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Voorwoord 

Het verrichten van promotieonderzoek is een opgave geweest die mij veel energie heeft 
gekost en weinig arbeidsvreugde heeft opgeleverd. Des te groter is de voldoening dat de 
geleverde inspanningen tot een publicabel manuscript hebben geleid. Voor het bereiken van 
dit resultaat ben ik in de eerste plaats dank verschuldigd aan prof. mr. I.P. Asscher-Vonk. Ik 
ben haar erkentelijk voor het vertrouwen dat zij in mij heeft gesteld en de begeleiding die zij 
mij heeft gegeven. Het is echter aan de tussenkomst van mr. W.H.A.C.M. Bouwens te danken 
dat die begeleiding uiteindelijk tot het daarmee beoogde resultaat heeft geleid. Zijn hulp bij de 
verwerking van de opmerkingen van de manuscriptcommissie is voor mij dan ook van 
onschatbare waarde geweest. Naast mr. Bouwens maakten prof. mr. C.J.H. Jansen en prof. 
mr. F.M. Noordam deel uit van deze commissie. Hun opmerkingen hebben mij in staat 
gesteld, de kwaliteit van het manuscript op wezenlijke punten te verbeteren. De publicatie 
daarvan zou onmogelijk zijn geweest zonder de steun van Annelies Boonman. Zij heeft 
jurisprudentie aangedragen, het notenapparaat gecontroleerd en de lay-out verzorgd. Ook 
Femke Akerboom heeft een onmisbare bijdrage geleverd aan de publicatie van deze studie 
door de samenvatting daarvan in het Duits te vertalen. In de periode dat ik als secretaris 
verbonden was aan de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel hebben prof. mr. M.G. Rood, 
de voorzitter van deze commissie, en Judith van der Hulst, mijn naaste collega als secretaris, 
intensief met mij meegeleefd. Hun morele steun en die van Lia Jacobs-de Klerk, met wie ik in 
Nijmegen een werkkamer deelde, hebben mij bemoedigd de lijdensweg van een promovendus 
ten einde toe afte leggen. Waardevolle geestelijke bijstand heb ik daarbij ook ondervonden 
van ds. Perla Akerboom-Roelofs, die deze weg van nabij kent, en ds. Ad Alblas, met wie ik 
een dieptepunt op deze weg heb kunnen delen. Bovenal ben ik echter dank verschuldigd aan 
Hem die mij in staat heeft gesteld, de tot dusverre zwaarste opgave van mijn leven te 
volbrengen. Hem komt toe alle eer. 
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Inleiding 

De aanleiding tot deze studie wordt gevormd door de politieke en maatschappelijke discussie 
over de wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke 
werknemers die in de eerste helft van de jaren negentig van de twintigste eeuw, tegen de 
achtergrond van de snelle groei van het beroep op de Ziektewet en de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen, werd gevoerd. Wettelijk uitvloeisel van deze discussie was 
de wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ)1 die op 1 januari 1994 in werking trad. Deze wet 
maakte individuele werkgevers gedurende de eerste zes weken2 rechtstreeks verantwoordelijk 
voor de financiering en de uitvoering van de inkomensbescherming van werknemers die door 
ziekte verhinderd zijn de bedongen arbeid te verrichten. Deze verantwoordelijkheidsverdeling 
riep enerzijds vragen op naar haar juridische houdbaarheid en naar haar verhouding tot 
begrippen als ongelijkheidscompensatie en solidariteit, die in de sociaalrechtelijke doctrine 
een belangrijke rol spelen. Anderzijds smaakte zij naar meer aangezien zij, anders dan minder 
vergaande maatregelen die eerder waren getroffen,3 tot gevolg had dat het ziekteverzuim 
daadwerkelijk werd teruggedrongen. 

De behoefte aan een nog verdergaande herverdeling van verantwoordelijkheden voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers werd bevredigd door de Wet uitbreiding 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz).5 Sinds 1 maart 1996, de dag waarop deze wet in 
werking trad, dragen individuele werkgevers gedurende de eerste 52 weken6 rechtstreeks 
verantwoordelijkheid voor de financiering en de uitvoering van de inkomensbescherming van 
werknemers die door ziekte verhinderd zijn de bedongen arbeid te verrichten, tenzij het 
dienstverband met de betrokken werknemer eerder ten einde komt.7 

