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OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET ONTWERP VAN WET ZOALS 
VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, 
Koningin der Nederlanden, Prinses 
van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen 
lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wi j in overweging genomen 
hebben, dat het wenselijk is om in de 
Ziektewet het aantal wachtdagen uit 
te breiden, de mogelijkheid van 
verzekering daarvan te beperken, een 
minimumdagloon in te voeren, een 
nadere bepaling op te nemen met 
betrekking tot de premieverdeling 
alsmede om in de titel VII A van het 
Vierde Boek van het Burgerlijk 
Wetboek voorkomende regeling 
omtrent loonaanspraken tijdens ziekte 
te wijzigen en over te gaan tot een 
tijdelijke heffing over uitkeringen bij 
ziekte; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van 
State, gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben 
goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j 
goedvinden en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I 

Wijziging van de Ziektewet, de 
Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet de Wet op de arbeidsongeschikt 
heidsverzekering en de Werkloos-
heidswet 

ARTIKEL I 

De Ziektewet (Stb. 1967, 473) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 15 wordt gewijzigd als 
volgt: 

1° Onder vernummering van het 
derde tot en met het zevende lid in 
het vierde tot en met het achtste lid 
wordt een nieuw derde lid ingevoegd, 
luidende: 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde 
algemene regelen bepaalt de Sociale 
Verzekeringsraad overeenkomstig, het 
gestelde in artikel 16, het bedrag van 
een minimum-dagloon. Hiervan kan 
bij de in het tweede lid bedoelde 
bijzondere regelen niet worden 
afgeweken. 

2° in het zesde lid wordt «derde lid» 
gewijzigd in «vierde lid». 

3° In het zevende lid wordt «vierde 
en vijfde lid» gewijzigd in «vijfde en 
zesde lid» en <derde lid» gewijzigd in 
«vierde lid». 

B. Na artikel 15 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende: 

Art ikel 16 

1. Het minimum-dagloon, bedoeld 
in artikel 15, derde l id, wordt zodanig 
vastgesteld, dat het netto ziekengeld 
uit de volledige dienstbetrekking 
vermenigvuldigd met 21,666 gelijk is 
aan het netto-minimumloon. 

2. Onder netto-ziekengeld, bedoeld 
in het vorige lid, wordt verstaan het 
ziekengeld per dag, na aftrek van de 
daarvan in te houden premies 
ingevolge de sociale verzekeringswet-
ten en de daarvan in te houden 
loonbelasting. De in te houden 
premies ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet en de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet en de in te 

houden loonbelasting worden 
berekend met toepassing van de witte 
loonbelasting- en premietabellen voor 
een in tariefgroep 4 ingedeelde 
werknemer. 

3. Onder netto-minimumloon, 
bedoeld in het eerste l id, wordt 
verstaan het bedrag, bedoeld in 
artikel 8, eerste l id, onder a, van de 
Wet min imumloon en minimumvakan-
tiebijslag, na aftrek van de daarvan in 
te houden premies ingevolge de 
sociale verzekeringswetten en 
loonbelasting. De in te houden 
premies ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet en de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet en de in te 
houden loonbelasting worden 
berekend met toepassing van de witte 
loonbelasting" en premietabellen voor 
een in tariefgroep 4 ingedeelde 
werknemer. 

4. Indien ingevolge een der sociale 
verzekeringswetten een premie wordt 
ingehouden waarvan het percentage 
per bedrijfstak verschilt, wordt voor 
de toepassing van het tweede en 
derde lid bij algemene maatregel van 
bestuur een gemiddeld percentage 
vastgesteld. 

5. Het minimumdagloon, bedoeld 
in artikel 15, derde lid, wordt door de 
Sociale Verzekeringsraad telkens 
herzien indien en voor zover er in de 
in het eerste lid bedoelde gelijkheid 
een verstoring optreedt. 

6. Een herziening overeenkomstig 
het vorige lid vindt plaats met ingang 
van de dag, waarop de verstoring 
optreedt, met dien verstande, dat 
wanneer de verstoring optreedt met 
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ingang van een andere dag dan de 
eerste dag van een maand, deze 
herziening plaatsvindt met ingang van 
de eerste dag van de maand volgende 
op die waarin de verstoring optreedt. 

C. Artikel 29 wordt gewijzigd als 
volgt: 

1° Het derde lid wordt gelezen als 
volgt: 

3. Geen ziekengeld wordt uitge-
keerd over de eerste vijf dagen van de 
ongeschiktheid tot werken. Bij de 
bepaling van de in de vorige volzin 
bedoelde dagen blijven de zaterdag 
en de zondag buiten beschouwing. 
Volgens door Onze Minister te stellen 
regelen kan het bestuur van de 
bedrijfsvereniging ten aanzien van 
een of meer bij haar verzekerde 
werknemers afwijken van het bepaalde 
in dit lid. 

