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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)

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 19 november 1991

I

Aan artikel I, onderdeel A, wordt een 4° toegevoegd, luidende:
4°. In het vierde lid wordt «Het bestuur van een bedrijfsvereniging»

vervangen door: Een bedrijfsvereniging.

II

Artikel I, onderdeel F, onder 5°, wordt vervangen door:
5°. In het tot vierde lid vernummerde vijfde lid wordt «het bestuur van

de bedrijfsvéreniging onderscheidenlijk van de afdelingskas» vervangen
door «de bedrijfsvereniging», «vraagt het» vervangen door «vraagt zij» en
«(Stb. 1952, 344)» vervangen door «(Stb. 1989, 119)».

III

Artikel I, onderdeel I, wordt vervangen door:
I

In artikel 35, zevende lid, wordt de zinsnede «het bestuur van de
bedrijfsvereniging of van de afdelingskas» telkens vervangen door: de
bedrijfsvereniging.

IV

Aan artikel I, onderdeel M, worden een 4° en 5° toegevoegd, luidende:
4°. In het eerste lid wordt in de aanhef «Het bestuur van de bedrijfs–

vereniging of van de afdelingskas» vervangen door: De bedrijfsver–
eniging.

5°. In het eerste lid, onderdeel e, wordt «het bestuur van de bedrijfs–
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vereniging of van de afdelingskas» telkens vervangen door: de bedrijfs–
vereniging.

In artikel I, onderdeel Q, worden de volgende wijziging aangebracht:
1°. In de tweede volzin van het nieuwe derde lid van artikel 60 wordt

«over een kalenderjaar» vervangen door «in een kalenderjaar» en wordt
«de werknemers die zij in dienst hadden» vervangen door «de
werknemers die tot hen in dienstbetrekking stonden».

2°.4° wordt vervangen door:
4°.Het vierde lid wordt vernummerd tot achtste lid, waarna drie nieuwe

leden worden toegevoegd, luidende:
9. Bij de vaststelling van de ziekteverzuimcijfers, bedoeld in het eerste

en derde lid, blijft in elk geval het ziekteverzuim buiten beschouwing
gedurende de dagen waarover op grond van artikel 29, zevende, tiende
of elfde lid, ziekengeld is uitgekeerd ter hoogte van het dagloon.

10. Bij toepassing van het derde lid, tweede volzin, stelt de bedrijfsver–
eniging voor de in het eerste lid bedoelde groep of groepen van bij haar
aangesloten werkgevers de gemiddelde loonsom per werknemer in een
kalenderjaar vast.

11. Met betrekking tot de vaststelling van de ziekteverzuimcijfers,
bedoeld in het eerste en derde lid, alsmede met betrekking tot het
bepaalde in het tiende lid kan de Sociale Verzekeringsraad nadere regels
stellen.

3°. Toegevoegd wordt een 5°, luidende:
5°. In het tot zesde lid vernummerde derde lid van artikel 60 wordt

«tweede lid» vervangen door «vijfde lid».

VI

In artikel I wordt onderdeel U vervangen door:

U

In artikel 73 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°. In het eerste lid wordt in onderdeel d de zinsnede «het verhaal,

bedoeld in artikel 30, derde lid» vervangen door: de toepassing van
artikel 30, derde lid.

2°. In het derde lid vervalt de zinsnede «of ingevolge artikel 40,
tweede lid,»,.

VII

In artikel I wordt onderdeel V vervangen door:

V

In artikel 73a vervalt de zinsnede «of ingevolge artikel 40, tweede lid,».

VIII

Aan artikel I worden vier onderdelen toegevoegd, luidende:

Y

In artikel 57, eerste lid, vervalt de tweede volzin.
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Na artikel 61 wordt een nieuw artikel 62 ingevoegd luidende:

Artikel 62

De bedrijfsvereniging verstrekt, volgens nadere bij ministeriële regeling
vast te stellen regels, uit de door of namens haar gevoerde administratie
aan de Directeur-Generaal van de Arbeid gegevens omtrent het ziekte–
verzuim van bij haar aangesloten werkgevers.

AA

In artikel 73, derde lid, wordt de zinsnede «Een kennisgeving, als in de
vorige leden bedoeld,» vervangen door «Een kennisgeving als bedoeld in
het eerste en tweede lid en in artikel 60, derde lid, derde volzin,»

BB

In artikel 73a wordt «het bepaalde in het vorige artikel» vervangen
door: het bepaalde in artikel 60, derde lid, derde volzin, of artikel 73.

