voorstel 
heeft het kabinet bewogen ook in dit 
opzicht het kroonledenstandpunt 
uit het advies te volgen. 

5. Om te voorkomen dat de last van 
deze beide maatregelen, wachtdagen 
en premieheffing, eenzijdig bij 
werkgevers of werknemers komt te 
liggen, zal een wijziging worden 
aangebracht in artikel 1638c BW 
waardoor enerzijds de in dat artikel 
vervatte loondoorbetalingsverplich-
ting op 85% van het loon wordt 
gesteld, en waardoor anderzijds voor-
komen wordt dat de derde, vierde en 
vijfde ziektedag geheel voor rekening 
van de werknemer kan worden 
gebracht. 

De Regering meent dat de heffing 
van de premies over ziekengeld en 
loonbetaling tijdens ziekte ten laste 
van de werknemers moet komen, in 
die zin dat zij tijdens ziekte een 
uitkering van circa 90% aanvaarden. 

Indien de werknemers vast wil len 
houden aan de netto-loondoorbetaling 
tijdens ziekte, zal tegenover de daaruit 
voortvloeiende lastenverhoging voor 
de werkgevers ten belope van ruim 
1 % van de loonsom op andere wijze 
door de werknemers compensatie 
moeten worden geboden. 

Gelet op de economische omstan-
digheden en het streven naar behoud 
en herstel van werkgelegenheid moet 
worden vermeden dat de loonstijging 
in 1982 de eerder ingezette 6 a 6,5% 
overschrijdt. Het kabinet zal zich 
daarom op de kortst mogelijke termijn 
tot de Stichting van de Arbeid wenden. 

Zodra het kabinet, evenwel met 
name naar aanleiding van het tot 
stand komen van een belangrijke 
ca.o., meent te moeten concluderen 
dat deze loonruimte zal worden 
overschreden, dan zal het kabinet 
gebruik maken van de bevoegdheden 
welke de Wet op de loonvorming 
biedt. 

6. Het maximum aandeel van de 
door de werknemers op te brengen 
premie in de Ziektewet zal voorts door 
middel van een delegatiebepaling 
variabel worden gemaakt. Op deze 

wijze wordt bereikt dat ook de 
premieverdeling een rol kan spelen in 
het onderhandelingsproces van 
werkgevers en werknemers. 

In navolging van het advies van de 
meerderheid der kroonleden kan 
tevens door middel van hantering van 
die delegatiebevoegdheid een geringe 
verhoging van het werknemersaandeel 
in de ziektewetpremie worden 
vastgesteld, ter bereiking van het 
ombuigingsdoel. 

Tenslotte wordt het pakket gecom-
pleteerd met invoering van een 
minimumdagloonbepal ing in de 
Ziektewet. 

In het wetsontwerp is een tijdelijke 
regeling met betrekking tot de 
premieheffing opgenomen. De 
Regering heeft het voornemen zo 
spoedig mogelijk de definitieve 
premieheffing te regelen. De inwer-
kingtreding van dit wetsontwerp is 
gesteld op de eerste kalendermaand 
na publikatie in het Staatsblad, 
waarbij terwil le van de gestelde 
ombuigingsdoelen de uiterste spoed 
zal worden betracht, teneinde alsnog 
erin te slagen de gestelde datum van 
1 april 1982 te realiseren. 

De Regering meent niet met deze 
maatregelen, te zamen met de in het 
ontwerp WAG voorgestelde maatrege-
len, alle voorwaarden voor het 
gewenste actieve verzuimbeleid te 
hebben vervuld. Daartoe zullen ook 
belendende maatregelen op korte 
termijn gestalte moeten krijgen. 

Voorzien is een versnelde inwerking-
treding van artikel 10 van de Arbeids-
omstandighedenwet betreffende het 
maken van eenjaarverslag aangaande 
de veil igheid, de bescherming van de 
gezondheid en de maatregelen ter 
bevordering van het welzijn in de 
arbeidsorganisatie. 

Een van de zaken die middels artikel 
10 zullen worden geregeld is de 
rapportage van verzuimcijfers. Een 
actief verzuimbeleid behoort immers 
haar startpunt te vinden in het 
cijfermatig inzicht in het verzuimpa-
troon binnen de arbeidsorganisatie. 
De voorlopige Arbeidsraad zal 
hierover binnenkort adviseren. 

Op het gebied van controle en 
begeleiding zullen experimenten met 
verzuimcommissies onder auspiciën 
van het CCOZ worden geëntameerd. 
Inmiddels is reeds ingesteld een 
ambtelijke werkgroep sociaal-medi-
sche begeleiding. Deze zal naar 
verwacht in de loop van dit jaar 
rapporteren. 

7. Het advies vermijdbaar verzuim 
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, 
uitgebracht op 12 februari 1982 door 
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de Sociaal-Economische Raad met 
bijlagen, is ter kennisneming, achter 
deze memorie gevoegd. 

§ 2. Hoofdlijnen van het wetsontwerp 

Na ontvangst van het SER-advies 
hebben wi j ons beraden op de 
beleidsvoornemens zoals deze zijn 
verwoord in de adviesaanvraag. De 
Raad is evenwel op het stuk van de 
ziektewetmaatregelen niet tot een 
eensluidend standpunt gekomen. 

De werknemersleden in de Raad 
hebben zich - om principiële redenen -
op enkele onderdelen na niet inhou-
delijk over de adviesaanvrage uitge-
sproken. De ondernemersleden in de 
Raad zijn, hoewel ook zij principiële 
bezwaren hebben tegen aantasting 
van de onderhandelingsvrijheid van 
de sociale partners, wel inhoudelijk 
ingegaan op de adviesaanvraag en 
hebben op enkele onderdelen alterna-
tieven voorgesteld. 

Tenslotte hebben de kroonleden in 
de Raad zich uitgesproken over de 
adviesaanvraag en hebben op 
onderdelen alternatieven aangedra-
gen. 

Bij het bepalen van haar uiteindelijke 
beleidsvoornemens heeft de Regering 
zich in belangrijke mate laten leiden 
door het kroonledenstandpunt. 

Bij het bespreken van de verschillen-
de uiteindelijke beleidsvoornemens 
zal nader op de verschillende argumen-
ten worden ingegaan. 

Tenslotte merken wi j nog op dat de 
Regering heeft afgezien van haar 
voornemen van eenmalige vernieti-
ging van de bestaande loondoorbeta-
lingsafspraken, alsmede van de 
vernietiging van bovenwettelijke 
uitkeringsregelingen ex artikel 57 
Ziektewet. Hierbij heeft niet alleen een 
rol gespeeld het negatieve oordeel ter 
zake van de werknemersleden en de 
kroonleden in de SER, maar ook de tal 
van negatieve reacties van maatschap-
pelijke organisaties, belangengroepen, 
particulieren e.d. Hierdoor heeft de 
Regering de overtuiging gekregen dat 
dit aanvankelijke beleidsvoornemen 
het voor een goede uitvoering 
noodzakelijke maatschappelijke 
draagvlak mist. 

2.1. Premieheffing voor de werkne-
mersverzekeringen over uitkeringen 
bij ziekte 

Premieheffing voor werknemersver-
zekeringen over uitkeringen bij ziekte 
betreft premieheffing over het 
ziekengeld, premieheffing over de 

loonaanvulling bij ziekte en premiehef-
fing over uitkeringen tijdens ziekte, 
betaald door werkgevers/eigen 
risicodragers. 

Met de kroonleden is de Regering 
van mening, dat premie geheven 
dient te worden over de uitkering bij 
ziekte. In het SER-advies van 5 
oktober 1979 inzake de aanpassings-
mechanismen van minimumloon en 
sociale uitkeringen heeft de SER er al 
op gewezen premieheffing over 
ziekengeld een structureel juiste 
gedachte te vinden. Door deze 
maatregel wordt het draagvlak van de 
premieheffing voor de werknemers-
verzekeringen vergroot met het 
bedrag dat de zieke aan loon en 
uitkering bij ziekte ontvangt, zodat bij 
een gegeven lastenniveau de premie-
percentages omlaag kunnen. 