2° Het zesde lid wordt gelezen als 
volgt: 

6. Voor de toepassing van het 
bepaalde in de vorige leden worden 
met perioden, waarover ziekengeld 
wordt uitgekeerd, gelijkgesteld 
perioden, waarover in verband met 
het bepaalde in het derde lid alsmede 
in verband met het bepaalde in de 
artikelen 31, 32, 42 of 44 geen zieken-
geld wordt uitbetaald. 

D. In artikel 44, eerste lid, onder f, 
wordt «de tweede dag» gewijzigd in 
«de vijfde dag» en wordt «de laatste 
twee dagen» gewijzigd in «de laatste 
vijf dagen». 

E. Artikel 60, tweede lid, wordt 
gelezen als volgt: 

2. Van de premie is de helft door de 
verzekerde verschuldigd tot ten 
hoogste een door Onze Minister te 
bepalen percentage van het voor 
premieberekening in aanmerking 
komend loon van de verzekerde en 
het overblijvende door de werkgever, 
behoudens dat de premie geheel door 
de werkgever is verschuldigd ten 
aanzien van de verzekerde, wiens 
loon geheel bestaat in verstrekkingen 
in natura, met of zonder huisvesting 
en onderricht. 

ARTIKEL II 

De Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet (Stb. 1980, 28) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 6, vijfde lid, wordt 
gelezen als volgt: 

5. Recht op toekenning van arbeids-
ongeschiktheidsuitkering heeft 
eveneens een verzekerde, bedoeld in 
het eerste l id, die na afloop van de in 
de vorige leden bedoelde periode van 
52 weken niet arbeidsongeschikt is, 
doch ten aanzien van wie dit wel het 
geval is binnen een maand na afloop 
van die periode. 

B. Artikel 7 vervalt. 

C. In artikel 27, eerste lid, vervalt de 
zinsnede «, echter niet zolang de 
belanghebbende aanspraak heeft op 
ziekengeld krachtens de Ziektewet». 

ARTIKEL III 

De Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (Stb. 1977, 492) 
wordt gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 19, derde lid, wordt 
gelezen als volgt: 

3. Recht op toekenning van arbeids-
ongeschiktheidsuitkering heeft 
eveneens de in het eerste lid bedoelde 
verzekerde, die na afloop van de in de 
vorige leden bedoelde periode van 52 
weken niet arbeidsongeschikt is, doch 
ten aanzien van wie dit wel het geval 
is binnen een maand na afloop van 
die periode. 

B. Artikel 20 vervalt. 

C. In artikel 37, eerste lid, vervalt de 
zinsnede «, echter niet zolang de 
belanghebbende aanspraak heeft op 
ziekengeld krachtens de Ziektewet». 

ARTIKEL IV 

De Werkloosheidswet (Stb. 1967, 
421) wordt gewijzigd als volgt: 

In artikel 31, eerste l id, onder g, 
wordt na «wachtdagen» ingevoegd: 
, met uitzondering van de wachtdagen 
welke gelden voor de werknemer in 
de zin van artikel 7 van de Ziektewet,. 

HOOFDSTUK II 

Loonaanspraken tijdens ziekte 

ARTIKEL V 

In artikel 1638c van het Burgerlijk 
Wetboek worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A. Het eerste lid wordt gelezen: 
In afwijking van artikel 1638b heeft 

de arbeider voor een betrekkelijk korte 
tijd aanspraak op viervijfde deel van 
het naar t i jdruimte vastgesteld loon 
wanneer hij ten gevolge van ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn arbeid te 
verrichten, doch ten minste op het 
minimumloon als bedoeld in de Wet 
minimumloon en minimumvakantie-
bijslag(Stb. 1968,657); deze aanspraak 
bestaat niet indien de ziekte of het 
ongeval door opzet van de arbeider is 
veroorzaakt of het gevolg is van een 
lichaamsgebrek, waaromtrent hij bij 
het aangaan der overeenkomst de 
werkgever opzettelijk valse inlichtin-
gen heeft gegeven. 

B. In het derde lid wordt het woord 
«Eveneens» vervangen door: Voorts. 

C. Het zevende lid wordt gelezen: 
Elk beding waarbij met betrekking 

tot de derde, vierde en vijfde dag dat 
de verhindering arbeid te verrichten 
bestaat ten nadele van de arbeider 
wordt afgeweken van het bepaalde in 
het eerste lid, is nietig; overigens mag 
van de bepalingen van dit artikel ten 
nadele van de arbeider alleen worden 
afgeweken bij schriftelijk aangegane 
overeenkomst of bij reglement. 