Toelichting

In de onderdelen I, II, III en IV is de aanduiding «bestuur van de
bedrijfsvereniging of van de afdelingskas» systematisch vervangen door
de kortere term «bedrijfsvereniging». Deze wijzigingen zijn al in de
memorie van toelichting verklaard, bij artikel I, de onderdelen I, 0, R en
W.

In onderdeel V, onder 1°, wordt het nieuwe derde lid van artikel 60
afgestemd op de terminologie in het elfde lid («in een kalenderjaar») en
elders in de wet (begrip dienstbetrekking). Het verbeterde negende lid
van artikel 60 beperkt de daar bedoelde uitzondering van het ziekte–
verzuim bij zwangerschap en bevalling tot de periode van bevallings–
verlof en van ongeschiktheid tot werken, aansluitend aan het bevallings–
verlof, waarin verhoogd ziekengeld wordt genoten. Ook buiten die
periode kan ziekteverzuim wegens zwangerschap en bevalling
voorkomen. Dat wordt niet afzonderlijk geregistreerd. Op grond van de
gelijkstelling van zwangerschap en bevalling met ziekte (artikel 19,
tweede lid) kan dan aanspraak bestaan op ziekengeld ter hoogte van 70%
van het dagloon. In onderdeel V, onder 6°, wordt een omissie hersteld.

Het nieuwe elfde lid van artikel 60 kan vervallen, aangezien de
verstrekking van inlichtingen door de bedrijfsvereniging ten behoeve van
de Arbeidsinspectie in een nieuw artikel 62 wordt geregeld. Verwezen
moge worden naar de toelichting op onderdeel VIII.

De onderdelen VI, VII en VIII betreffen behalve herstel van enkele
misstellingen een splitsing van de noodzakelijke wijzigingen in de
artikelen 73 en 73a van de Ziektewet. Deze splitsing is aangebracht met
het oog op een mogelijk uitstel van de inwerkingtreding van het gewij–
zigde artikel 60 van dezelfde wet (premiedifferentiatie). De nieuwe
onderdelen AA en BB kunnen desgewenst, tezamen met het eerder
voorgestelde onderdeel Q, op een later gelegen tijdstip in werking
treden. Het nieuwe onderdeel AA vloeit voort uit de nieuwe formulering
van artikel 73a van de Ziektewet.
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Onderdeel VIII betreft voorts een wijziging van artikel 57 van de
Ziektewet. Nu in onderdeel X van artikel I (nieuw artikel 86) de publika–
tieplicht in de Staatscourant in het algemeen is voorgeschreven, is de
desbetreffende bijzondere vermelding in artikel 57 overbodig geworden.

Daarnaast wordt in onderdeel Vllll een nieuw artikel 62 ingevoegd,
waarin de gegevensverstrekking van de Arbeidsinspectie omtrent het
ziekteverzuim bij werkgevers is geregeld.

De thans in het voorstel van wet in artikel 60, elfde lid, voorgestelde
bepaling, inhoudende dat de bedrijfsvereniging schriftelijk aan het
bevoegde districtshoofd van de Arbeidsinspectie meedeelt voor welke bij
haar aangesloten werkgevers met toepassing van het derde lid een
hogere premie is vastgesteld, behoeft naar de mening van de regering
enige aanpassing. Uit oogpunt van de effectiviteit van de inspectie-activi–
teiten van de Arbeidsinspectie is het beter de gegevensverstrekking
minder strak aan de premiedifferentiatie te koppelen, zodat de Arbeidsin–
spectie op meer flexibele wijze verzuimgegevens van werkgevers kan
krijgen op grond waarvan de inspectie-activiteiten specifieker gericht
kunnen worden op de werkgevers met een hoog verzuim. Een ander punt
van wijziging betreft de adressering van de informatieverplichting.
Aangezien de bedrijfsverenigingen niet beschikken over (geautomati–
seerde) gegevens omtrent het district van de Arbeidsinspectie,
waaronder een werkgever ressorteert, verdient het uit een oogpunt van
efficiency de voorkeur de informatiestroom te richten tot de
Directeur-Generaal van de Arbeid. Op grond van nader overleg met de
uitvoeringsorganen sociale verzekeringen worden bij ministeriële regeling
regels gesteld over aard, tijdstip en methodiek van aanlevering van de
gegevens.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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