Zoals reeds hiervoor besproken zou 
premieheffing op zichzelf genomen 
- gelet op de thans bestaande 
afspraken - kunnen leiden tot een 
lastenstijging voor de werkgever. In 
zijn analyse van de adviesaanvraag 
wijst ook de Raad hierop. In dit 
verband onderscheidt de Raad twee 
situaties. 

In de eerste plaats is er volgens de 
Raad de situatie dat de werknemer op 
grond van het ziekengeldreglement 
van de bedrijfsvereniging dan wel op 
grond van zijn arbeidsovereenkomst 
aanspraak heeft op een uitkering of 
loondoorbetaling bij ziekte, die is 
uitgedrukt in een percentage (ten 
minste 80 en veelal 87 of meer) van 
het brutoloon. In deze situatie zal de 
bedrijfsvereniging of de werkgever bij 
realisering van het kabinetsvoorstel 
ten aanzien van de premieheffing 
naast de bruto-uitkering of de bruto-
loondoorbetaling ook de werkgevers-
premies voor de werknemersverzeke-
ringen verschuldigd zijn. Dit betekent 
dat de lasten per ziektedag voor de 
bedrijfsvereniging of de werkgever 
gemiddeld met ongeveer 13% 
toenemen. Voor werknemers treedt 
daarbij een daling van de netto-uitke-
ring of netto-loondoorbetaling op 
door heffing van werknemerspremie 
voor deze verzekeringen (gemiddeld 
12,3%). 

In de tweede plaats is er volgens de 
Raad de situatie dat de werknemer op 
grond van het ziekengeldreglement 
van de bedrijfsvereniging of op grond 
van zijn arbeidsovereenkomst aan-
spraak kan maken op een uitkering of 
loondoorbetaling bij ziekte, welke is 
uitgedrukt in een percentage (meestal 
100) van het nettoloon. In dat geval 
zullen zonder nadere voorziening bij 

realisering van het kabinetsvoorstel 
ten aanzien van de premieheffing niet 
alleen de dan verschuldigde werkge-
verspremies maar ook de werknemers-
premies feitelijk voor rekening 
komen van de bedrijfsvereniging of 
de werkgever en de lasten per 
ziektedag met gemiddeld ongeveer 
30% stijgen, terwijl in het netto-inko-
men van de werknemer bij ziekte 
geen verandering zou optreden. 

Ook wanneer de werkgever als 
eigen-risicodrager bij de bedrijfsver-
eniging is aangesloten, zullen volgens 
de Raad overeenkomstige effecten 
optreden, zij het dat de vermelde 
percentages dan correctie behoeven 
in verband met het niet verschuldigd 
zijn van de ZW-premie. 

Een lastenstijging voor het bedrijfs-
leven is strijdig met de strekking van 
het ombuigingsbeleid. Nu de Regering 
besloten heeft de afwenteling van 
premieheffing op uitkeringen tijdens 
ziekte niet door middel van een 
eenmalige vernietiging van bestaande 
loonafspraken te voorkomen, zal 
langs andere weg het gevaar van 
lastenstijging voor werkgevers uit 
dien hoofde moeten worden tegenge-
gaan. 

Het vorenstaande leidt ertoe dat 
indien partijen, rekening houdend met 
het feit dat premies werknemersverze-
keringen voortaan over uitkeringen 
tijdens ziekte verschuldigd zullen zijn, 
overeenkomen om de bestaande 
netto-loonafspraken bij ziekte te 
handhaven dan wel nieuwe netto-loon-
afspraken overeenkomen, de hiermee 
gepaard gaande meerkosten ten laste 
komen van de voor 1982 beschikbare 
loonruimte. De meerkosten hebben 
overigens uiteraard alleen betrekking 
op de compensatie van de heffing van 
het werknemersdeel in de premies 
ZW, WAO, WW en ZFW. Het hiermee 
corresponderende werkgeversdeel 
vloeit globaal aan de werkgevers 
terug door middel van een verlaging 
van hun aandeel in de bedoelde 
premies. 

De werkgever draagt immers de 
werkgeverspremies af aan de zieken-
geldkassen en de fondsen van de 
WAO, de WW en de ZFW. Hierdoor 
kunnen de premiepercentages van de 
genoemde verzekeringen bij een 
gegeven lastenniveau omlaag. Deze 
premieverlaging komt uiteindelijk 
mede aan de gezamenlijke werkgevers 
ten goede. Wel is het uiteindelijke 
effect verschillend al naar gelang het 
ziekteverzuim in de onderneming 
hoger dan wel lager is dan gemiddeld 
in de risicogroep waartoe de werkge-
ver behoort. 
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In het eerste geval betekent premie-
heffing voor de individuele werkgever 
een lastenverzwaring; in het tweede 
geval een lastenverlichting. De 
Regering acht dit op zichzelf verant-
woord vanuit het oogpunt van een 
vergroting van de toerekening van de 
kosten van het ziekteverzuim aan de 
eigen arbeidsorganisatie. Zoals reeds 
aangegeven in de adviesaanvraag is 
formele premieheffing niet uitvoerbaar 
vóór 1 januari 1983. Tot dit t i jdstip zal 
dan ook een tijdelijke heffing over 
uitkeringen bij ziekte plaatsvinden, op 
een wijze die materieel zoveel mogelijk 
gelijk zal zijn aan de werkelijke 
premieheffing voor de ZW, WW, 
WAO, en de ZFW. 

2.2. Wachtdagen 

De Ziektewet kent twee wachtdagen. 
In de regel vormen deze wachtdagen 
een werkgeversrisico aangezien op 
grond van artikel 1638c B.W. de 
werkgever verplicht is gedurende 
betrekkelijk korte t i jd het loon door te 
betalen. Door de loondoorbetalings-
verplichting in het B.W. zullen deze 
wachtdagen ook in de nieuwe situatie 
in de regel een werkgeversrisico 
vormen. 

Het wetsontwerp voorziet in de 
regeling van 5 wachtdagen voor 
rekening van de werkgever. Het eigen 
risico leidt tot een directere individuele 
betrokkenheid van de werkgever bij 
de verzuimbeperking en derhalve tot 
een grotere individuele verantwoorde-
lijkheid voor een verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. Ook de 
kroonleden in de Raad menen dat 
langs deze weg de financiële betrok-
kenheid van de werkgever bij het 
verzuim in zijn arbeidsorganisatie 
wordt vergroot. Ook de ondernemers-
leden in de Raad staan op zich niet 
afwijzend tegenover deze maatregel, 
hoewel door hen wordt gepleit voor 
uitstel. De Regering is van mening dat 
deze prikkel tot verbetering van de 
arbeidsomstandigheden niet onbe-
langrijk kan bijdragen tot beperking 
van vermijdbaar verzuim c.q. beper-
king van het beroep op de ZW. 

In het wetsontwerp wordt de 
mogelijkheid tot herverzekering van 
de wachtdagen gebonden aan door 
de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid te stellen regelen. 
Voor 1982 zullen, vooal om uitvoerings-
technische redenen en om een 
geleidelijke overgang te creëren van 
de oude naar de nieuwe situatie, deze 
regelen zodanig worden geformuleerd 
dat herverzekering mogelijk is voor 
alle werkgevers tegen een extra te 
betalen premie. 

Voor 1983 zullen voorts nadere 
voorwaarden worden gesteld waarbij 
grotere werkgevers nog uitsluitend op 
individuele basis en onder voorwaar-
den ten behoeve van een actief 
verzuimbeperkingsbeleid, zich zullen 
kunnen herverzekeren. 