HOOFDSTUK III 

Tijdelijke heffing over uitkeringen bij 
ziekte 

ARTIKEL VI 

1. Voor de toepassing van dit 
artikel wordt verstaan onder: 

a. ziekengeld: een uitkering 
krachtens de verplichte verzekering 
ingevolge de Ziektewet, met uitzonde-
ring van een uitkering ingevolge de 
artikelen 35 en 36 van die wet; 

b. uitkering bij ziekte: loon uit een 
dienstbetrekking in de zin van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering, 
indien dat loon betrekking heeft op 
een of meer wachtdagen, bedoeld in 
artikel 29, derde lid, van de Ziektewet, 
of, indien dat loon gegeven wordt in 
aanvulling op dan wel ter vervanging 
van ziekengeld; 

c. bedrijfsvereniging: een bedrijfs-
vereniging, bedoeld in Hoofdstuk II 
van de Organisatiewet Sociale 
Verzekering; 

2. In afwijking van artikel 6, eerste 
lid, van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering worden ziekengeld en 

Tweede Kamer, zitt ing 1981 -1982, 17 348, A - D 2 



uitkering bij ziekte beschouwd als 
loon in de zin van die wet. 

3. De bedrijfsvereniging, die beslist 
over het ziekengeld, wordt voor de 
toepassing van de Ziektewet, de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring, de Werkloosheidswet en de 
Ziekenfondswet met betrekking tot de 
over het ziekengeld verschuldigde 
premies als werkgever beschouwd. In 
geval de bedrijfsvereniging het 
ziekengeld, vermeerderd met de 
daarvoor verschuldigde werkgevers-
premies, betaalt aan degene ten 
opzichte van wie een werknemer in 
een dienstbetrekking in de zin van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering 
staat, teneinde dit ziekengeld door 
diens tussenkomst te doen uitkeren, 
treedt voor de toepassing van de 
voorgaande volzin deze voor de 
bedrijfsvereniging in de plaats. 

4. Onze Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid kan voor door 
hem aan te wijzen bedrijfsverenigin-
gen voor de door de werknemer 
verschuldigde premie van de wacht-
geldverzekering, bedoeld in de 
Werkloosheidswet, een gemiddeld 
percentage vaststellen. 

5. De bedrijfsvereniging stort de 
over het ziekengeld verschuldigde 
premies volgens door Onze Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, zo nodig in afwijking van de 
Ziektewet, Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, de Werkloos-
heidswet en de Ziekenfondswet 
gestelde regels in haar ziekenkas, het 
Arbeidsongeschiktheidsfonds, haar 
wachtgeldfonds, het Algemeen 
Werkloosheidsfonds, en, voor zover 
nodig, in de Algemene Kas, bedoeld 
in artikel 71 , eerste lid, van de Zieken-
fondswet. 

6. Onze Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid kan met betrek-
king tot het bepaalde in dit artikel 
nadere regelen stellen. 

7. Dit artikel vervalt op een door 
Ons te bepalen ti jdstip. 

verstande dat zij van kracht blijven ten 
aanzien van de verzekerde, die vóór 
de datum van inwerkingtreding van 
deze wet arbeidsongeschikt is gewor-
den in de zin van artikel 19 van de 
Ziektewet en op die datum nog 
arbeidsongeschikt is. 

2. Voor zover besluiten zijn geno-
men mede op grond van artikel 29, 
derde lid, van de Ziektewet vervallen 
de daarin voorkomende bepalingen, 
welke betrekking hebben op een of 
meer van de eerste vijf dagen van de 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, 
met dien verstande, dat die bepalingen 
van kracht blijven ten aanzien van de 
verzekerde, die vóór de datum van 
inwerkingtreding van deze wet 
arbeidsongeschikt is geworden in de 
zin van artikel 19 van de Ziektewet en 
op die datum nog arbeidsongeschikt 
is. 

ARTIKEL VIII 

1. Ten aanzien van de verzekerde, 
die vóór de datum van inwerkingtre-
ding van deze wet arbeidsongeschikt 
is geworden in de zin van artikel 19 
van de Ziektewet, blijft voor de duur 
van die ongeschiktheid de eerste 
volzin van artikel 29, derde lid, van de 
Ziektewet, zoals deze luidde vóór de 
datum van inwerkingtreding van deze 
wet, van kracht. 

2. Op de verzekerde, die op of na 
de datum van inwerkingtreding van 
deze wet arbeidsongeschikt wordt in 
de zin van artikel 19 van de Ziektewet 
en voor wie op grond van artikel 29, 
vijfde lid, van die wet niet opnieuw 
dagen waarover geen ziekengeld 
wordt uitgekeerd, in aanmerking 
zouden zijn genomen, indien artikel 
29, derde lid, van die wet ongewijzigd 
zou zijn gebleven, is de eerste volzin 
van artikel 19, derde lid, van de 
Ziektewet ten aanzien van die onge-
schiktheid niet van toepassing. 

ARTIKEL IX 

wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 

De Minister van Justit ie, 

HOOFDSTUK IV 

Overgangs- en slotbepalingen 

ARTIKEL VII 

1. De op de dag voorafgaande aan 
de inwerkingtreding van deze wet 
geldende besluiten, genomen op 
grond van artikel 29, derde lid, van de 
Ziektewet, vervallen, met dien 

Deze wet treedt in werking met 
ingang van de eerste kalendermaand 
na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen, dat deze in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeriële departementen, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren, 

Tweede Kamer, zitt ing 1981-1982, 17 348, A - D 3 



7 


