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Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en
enkele andere wetten in verband met
maatregelen ter vermindering van het
ziekteverzuim, beperking van langdurige
arbeidsongeschiktheid en bevordering van de
arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten,
herschikking van bevoegdheden in de
Ziektewet, alsmede enkele technische
aanpassingen (terugdringing
arbeidsongeschiktheidsvolume)

AMENDEMENTEN VAN HET LID LINSCHOTEN
Ontvangen 2 december 1991

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel I, onderdeel Q, onder 1°, wordt als volgt gewijzigd:

I

Het nieuwe tweede lid van artikel 60 wordt vervangen door:
2. De bedrijfsvereniging stelt, onder goedkeuring van Onze Minister,

voor de in het eerste lid bedoelde groep of groepen van bij haar aange–
sloten werkgevers een premie voor de ziekengeldverzekering vast. Indien
Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt aan de door de bedrijfsver–
eniging vastgestelde premie, stelt hij die premie vast.

Het nieuwe derde lid van artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:
A. In de eerste volzin wordt tussen «bedrijfsvereniging» en «een»

ingevoegd: , onder goedkeuring van Onze Minister.
B. Na de eerste volzin wordt een nieuwe tweede volzin ingevoegd,

luidende: Indien Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt aan de door de
bedrijfsvereniging vastgestelde hogere dan wel lagere premie, stelt hij
die hogere dan wel lagere premie vast.

Toelichting

Het is wenselijk dat naar analogie van artikel 78, eerste lid, van de
WAO de door de bedrijfsvereniging op grond van het tweede en derde
lid van artikel 60 vastgestelde premies de goedkeuring behoeven van de
Minister. Ingeval de Minister zijn goedkeuring aan de betreffende
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besluiten van de bedrijfsvereniging onthoudt ben ik, eveneens conform
genoemd eerste lid, van oordeel dat hij zelf de betreffende premies
vaststelt. Dit amendement strekt daartoe.

Linschoten
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