Voor kleinere bedrijven - de 
Regering is van mening dat hieronder 
dienen te worden verstaan werkgevers 
met een personeelsbestand van 
ongeveer 10 werknemers - wil de 
Regering ook de mogelijkheid tot 
herverzekering laten bestaan. Hierbij 
spelen de lasten voor de werkgever 
geen directe rol. Echter aan een 
relatieve geringe bedrijfsomvang is 
een slechtere spreiding van het 
ziekterisico inherent. Ook bij een 
gemiddeld ziekteverzuim kan de last 
voor de kleine werkgever hierdoor op 
een bepaald ti jdstip onaanvaardbaar 
hoog zijn. De aan de herverzekering 
voor deze werkgevers verbonden 
extra te betalen premie draagt zorg 
voor hun financiële betrokkenheid. 

In de adviesaanvraag aan de SER is 
ervan uitgegaan dat wachtdagen niet 
langer ten laste van de werknemer 
zullen kunnen komen. Als gevolg 
hiervan zouden volgens de adviesaan-
vraag afspraken tussen werkgevers en 
werknemers omtrent de wachtdagen 
die voor risico van de werknemer 
komen, niet langer mogelijk zijn. De 
Kroonleden van de SER hebben 
geadviseerd de mogelijkheid te 
openen - bedoeld zal zi jn: te handha-
ven - dat contractspartijen maximaal 
1 ziektedag per ziektegeval geheel ten 
laste van de werknemer brengen. Een 
en ander overwegende meent de 
Regering dat het aanbeveling verdient 
de thans bestaande onderhandelings-
mogelijkheid ten aanzien van de 
eerste twee wachtdagen te handhaven. 
Ten aanzien van de derde, vierde en 
vijfde ziektedag zal ten nadele van de 
werknemer niet afgeweken mogen 
worden van de in artikel 1638c, eerste 
lid, neergelegde norm. Op dit punt zij 
overigens verwezen naar de artikels-
gewijze toelichting bij artikel V. 

2.3. Minimumdagloon 

In de adviesaanvraag is aangegeven 
dat het kabinet overwoog om een 
minimumdagloon in de ZW in te 
voeren, omdat bij invoering van de in 

• de adviesaanvraag voorgestelde 
maatregelen de kans bestaat dat de 
werknemer bij ziekte netto minder zou 
ontvangen dan het algemeen geldende 
minimumniveau. De ondernemersle-
den in de Raad wijzen invoering van 
een nieuwe netto-netto-koppeling af, 

terwijl de Kroonleden een min imum-
regeling wil len overlaten aan het 
overleg tussen de sociale partners. De 
Regering is echter van mening dat 
ook bij de nu voorgestelde wettelijke 
maatregelen een minimumregel ing 
niet gemist kan worden. Er zijn 
immers werknemers die bij ziekte niet 
meer ontvangen dan het wettelijke 
uitkeringspercentage en die derhalve 
bij premieheffing over de uitkering 
een lager netto bedrag zullen ontvan-
gen dan thans het geval is. Deze 
werknemers zullen derhalve eerder 
dan thans, zonder nadere wettelijke 
voorzieningen, onder het algemeen 
geldende minimumniveau terechtko-
men. 

In de adviesaanvraag is uitgegaan 
van een minimumdagloon conform 
de WW-regeling. 

De ondernemersleden in de Raad 
vinden het WW-criter ium niet het 
meest relevante criterium voor de 
bescherming van de financieel 
zwaksten. Hun voorkeur gaat uit naar 
een beperking tot de werknemer die 
voor het onderhoud van een gezin 
met één of meer kinderen (normen 
AKW) is aangewezen op een min imum 
inkomen. 

De werknemersvertegenwoordigers 
in de Raad wijzen erop, dat het 
hanteren van een kostwinnerschaps-
begrip voor het minimumdagloon ZW 
in strijd is met de richtlijnen van de 
EG ter zake van de tenuitvoerlegging 
van het beginsel van gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen (m.n. 
tweede richtlijn van 9 februari 1976 en 
derde richtlijn van 19 december 1978). 
Ook de Emancipatieraad is blijkens 
zijn advies van oordeel, dat een 
kostwinnersbepaling in strijd is met 
de derde EG-richtlijn. 

De Regering is van mening dat 
aansluiting bij normen AKW in ieder 
geval moet worden afgewezen. 
Overigens zou zulks een geheel 
nieuwe min imumnorm betekenen, die 
in de huidige sociale zekerheidsrege-
lingen niet voorkomt. 

De informatie, die voor de uitvoering 
van een dergelijke norm nodig zou 
zijn, ontbreekt bij de bedrijfsverenigin-
gen, zodat een nieuwe informatie-
stroom tussen Raden van Arbeid, 
fiscus (voor kinderen, voor wie geen 
AKW-recht geldt) en bedrijfsverenigin-
gen moet worden gecreëerd. 

Bovendien vormen de onlangs in de 
AKW opgenomen bepalingen m.b.t. 
de verzorgende ouder mede een 
beletsel. De Regering meent dat toch 
ondanks de bezwaren van de SER en 
de Emancipatieraad een minimumdag-
looncriterium, conform de WW, mede 
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om financiële overwegingen de 
voorkeur verdient. De verhouding ten 
opzichte van de derde richtlijn van de 
EG zal m.b.t. alle sociale verzekerings-
wetten nader moeten worden getoetst. 

Afhankelijk van de resultaten 
daarvan zullen eventueel alle mini-
mumdagloonregelen gezamenlijk 
aangepast dienen te worden. Het gaat 
naar de mening van de Regering niet 
aan om hierop t.a.v. een minimumdag-
loonregeling in de ZW vooruit te 
lopen. 

Het minimumdagloon in de WW 
gaat uit van een kostwinnerscriterium. 
In bepaalde gevallen is hiervoor een 
inkomenstoets noodzakelijk. Aange-
zien dit in de ZW om uitvoerings-tech-
nische redenen niet goed doenlijk is 
heeft de Regering gemeend aan-
sluiting te moeten zoeken bij de 
fiscale wetgeving. En wel in die zin, 
dat het minimumdagloon van toepas-
sing wordt op degene die voor de 
heffing van loonbelasting in tarief-
groep 3 of tariefgroep 4 valt. Deze 
gegevens zijn nu reeds bij de bedrijfs-
verenigingen bekend. In grote lijnen 
wordt hiermee hetzelfde effect bereikt 
als met het minimumdaglooncri ter ium 
in de WW. 

2.4. Aandeel In de Ziektewet-premie 

Zoals reeds in de inleiding van 
paragraaf 2 aangegeven heeft de 
Regering afgezien van de eenmalige 
vernietiging van loonafspraken. Als 
gevolg hiervan blijft een algemene 
verlaging van het uitkeringsniveau 
tijdens ziekte tot 80% bruto achterwe-
ge. Ook de Kroonleden in de Raad 
verwerpen dit onderdeel. Hettengevol-
ge daarvan ontstane tekort aan 
besparingen wordt geraamd op f 205 
min. Aangezien de Regering van 
mening is dat het in de adviesaanvrage 
aangegeven besparingsbedrag 
gerealiseerd dient te worden, wi l de 
Regering voor dit tekort dekking 
vinden door een verhoging van de 
door de werknemer verschuldigde 
premie met 0,2%. Hiermee sluit de 
Regering aan bij het standpunt van de 
Kroonleden in de Raad. Voor zover 
werknemers voor deze drukverzwaring 
een compensatie overeenkomen met 
werkgevers, dient ook dit ten laste 
van de beschikbare loonruimte voor 
1982 te gaan, teneinde afwenteling op 
werkgevers te voorkomen. 

2.5. Wijziging artikel 1638c BW 

De wijziging van artikel 1638c BW, 
zoals voorgesteld in de adviesaan-
vraag bevatte 3 elementen nl. het 

verlagen van de loonaanspraak van 
de zieke werknemer van 100% naar 
80%, het schrappen van de zinsnede 
«voor betrekkelijk korte tijd» en het 
verbod om gedurende de eerste 5 
ziektedagen ter zake van de loonaan-
spraak van de zieke werknemer in zijn 
nadeel af te wijken. 