De inwerkingtreding van de Wulbz heeft de maatschappelijke relevantie van de vragen die 
reeds naar aanleiding van de wet-TZ konden worden gesteld, verder vergroot. Het deel van 
deze vragen dat betrekking heeft op de juridische houdbaarheid zal in deze studie worden 
beantwoord. Over vragen aangaande de verhouding van de huidige 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers tot de 
sociaalrechtelijke doctrine hebben anderen zich gebogen. Hoogendijk heeft deze 
verantwoordelijkheidsverdeling aan het beginsel van ongelijkheidscompensatie getoetst8 en 

1 Stb. 1993, 750. 
2 Voor kleine werkgevers bedroeg deze periode twee weken. Als kleine werkgever werd in dit verband de 
werkgever aangemerkt die in een kalenderjaar aan de werknemers die tot hem in dienstbetrekking stonden, 
tezamen minder loon heeft betaald dan vijftien maal de gemiddelde loonsom per werknemer. 
3 Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan verlaging van het niveau van de uitkering als pnkkel voor de 
werknemer en aan premiedifferentiatie als pnkkel voor de werkgever. 
4 Uit CBS-onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven en instellingen is gedaald van 6,7% m 
1993 tot 5.5% in 1994. Bij deze daling tekenen de onderzoekers echter aan dat zij voor een kwart tot een derde 
moet worden toegeschreven aan het ontbreken van griepgolven in 1994, terwijl in 1993 tweemaal een griepgolf 
voorkwam. Bron: Daling ziekteveizuim in 1994 bijna 20%, PS 1995-19, p. 1162-1164. 
5 Stb. 1996.134. 
6 Of nog langer indien de werkgever van de ongeschiktheid tot werken van de werknemer niet tijdig aangifte 
doet bij het Lisv. Zie de slotzin van art. 7:629 lid 1 BW. 
7 Gelet op het opzegverbod van art. 7:670 lid 1 BW is het voor de werkgever in beginsel niet mogelijk, het 
dienstverband met de betrokken werknemer door opzegging te beëindigen. Wel blijft de mogelijkheid tot 
ontbinding wegens gewichtige redenen ex art 7:685 lid 1 BW bestaan niettegenstaande de verplichting van de 
rechter om zich ervan te vergewissen of een ontbindingsveizoek verband houdt met het bestaan van een 
opzegverbod. Zie over deze materie nader Hoogendijk, 1999 p. 185-220. 
8 Hoogendijk 1999, p. 284-292. 
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Fluit heeft een verhandeling het licht doen zien over de rol die het solidariteitsbeginsel bij de 
recente herverdeling van verantwoordelijkheden in de sociale zekerheid heeft gespeeld. 
In deze studie staan drie vragen centraal. De eerste vraag is die naar de wijze waarop de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers zich in 
de twintigste eeuw in Nederland heeft ontwikkeld. De tweede vraag betreft de huidige stand 
van zaken. Zij brengt in kaart welke arbeidsrechtelijke en sociaalzekerheidsrechtelijke rechten 
en verplichtingen de in de Wulbz voorziene verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers inhoudt voor individuele werkgevers en 
werknemers. De derde en laatste vraag die in deze studie wordt beantwoord, is die in hoeverre 
de in de Wulbz voorziene verdeling van verantwoordelijkheden voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers voldoet aan constitutionele en 
intemationaalrechtelijke voorwaarden die daaraan in de Nederlandse rechtsorde kunnen 
worden gesteld. 

Enkele begrippen die in deze vraagstelling worden gehanteerd, behoeven ter verduidelijking 
en/of ter verantwoording enige toelichting. 

Het eerste begrip dat daarvoor in aanmerking komt, is 'verantwoordelijkheid'. Dit begrip kan 
verschillende betekenissen hebben. Bovens1 onderscheidt er in navolging van Hart1 ' vier:12 

- verantwoordelijkheid als oorzaak, waarbij een causaal verband wordt aangeduid, 
verantwoordelijkheid in de zin van politieke, morele en/of juridische aansprakelijkheid, 
verantwoordelijkheid in de zin van toerekeningsvatbaarheid, 
en verantwoordelijkheid als rol of taak. Voorzover verantwoordelijkheid in deze betekenis 
duidt op besluitvormings- en handelingsruimte, is het synoniem met 'bevoegdheid' en 
voorzover het duidt op lasten en taken, is het veelal synoniem met 'verplichting'. 

In deze studie zal het begrip 'verantwoordelijkheid' voornamelijk in de laatstgenoemde 
betekenis worden gebruikt. Waar verantwoordelijkheid in de zin van aansprakelijkheid wordt 
bedoeld, zal dit worden aangeduid door toevoeging van de term 'rechtstreeks'. In beide 
gevallen is de betekenis van het begrip 'verantwoordelijkheid' een positiefrechtelijke en 
wordt dit begrip dus niet als beginsel opgevat zoals Van der Heijden en Noordam dat doen. 