In zijn analyse van de adviesaan-
vraag merkt de Raad naar aanleiding 
van dit beleidsvoornemen het volgen-
de op. 

Het loonbegrip in het arbeidscon-
tractenrecht volgens het BW valt niet 
samen met het dagloonbegrip van de 
ZW en de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering (CSV). Het loon in de zin 
van het BW omvat veel meer en is 
daardoor vaak hoger dan het dagloon 
in de zin van de ZW en de CSV. Dit 
heeft volgens de Raad uiteraard 
consequenties voor het door de 
werkgever o.g.v. art. 1638c BW door 
te betalen loon (80%) waarvan het 
(lagere) bedrag aan ziekengeld (80% 
van het dagloon) mag worden 
afgetrokken. 

Voor deZW geldt een maximumdag-
loon. Ook dit heeft volgens de Raad 
consequenties uit hoofde van de 
zojuist genoemde anticumulatiebepa-
ling. 

De aanpassing van artikel 1638c BW 
heeft geen effect ten aanzien van 
degenen die wel onder de ZW vallen 
maar geen werknemer zijn in de zin 
van het BW. Aan hen ontgaat derhalve 
de extra bescherming van het gewij-
zigde artikel 1638c BW. Zij zullen over 
de eerste 5 ziektedagen - in plaats 
van over thans 2 dagen - in het 
geheel geen inkomen ontvangen, 
aldus de Raad. 

De Raad concludeert tenslotte o.g.v. 
de voorgaande opmerkingen dat de 
voorgestelde wijzigingen van art. 
1638c BW verstrekkend zijn en 
bovendien de feitelijke verhouding 
tussen dit artikel en de ZW diepgaand 
beïnvloeden. De loondoorbetalings-
plicht o.g.v. het eerste lid van art. 
1638c BW zal in feite voorop komen te 
staan, terwijl het recht op ziekengeld 
op de tweede plaats zal komen. Dit in 
tegenstelling tot de huidige situatie 
waarin het eerste lid nauwelijks nog 
praktische betekenis heeft. 

De Raad merkt vervolgens op dat 
het schrappen van de woorden «voor 
een betrekkelijk korte tijd» meebrengt 
dat art. 1638c BW een zeer verreikende 
uitzondering wordt op het basisbegin-
sel van art. 1638c BW «geen werk, 
geen loon». 

Volgens de Raad moet hierbij 
worden bedacht dat de werknemer 
civiel-rechtelijk thans niet tot het 
aanvaarden van hem door de werkge-

ver aangeboden andere, hoezeer ook 
passende, arbeid kan worden verplicht. 

Het aanvankelijk beleidsvoornemen 
inzake het verbod om gedurende de 
eerste 5 ziektedagen ter zake van de 
loonaanspraak van de zieke werkne-
mer in zijn nadeel af te wijken kwam 
hiervoor reeds aan de orde. 

Ten aanzien van de overige twee 
elementen, te weten het verlagen van 
de loonaanspraak van de zieke 
werknemer van 100% naar 80% en 
het schrappen van de zinsnede «voor 
betrekkelijk korte tijd» merken wi j het 
volgende op. 

Aan het voorstel tot het schrappen 
van de zinsnede «voor betrekkelijk 
korte tijd» is vooral een rol toebedacht 
tot het behoud in het arbeidsproces 
van gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
geworden werknemers. Door verlen-
ging van de (verlaagde) doorbetalings-
plicht zou de werkgever worden 
gestimuleerd tot het zoveel mogelijk 
benutten van de resterende capacitei-
ten van de werknemer. 

Aangezien het tweede lid van 1638c 
BW inhoudt dat wettelijke ziekte-uitke-
ringen (waaronder ook arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen moeten 
worden begrepen) op de in het eerste 
lid geregelde loonaanspraak in 
mindering moeten worden gebracht 
zou een volgens de adviesaanvrage 
gewijzigd artikel 1638c, eerste lid, BW 
in de toekomst nog slechts van 
belang zijn in die gevallen waarin de 
wettelijke ziekte-uitkeringen minder 
bedragen dan 80% van het laatst 
verdiende loon. 

Het schrappen van de zinsnede 
«voor betrekkelijk korte tijd» uit 1638c, 
eerste lid, BW zou derhalve tot een 
loondoorbetalingsverplichting voor 
de werkgever leiden in onder meer de 
volgende gevallen: a) ingeval het een 
werknemer betreft waarop de Ziekte-
wet niet van toepassing is (zie artikel 
6 ZW; in het bijzonder is dit van 
belang voor huishoudelijk personeel 
dat minder dan 3 dagen per week 
arbeid verricht, en personen, ouder 
dan 65 jaar), b) ingeval aan een 
werknemer, ten aanzien waarvan de 
Ziektewet wel van toepassing is, een 
uitkering wordt onthouden met 
toepassing van artikel 44 Ziektewet, c) 
ingeval het loon van de zieke werkne-
mer meer is dan het in het kader van 
de Ziektewet geldende maximumdag-
loon, en d) na één jaar ingeval geen 
aanspraak bestaat op een arbeidson-
geschiktheidsuitkering van 80 tot 
100%, en - zonder nadere wetswijzi-
gingen - ongeacht het feit of de 
werkgever mogelijkheden heeft de 
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werknemer aangepaste arbeid te laten 
verrichten. Deze loonaanspraken 
zouden bestaan zolang de arbeidsver-
houding voortduurt; in dat verband is 
het bepaalde in 1639h BW (opzegver-
bod gedurende de eerste twee jaar 
van de ziekte) van belang. Gelet op 
deze complicaties en gezien de korte 
voorbereidingstijd van dit wets-
ontwerp heeft de regering gemeend 
de zinsnede «betrekkelijk korte tijd» 

thans in het BW te moeten handhaven. 

§ 3. Financiële, economische en 
inkomenseffecten 

3,1. Financiële effecten 

De financiële gevolgen van de 
hiervoor voorgestelde maatregelen 
zijn in onderstaande tabel samenge-
vat: 

Tabel 1. Structurele financiële effecten maatregelen Ziektewet (basis 1982) 

Invoering 5 wachtdagen 
werkgevers 
Volume-effecten 
Premieheffing ZW, WW, 
WAO.ZFW 
• werknemerspremies 
• werkgeverspremies 
0,2 premie ZW verschuiven 
van werkgevers naar 
werknemers + 245 
Minimum dagloonbepaling — 50 

Zieken- Ove rige Doorbe- Totaal 
geld fondsen taald loon 
kassen tijdens 

wachtdagen 

+ 1200 - 1200 
+ 350 + 150 + 500 

+ 705 + 705 
- 615 + 785 - 170 

+ 245 
50 

Totaal + 1130 + 1490 1220 + 1400 

Bij ingang van de maatregelen per 1 
april 1982 zal het totale effect in 1982 
1050 min. bedragen in plaats van 
1400 min. 

3.2. Economische effecten 

Invoering van 5 wachtdagen voor 
rekening van werkgevers veroorzaakt 
een lastendaling voor de ziekengeld-
kassen, die bij een gegeven premie-
percentage voor de werknemers ten 
volle leidt tot een daling van het 
werkgeversaandeel in de ZW-premie; 
macro-economisch gezien worden 
premielasten voor werkgevers 
omgezet in directe arbeidskosten. 

Premieheffing over ziekengeld 
bewerkstelligt een uitbreiding van het 
premieplichtig inkomen van alle 
werknemersverzekeringen (WW, ZW, 
WAO en ZFW). De lasten van deze 
fondsen worden daardoor op een 
bredere basis gefinancierd, zodat de 
premiepercentages kunnen dalen. 

Voor 1982 zijn de premies voor de 
sociale verzekering berekend, uitgaan-
de van de ZW-maatregelen zoals 
voorgesteld in de SER-adviesaan-
vrage. De in het onderhavige wetsvoor-
stel aan de orde zijnde voorstellen 
wijken hiervan enigszins af en leiden 
tot een verhoging van het werknemers-
aandeel in de ZW-premie met 0,2 

procentpunt. De totale ZW-premie 
voor 1982 zal dan 5,2% bedragen, 
waarvan 1,2%-puntten laste van 
werknemers. 

Rekening houdend met de hierbe-
doelde premie-mutaties treden als 
gevolg van de voorgestelde maatrege-
len de volgende lastenverlichtingen 
en verzwaringen op. 

De totale lasten voor de werkgevers 
dalen met 695 min., nl. 500 min. 
volume-effecten vermeerderd met 245 
min. premieverschuiving naar de 
werknemers en verminderd met 50 
min. als gevolg van de minimumdag-
loonbepaling. Invoering van wachtda-
gen en heffing van werkgeverspremies 
veroorzaken lastenverschuivingen 
tussen bedrijven met relatief hoog en 
laag verzuim, waardoor prikkels 
ontstaan ter bestrijding van vermijd-
baar ziekteverzuim. 

Voordat de zieken gaan bijdragen 
aan de financiering van de werkne-
mersverzekeringen, kan de premiedruk 
op het loon dalen. 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. Daarnaast nemen alle 
werknemers te zamen voor 245 min. 
lasten van de ZW voor hun rekening. 

De regering verwacht dat door beide 
invloeden het ziekteverzuim zal 
afnemen. 

Het beslag van de collectieve sector 
neemt af met 1500 min., ofwel 0,5 
procent-punt van het nationaal 
inkomen; daarvan heeft een bedrag 
van 1200 min. betrekking op privatise-
ring van de kosten van de eerste vijf 
ziektedagen. 

3.3. Inkomenseffecten 

Als gevolg van de voorgestelde 
min imum dagloonbepaling zal de 
koopkracht van het minimumloon 
(voor gehuwden met twee kinderen) 
in 1982 niet meer dan 1 % dalen en 
blijft daarmede binnen de randvoor-
waarde die in het regeerakkoord 
daaromtrent is gesteld. 

Voor inkomens boven het min imum 
zal het inkomensverlies toenemen 
naarmate het verzuim toeneemt. 

Het gemiddelde ziekteverzuim is 
ongeveer 4 weken. Bij dit gemiddelde 
verzuim is het effect van het voorge-
stelde pakket van maatregelen 
ongeveer -1 ,0% ten opzichte van het 
netto jaarinkomen van een modale 
werknemer. 
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Tabel 2. Effecten van voorgestelde ziektewetmaatregelen ten opzichte van het netto 
jaarinkomen van een werknemer (0% verzuim) bij verschillende inkomensniveaus, op 
basis van situatie juli 1981 

Verzuim Verzuimde Minimuml loon Modaal- Ma x. dagloon 
percentage werkdagen geen recht/wel recht 

op min imum dagloon 
loon 

0 0 0 0 0 0 
5 13 - 0,5 0 - 0,6 - 0,7 

10 26 - 0,9 0 - 1,2 - 1,3 
25 65 - 2,3 0 - 3,1 - 3,3 
50 130 - 4,6 0 - 6,2 — 6,7 

100 260 - 9,3 0 - 12,4 — 13,3 

Onder de veronderstell ing dat in de 
huidige situatie tijdens ziekte het 
nettoloon wordt doorbetaald, kan ook 
de inkomensmutatie ten gevolge van 
de invoering worden berekend. Voor 

deze berekening moet eveneens 
rekening gehouden worden met de 
premieverlagingen voor werknemers 
als gevolg van de voorgestelde 
maatregelen. 

Tabel 3. Gesaldeerde netto inkomensmutaties ten gevolge van de invoering op basis 
van de situatie van juli 1981 

Verzuim Verzuim- Minimurr iloon Modaal • Max. dagloon 
percentage de werk- geen min ./wel m in . loon 

dagen garantie 

0 0 + 0,3 + 0,3 + 0,4 + 0,4 
5 13 - 0,2 + 0,3 - 0,2 - 0,2 

10 26 - 0,7 + 0,3 — 0,9 — 0,9 
25 65 - 2,1 + 0,3 — 2,7 — 2,9 
50 130 - 4,3 + 0,3 — 5,8 - 6,2 

100 260 - 8,9 + 0,3 — 11,9 - 12,8 

Ook de ZW-premieverhoging voor 
werknemers is in dit beeld verwerkt. 
Voor een actieve werknemer is de 
inkomensmutatie ongeveer 0,3 a 4%. 
Voor een werknemer met een gemid-
deld verzuim is het totale effect op 
jaarbasis bij invoering van de maatre-
gelen ongeveer -0 ,6%. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I, onder A en B 

De hierbedoelde onderdelen 
regelen de opneming van een mini-
mumdagloon in de Ziektewet. In het 
algemeen deel van deze memorie is 
uiteengezet om welke reden invoering 
van een minimumdagloon in de 
Ziektewet wenselijk is. Bij het redigeren 
van deze bepalingen is dan ook zoveel 
mogelijk aansluiting gezocht bij de 
bestaande bepalingen in de WW. 
Toespitsing op de minimumdagloon-
bepalingen in de WW houdt verband 
met de overeenkomst tussen ZW en 
WW voor wat betreft de duur van de 
uitkering. 

De in onderdeel A voorgestelde 
wijziging van artikel 15 van de 
Ziektewet beoogt de tekst van dit 
artikel inhoudelijk gelijk te doen zijn 
aan artikel 12a van de WW. 

Het nieuwe artikel 16, zoals voorge-
steld in onderdeel B, komt overeen 
met artikel 12b van de Werkloosheids-
wet met dien verstande, dat in artikel 
12b, derde lid, van de WW is bepaald, 
dat de vakantie-uitkering bij de 
bepaling van het min imumdagloon 
wordt meegenomen terwij l deze 
bepaling in de tekst van artikel 16 van 
de Ziektewet niet is opgenomen. Dit 
vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, 
dat in tegenstelling tot de WW 
vakantietoeslag in de regel niet in het 
ZW-dagloon is opgenomen, omdat in 
geval van ziekte de opbouw van de 
vakantierechten, zolang de dienstbe-
trekking voortduurt, voortgang vindt. 
Voor de gevallen, waarin de vakantie-
toeslag wel in het dagloon is begrepen, 
b.v. indien de uitkering doorloopt na 
het einde van de opzegtermijn, zullen 
de dagloonregelen de mogeli jkheid 
moeten bieden het minimumdagloon 
ZW op een hoger bedrag vast te 
stellen. In feite is dit het spiegelbeeld 

van de situatie, die zich bij de WW 
voordoet. Daar immers kan als de 
opbouw van vakantierechten voort-
gang vindt op grond van de dagloon-
regelen WW het minimumdagloon op 
een lager bedrag worden vastgesteld. 

Artikel I, onder C 

De in dit onderdeel voorgestelde 
wijzigingen van artikel 29 van de ZW 
beogen het aantal wachtdagen u i t te 
breiden tot 5, de mogelijkheid geen 
wachtdagen in aanmerking te nemen 
aan ministeriële regelgeving te 
onderwerpen en de regeling inzake 
het bereiken van de maximumuitke-
ringstermijn aan de nieuwe situatie 
aan te passen. 

Voor de motivering van de uitbrei-
ding van het aantal wachtdagen zij 
verwezen naar het algemeen deel van 
deze memorie. 

De huidige tekst van het derde lid 
van artikel 29 biedt het bestuur van de 
bedrijfsvereniging behoudens 
goedkeuring van de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
gelegenheid af te wijken van de thans 
geldende 2 wachtdagen. Van deze 
gelegenheid is vrij algemeen gebruik 
gemaakt. 

Zoals in het algemeen deel van 
deze memorie is gesteld, zal het ook 
in de nieuwe situatie mogelijk moeten 
blijven de wachtdagen bij de bedrijfs-
verenigingen te verzekeren, zij het dat 
van deze mogeli jkheid slechts onder 
voorwaarden gebruik kan worden 
gemaakt. 

Bij ministerieel besluit zal worden 
aangegeven, in welke gevallen het 
bestuur van de bedrijfsvereniging ten 
aanzien van een of meer verzekerde 
werknemers van het in aanmerking 
nemen van wachtdagen kan afzien. 
Het ligt in het voornemen zodanige 
regelen te stellen, dat te zijner ti jd 
(bijv. per 1 januari 1983) in ieder geval 
kleine werkgevers, te weten die 
werkgevers, die minder dan 10 
werknemers in dienst hebben, de 
gelegenheid wordt geboden de 
wachtdagen bij de bedrijfsvereniging 
te verzekeren. Daarnaast zullen ook 
andere werkgevers, wanneer zij 
voldoen aan door de minister te 
stellen voorwaarden, de mogelijkheid 
dienen te krijgen de wachtdagen te 
verzekeren. Daarbij kan o.m. worden 
gedacht aan die werkgevers, die op 
het punt van arbeidsomstandigheden, 
pré-verzuim e.d. een actief beleid 
voeren. Zij zullen daarvoor wel een 
dekkende opslagpremie dienen te 
betalen. 
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De voor de herverzekering te stellen 
voorwaarden zullen in de loop van 
1982 nader dienen te worden gepreci-
seerd. 

Voor 1982 zullen deze regelen 
zodanig worden geformuleerd, dat 
herverzekering mogelijk is voor alle 
werkgevers tegen een extra te betalen 
premie. 

Voorts zal aan degenen, die niet op 
arbeidsovereenkomst werkzaam zijn 
en voor wie derhalve bij of krachtens 
artikel 1638c van het Burgerlijk 
Wetboek tijdens ziekte geen doorbeta-
lingsplicht van het loon bestaat, op 
grond van deze regelen de mogelijk-
heid moeten worden geboden via 
degenen, die ten aanzien van hen als 
werkgever wordt aangemerkt, de 
uitkering van ziekengeld over de 
wachtdagen te verzekeren. 

De uitbreiding van het aantal 
wachtdagen tot 5 heeft gevolgen voor 
het bepalen van de maximum uitke-
ringstermijn van 52 weken ingevolge 
de ZW. In de huidige situatie vangt de 
uitkeringstermijn aan op de eerste 
dag, waarover uitkering wordt 
verleend. 

De voorgestelde wijziging van het 
zesde lid van artikel 29 bewerkstelligt 
dat wachtdagen voor de bepaling van 
de termijn van 52 weken worden 
meegeteld. Bij voortdurende arbeids-
ongeschiktheid zal de verzekerde, die 
b.v. donderdag 1 jul i 1982 arbeidson-
geschikt wordt in de zin van de ZW en 
voor wie 5 wachtdagen gelden, 
ziekengeld ontvangen vanaf donder-
dag 8 juli 1982 tot en met woensdag 
29 juni 1983. Ook als geen wachtdagen 
gelden, zal de betrokkene op 29 juni 
1983 de maximum-uitkeringstermijn 
bereiken. 

Artikel I, onder D 

De in dit onderdeel voorgestelde 
wijziging van artikel 44, eerste lid, 
onder f, van de ZW houdt verband 
met de uitbreiding van het aantal 
wachtdagen. 

Genoemde bepaling geeft het 
bestuur van de bedrijfsvereniging of 
de afdelingskas de bevoegdheid 
ziekengeld te weigeren bij het niet 
ti jdig doen van ziekmelding. Aangezien 
niet ti jdige ziekmelding het veelal 
onmogelijk maakt om vast te stellen 
of de verzekerde tijdens de aan de 
ziekmelding voorafgaande periode 
inderdaad wegens ziekte arbeidsonge-
schikt is geweest, moet het uitvoe-
ringsorgaan er van uit kunnen gaan, 
dat de ziekte zich het eerst heeft 
geopenbaard op de dag van de 
ontvangst van de ziekmelding. 

Aangezien het uitvoeringsorgaan 
thans de bevoegdheid heeft de 
uitkering te doen ingaan op de derde 
dag na ontvangst van de ziekmelding, 
moet het bij uitbreiding van het aantal 
wachtdagen van twee naar vijf de 
bevoegdheid hebben de uitkering 
eerst te doen ingaan op de zesde dag 
na ontvangst van deze melding. 

Artikel I, onder E 

Het huidige tweede lid van artikel 
60 van de Ziektewet bepaalt dat de 
helft van de ZW-premie tot ten 
hoogste 1 % voor rekening van de 
werknemer komt. Het overige deel 
van de premie komt voor rekening 
van de werkgever, behoudens dat de 
premie geheel voor rekening van de 
werkgever komt als het loon van de 
betrokkene geheel bestaat uit verstrek-
kingen in natura e.d. 

De strekking van artikel 60, derde 
l id, laat toe dat de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
aan de werkgever toestaat, dat in 
bijzondere gevallen een groter 
aandeel dan het genoemde percentage 
aan premie van de werknemer wordt 
ingehouden. In de praktijk is van deze 
mogelijkheid veelvuldig gebruik 
gemaakt en wel in de gevallen, waarin 
door de bedrijfsvereniging of de 
afdelingskas per bedrijfstak of per 
individuele werkgever bovenwettelijke 
uitkeringen zoals uitkeringen over 
wachtdagen en aanvullingen tot het 
netto-loon, zijn verzekerd. In die 
gevallen is steeds de richtlijn aange-
houden, dat de kosten van de boven-
wettelijke aanspraken voor de helft op 
de werknemer konden worden 
verhaald. Voor dat deel is dan ook 
steeds toestemming tot hogere 
premie-inhouding verleend. 

Zoals in het algemeen deel van 
deze memorie van toelichting is 
uiteengezet, zijn wij van mening, dat 
het werknemersdeel van de premie 
ingevolge de ZW dient te worden 
verhoogd. De voorgestelde wijziging 
van artikel 60 maakt dit mogelijk. Met 
betrekking tot de hogere premie-inhou-
ding wegens bovenwettelijke aanspra-
ken dient te worden opgemerkt, dat 
na de totstandkoming van deze 
wettelijke maatregel door de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
geen toestemming meer zal worden 
verleend voor hogere premie-inhou-
ding op het loon van werknemers, 
wier werkgever ingevolge artikel 
1638c BW verplicht is tot doorbetaling 
van het loon en krachtens artikel 29 
de uitkering over de wachtdagen 
heeft verzekerd. Degenen, die als 

werkgever worden aangemerkt van 
de verzekerden, die bij of krachtens de 
artikelen 4 en 5 van de ZW verzekerd 
zijn, kunnen evenwel, als zij voor hun 
werknemers de uitkering over de 
wachtdagen hebben verzekerd, wel 
toestemming krijgen voor hogere 
premie-inhouding tot ten hoogste de 
voor deze verzekering te betalen extra 
premie. 

De arbeidsverhouding die tussen 
deze (fictieve) werkgevers en werkne-
mers bestaat is immers in het alge-
meen geen arbeidsovereenkomst 
ingevolge het Burgerlijk Wetboek, 
zodat er geen verplichting tot doorbe-
taling van het loon is. Het zal dan ook 
de vrije keus van de werknemer zijn 
om via zijn werkgever de wachtdagen 
te verzekeren bij de bedrijfsvereniging. 
Een toestemming tot lagere premie-in-
houding zal in deze visie alleen 
worden gegeven indien het verzoek 
tot herverzekering van de wachtdagen 
geschiedt met instemming van de 
werknemer. 

Artikelen II en III 

De in deze artikelen voorgestelde 
wijzigingen van de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet (AAW) en de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (WAO) houden verband met 
de in artikel I, onder C 2°, voorgestelde 
wijziging van artikel 29, zesde lid, van 
de ZW. De in de huidige tekst van de 
artikelen 6, vijfde lid, 7 en 27, eerste 
lid, van de AAW en de artikelen 19, 
derde lid, 20 en 37, eerste lid, van de 
WAO opgenomen bepalingen, 
beoogden o.m. te voorkomen, dat 
tijdens de laatste dagen van de 
uitkeringsperiode ingevolge de ZW 
toekenning of herziening van arbeids-
ongeschiktheidsuitkering ingevolge 
de AAW of WAO zou plaatsvinden. 
Nu door de wijziging van artikel 29, 
zesde lid, van de ZW deze mogelijkheid 
van samenloop van aanspraken 
vrijwel uitgesloten is, ontbreekt na 
verloop van een jaar na de inwerking-
treding van deze wet de noodzaak 
deze bepalingen in de AAW en WAO 
te handhaven c.q. in hun huidige 
vorm te laten voortbestaan. Voor de 
gevallen, waarin na de wetswijziging 
samenloop van ziekengeld en arbeids-
ongeschiktheidsuitkering tot een 
ongewenste situatie zou kunnen 
leiden, is aanpassing van de op grond 
van artikel 32, vierde l id, van de 
Ziektewet getroffen beschikking 
(Beschikking van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken van 30 september 
1976, Stcrt. 191) inzake samenloop 
van ziekengeld met AAW-WAO-uitke-
ring, de aangewezen weg. 
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Artikel IV 

In artikel 31, eerste l id, onder g, van 
de Werkloosheidswet (WW) in 
verbinding met artikel 39, eerste lid, 
van die wet is bepaald, dat onder 
meer geen recht op WW-uitkering 
heeft degene die in het genot is van 
ziekengeld ingevolge de verplichte 
verzekering krachtens de ZW. Voorts 
is in genoemd onderdeel van artikel 
31 van de WW bepaald, dat het 
doormaken van wachtdagen wordt 
gelijkgesteld met het ontvangen van 
ziekengeld. 

Door deze bepaling vervalt voor de 
uitkeringsgerechtigde ingevolge de 
WW zijn aanspraak op WW-uitkering, 
zodra hij ziek wordt. Op grond van 
artikel 29 van de ZW is door de 
meeste bedrijfsverenigingen een 
besluit getroffen op grond waarvan er 
voor deze «zieke werkloze» werkne-
mers in het kader van de ZW geen 
wachtdagen gelden. Direct aansluitend 
aan zijn WW-uitkering verkrijgt hij 
aanspraak op ziekengeld. De uitbrei-
ding van het aantal ZW-wachtdagen 
tot 5 maakt het nodig voor deze 
categorie werkloze werknemers een 
aparte regeling te treffen. Zonder 
nadere voorziening immers zouden 
deze werknemers gedurende de 
eerste vijf dagen van hun ziekte zowel 
van WW- als van ZW-uitkering versto-
ken blijven. 

Aangezien de hierbedoelde werkne-
mers ten laste komen van de wacht-
geldfondsen van de bedrijfsverenigin-
gen of het Algemeen Werkloosheids-
fonds, welke fondsen als het ware 
kunnen worden beschouwd als de 
werkgever van de betrokkene, ligt het, 
nu de doorbetaling van het loon 
tijdens de wachtdagen voor rekening 
van de werkgevers komt, in de rede, 
dat deze fondsen de uitkering tijdens 
de wachtdagen voor hun rekening 
nemen. 

De in artikel IV voorgestelde 
wijziging strekt er dan ook toe, dat 
werknemers die WW-uitkering 
genieten, tijdens het doormaken van 
wachtdagen ingevolge de ZW hun 
aanspraak op WW-uitkering behouden. 

Artikel V 

Ten eerste houdt de wijziging van 
artikel 1638c van het Burgerlijk 
Wetboek in dat een werknemer op 
grond van de wet tijdens ziekte niet 
meer recht heeft op 100% van het 
vóór de ziekte geldende loon, doch 
nog slechts op 80%. Op de motieven 
van deze wijziging is reeds in het 

algemeen deel van deze toelichting 
ingegaan. Afwijkingen ten gunste van 
de werknemer blijven echter toege-
staan. 

Om aandacht vraagt de positie van 
de werknemers die slechts het 
min imumloon verdienen. De tot nog 
toe in het Burgerlijk Wetboek neerge-
legde verplichting om tijdens ziekte 
gedurende zekere ti jd het volle loon 
door te betalen, gelezen in samenhang 
met artikel 7, vijfde lid, van de Wet 
min imumloon en minimumvakantie-
bijslag, leidt ertoe dat thans in de 
beginperiode van de ziekte tenminste 
het min imumloon - uiteraard onder 
aftrek van de in het tweede lid van 
artikel 1638c BW bedoelde sociale 
zekerheidsuitkeringen - moet worden 
doorbetaald. Er moet echter van 
worden uitgegaan dat artikel 7, vijfde 
lid, van de Wet min imumloon en 
minimumvakantiebijslag niet tot een 
minimumloonverpl icht ing leidt 
ingeval wettelijk slechts een verplich-
ting bestaat tot doorbetaling van een 
deel van het loon. Wij achten het 
evenwel wenselijk om gedurende de 
begintijd van de ziekte de loonaanspra-
ken op ten minste het minimumloon 
te handhaven. Met het oog hierop is 
het eerste lid van artikel 1638c met 
een zinsnede aangevuld waaruit deze 
minimumloonaanspraak - afwijkingen 
op grond van het zevende lid daarge-
laten - voortvloeit. 

Van de gelegenheid is gebruik 
gemaakt om de nog in artikel 1638c 
voorkomende bepaling, dat de 
aanspraak op loon tijdens ziekte niet 
bestaat indien die ziekte door de 
onzedelijkheid van de arbeider 
veroorzaakt is, te doen vervallen. In 
het verleden werd hierbij onder meer 
gedacht aan arbeidsongeschiktheid 
welke is veroorzaakt door geslachts-
ziekte. Gelet op de veranderde 
maatschappelijke opvattingen is een 
dergelijke bepaling als achterhaald te 
beschouwen. 

Nu het aantal wachtdagen in het 
kader van de Ziektewet tot 5 wordt 
verhoogd achten wi j het uit een 
oogpunt van arbeidersbescherming 
wenselijk dat de uit het zevende lid 
van artikel 1638c voortvloeiende 
mogelijkheid om bij schriftelijk 
aangegane overeenkomst of regie-
ment de loondoorbetalingsverplich-
ting van de werkgever geheel of 
gedeeltelijk ter zijde te stellen, wordt 
beperkt tot de eerste 2 ziektedagen. 
Wat de derde, vierde en vijfde 
ziektedag betreft, zullen tussen 
werkgevers en werknemers echter 
geen afwijkende regelingen kunnen 
worden getroffen, zodat werknemers 

gedurende die dagen jegens hun 
werkgever in ieder geval aanspraak 
hebben op 80% van het loon, ongeacht 
de vraag of de werkgever al dan niet 
tegen dit risico verzekerd is. 

Artikel VI 

Op grond van de thans geldende 
bepalingen is over ziekengeld en over 
loon, dat betrekking heeft op een of 
meer wachtdagen of gegeven wordt 
als aanvulling op dan wel ter vervan-
ging van ziekengeld, geen premie 
ingevolge de werknemersverzeke-
ringswetten verschuldigd, omdat deze 
uitkeringen geen loon in de zin van 
die wetten en de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering zijn. 

Zoals in paragraaf 2 van deze 
memorie is uiteengezet, is invoering 
van formele premieheffing thans nog 
niet mogelijk. In dit artikel is een 
tijdelijke regeling vervat op grond 
waarvoor premieheffing, met enkele 
uitzonderingen, zal plaatsvinden. Op 
deze manier wordt zo dicht mogelijk 
bij premieheffing aangesloten. 

Lid 1, onder a 
In dit onderdeel wordt ziekengeld 

gedefinieerd als een uitkering krach-
tens de verplichte verzekering ingevol-
ge de Ziektewet, met uitzondering van 
de z.g. overlijdensuitkering. Onder 
deze begripsomschrijving vallen 
zowel het ziekengeld, waarop de 
verzekerde aanspraak maakt bij 
ongeschiktheid tot het verrichten van 
zijn arbeid wegens ziekte of gebreken 
als de z.g. zwangerschaps- en beval-
lingsuitkeringen. Ook de zwanger-
schaps- en bevallingsuitkering, die op 
100% van het bruto-dagloon worden 
gehandhaafd, zullen derhalve aan de 
tijdelijke heffing worden onderworpen. 

De overlijdensuitkering wordt voor 
de toepassing van dit artikel niet 
onder ziekengeld begrepen, zodat 
hierover geen premieheffing zal 
ontstaan; dit in aansluiting op de 
regeling met betrekking tot de heffing 
van loonbelasting. 

Het betreft hier immers geen loon 
uit een bestaande dienstbetrekking. 

Lid 7, onder b 
Onder het begrip «uitkering bij 

ziekte» valt het loon dat de werkgever 
uitbetaalt over de wachtdagen, 
alsmede het loon, dat de werkgever 
verstrekt in aanvulling op het zieken-
geld dan wel ter vervanging daarvan. 
Onder dit laatste vallen onder meer 
de loondoorbetalingen van een 
werkgever/eigen-risico-drager. Het 
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loon moet wel genoten zijn uit een 
dienstbetrekking in de zin van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering. 

Dit houdt in, dat bijvoorbeeld buiten 
de in dit artikel geregelde heffing blijft 
het loon, doorbetaald aan werknemers 
die onder het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds vallen (ambtenaren, 
personeel in dienst van B-3 lichamen). 
Anderzijds wordt door deze definitie 
bereikt, dat bijvoorbeeld wel aan de 
heffing wordt onderworpen het loon 
van werknemers met een dienstver-
band ingevolge de Wet Sociale 
Werkvoorziening. 

Lid 2 
In dit lid wordt tijdelijk de premie-

heffing over ziekengeld en uitkering 
bij ziekte geregeld. Hiervoor is 
aansluiting gezocht bij de Coördinatie-
wet Sociale Verzekering door deze 
uitkeringen als loon in de zin van die 
wet te beschouwen. Dit brengt mee 
dat ziekengeld en uitkering bij ziekte 
aan premieheffing ingevolge ZW, 
WW, WAO en Zfw. onderworpen zijn. 

Alle bepalingen welke op de 
feitelijke premieheffing vantoepassing 
zouden zijn, zijn thans op de tijdelijke 
premieheffing van toepassing. Hierbij 
valt te denken aan de bepalingen 
inzake het maximumpremiedagloon, 
de heffings- en invorderingsbepalin-
gen, de bepalingen inzake premiever-
deling, de bepalingen die voorzien in 
het instellen van beroep tegen een 
premiebeslissing e.d. 

Lid 3 
Nu ziekengeld op grond van het 

tweede lid wordt beschouwd als loon 
in de zin van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering is het nodig dat 
thans voor de toepassing van de 
werknemersverzekeringswetten een 
werkgever wordt aangewezen, die de 
over het ziekengeld verschuldigde 
premies dient te voldoen. 

In een aantal gevallen wordt het 
ziekengeld door de bedrijfsverenigin-
gen rechtstreeks aan de verzekerden 
uitgekeerd (de z.g. directe betalingen); 
in het merendeel van de gevallen 
echter wordt het ziekengeld aan de 
werkgever overgemaakt, die het op 
zijn beurt, al dan niet te zamen met 
een aanvulling daarop, aan zijn 
werknemers uitbetaalt (de z.g. 
werkgeversbetalingen). Met het oog 
op deze gevallen bepaalt het derde lid 
dat de werkgever waarmee een 
werknemer een arbeidsverhouding 
heeft voor de bedrijfsvereniging in de 
plaats treedt indien de bedrijfsvereni-
ging aan die werkgever het ziekengeld, 
vermeerderd met het werkgeversdeel 
van de premies heeft uitbetaald. 

Lid 4 
Aangezien een aantal bedrijfsvereni-

gingen te kennen heeft gegeven om 
uitvoeringstechnische redenen ten 
aanzien van het werknemersdeel van 
de premie voor de wachtgeldverzeke-
ring niet een variabel percentage te 
kunnen hanteren, wordt in dit lid 
voorgesteld om aan de minister de 
bevoegdheid te geven om voor de 
door hem aan te wijzen bedrijfsvere-
nigingen een gemiddeld percentage 
voor het werknemersdeel vast te 
stellen. 

Lid 5 
Door het ziekengeld aan te merken 

als loon, zoals in het tweede lid wordt 
voorgesteld, is impliciet tevens de 
afdracht van door de bedrijfsverenigin-
gen op grond van dit artikel geheven 
bedragen geregeld. Deze afdracht zou 
op grond daarvan dienen te geschie-
den overeenkomstig de in de wetten 
neergelegde premie-afdrachtsbepalin-
gen. 

Gezien de aard van deze heffing is 
toepassing van deze bepalingen 
zonder meer niet goed mogelijk. In 
verband hiermee wordt in dit lid 
voorgesteld aan de minister de 
bevoegdheid te geven voor de 
afdracht van de tijdelijke heffing 
nadere regelen te stellen. Bij die 
regelen zullen zo nodig ten behoeve 
van de distribuering over de verschil-
lende fondsen en kassen één of meer 
verdeelsleutels kunnen worden 
vastgesteld. 

Artikel VII 

Het bepaalde in dit artikel strekt 
ertoe, dat de besluiten ex artikel 29, 
derde l id, van de ZW vervallen. Echter 
deze besluiten blijven van kracht ten 
aanzien van de verzekerde die 
arbeidsongeschikt is geworden, 
voordat deze wet in werking treedt en 
op die dag nog arbeidsongeschikt is. 
Het komt voor, dat in besluiten van 
bedrijfsverenigingen zowel is afgewe-
ken van het aantal wachtdagen als 
van het wettelijke uitkeringspercenta-
ge. Het tweede lid van dit artikel strekt 
ertoe alleen de afwijking ten aanzien 
van de wachtdagen te laten vervallen. 
Zonder nadere regeling zouden ten 
aanzien van de hierbedoelde werkne-
mers, die al arbeidsongeschikt waren 
bij de inwerkingtreding van deze wet, 
plotseling wachtdagen gaan gelden 
die op grond van de hierbedoelde 
besluiten voor hen niet dan wel in 
mindere mate golden. 

Artikel VIII 

Lidl 
De in het eerste lid voorgestelde 

overgangsbepaling heeft ten doel te 
bereiken, dat degene, die één of twee 
dagen voor de inwerkingtreding van 
de wet ziek wordt nog onder de oude 
bepalingen valt. Te zijnen aanzien 
worden dan ook slechts ten hoogste 2 
wachtdagen in aanmerking genomen. 

Lid 2 
Artikel 29, vijfde lid, van de Ziektewet 

bepaalt onder meer dat ingeval 
perioden van arbeidsongeschiktheid 
elkaar opvolgen met een onderbreking 
van minder dan een maand, slechts 
éénmaal wachtdagen in aanmerking 
worden genomen. Nu het aantal 
wachtdagen is uitgebreid van 2 tot 5 
zou zonder nadere voorziening in 
deze gevallen opnieuw (een deel van 
de) wachtdagen in aanmerking 
kunnen worden genomen. De in het 
tweede lid van artikel VIII opgenomen 
bepaling, die alleen zal werken tijdens 
de eerste maand na inwerkingtreding 
van deze wet, strekt ertoe, dat wordt 
voorkomen, dat in geval van opvolgen-
de arbeidsongeschiktheid binnen een 
maand nog wachtdagen zullen 
gelden. 

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

De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
C. I. Dales 

De Minister van Justitie, 
J . de Ruiter 
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