Het tweede begrip waarvoor aandacht gewenst is, is 'inkomensbescherming'. Dit begrip houdt 
een beperking van het onderzoeksterrein in: alleen de aan het laatstverdiende loon 
gerelateerde maatregelen worden in het onderzoek betrokken. De ziektekostenverzekering 
valt daarbuiten. Anders dan bijvoorbeeld in Duitsland het geval is, vormen de 
inkomensbescherming van zieke werknemers en de ziektekostenverzekering in Nederland 
gescheiden beleidsterreinen14 die zonder bezwaar onafhankelijk van elkaar kunnen worden 
bestudeerd. 

Het derde begrip waarbij dient te worden stilgestaan is 'ziekte'. In dit begrip liggen twee 
beperkingen van het onderzoeksgebied besloten. Enerzijds staat 'ziekte' als oorzaak van 

9 Fluit 2001. 
10 Bovens 1990, ρ 32-33. 
11 Hart 1968, p. 211-230 
12 Bovens voegt aan de betekenissen die hij van Hart overneemt een vijfde toe, namelijk verantwoordelijkheid 
als deugd. In deze betekenis duidt het begnp de positieve wijze aan waarop iemand met zijn verantwoordelijk
heden in de zin van bevoegdheden of verplichtingen omgaat: 'de minister voert een verantwoordelijk beleid'. 
13 Van der Heijden en Noordam 2001, ρ 76-79 
14 Deze beleidsterreinen vallen zelfs onder verschillende ministeries: de mkomensbescherming behoort tot het 
beleidsterrein van het Ministerie van SZW en de ziektekostenverzekering tot dat van het Ministerie van VWS 
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ongeschiktheid tot werken tegenover zwangerschap en bevalling. De 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van werknemers die wegens 
de laatste twee oorzaken ongeschikt zijn tot werken wordt niet uitputtend in kaart gebracht.15 

Op de inkomensbescherming van deze categorieën werknemers is Monster16 reeds uitvoerig 
ingegaan. Anderzijds kan 'ziekte' als oorzaak van ongeschiktheid tot werken ook tegenover 
'arbeidsongeschiktheid' worden gesteld. Met het laatstgenoemde begrip wordt in het 
Nederlandse spraakgebruik17 de ongeschiktheid tot werken aangeduid die ten minste 52 
weken heeft geduurd.18 De beperking van het onderzoeksgebied tot de eerste 52 weken van 
ongeschiktheid tot werken die uit dit onderscheid voortvloeit, houdt verband met het feit dat 
ten aanzien van deze periode tot dusverre een meer ingrijpende herverdeling van 
verantwoordelijkheden voor de inkomensbescherming heeft plaatsgevonden.19 

Het vierde begrip waarvan het gebruik toelichting behoeft, is 'werknemers'. Aangezien de 
personele werkingssfeer van de sociaalrechtelijke regelingen waarop deze studie betrekking 
heeft, tot werknemers beperkt is,20 blijft de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van niet-werknemers in deze studie onbesproken. 

Voor de goede orde zij ten slotte opgemerkt dat onder 'overheid' in deze studie de centrale 
overheid wordt verstaan en dat als 'sociale partners' werkgevers- en werknemersorganisaties 
gelden die voldoen aan de in het SER-besluit richtlijnen representativiteit organisaties21 

geformuleerde kwalitatieve en kwantitatieve representativiteitscriteria. 

De gestelde vragen zullen als volgt worden beantwoord. Allereerst wordt in het historisch 
deel in kaart gebracht, hoe de verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming 
van zieke werknemers zich in Nederland in de twintigste eeuw heeft ontwikkeld. Vervolgens 
wordt in het arbeidsrechtelijk deel en het sociaalzekerheidsrechtelijk deel beschreven welke 
arbeidsrechtelijke, respectievelijk sociaalzekerheidsrechtelijke, rechten en verplichtingen de 
in de Wulbz voorziene verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van 
werknemers bij ziekte voor werkgevers en werknemers inhoudt en hoe deze beide categorieën 
rechten en verplichtingen zich tot elkaar verhouden. In het evaluatief deel wordt ten slotte 
nagegaan aan welke constitutionele en intemationaalrechtelijke voorwaarden de welke 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers in 
Nederland dient te voldoen, in hoeverre de in de Wulbz voorziene 

15 Om die reden zal in deze studie ook geen aandacht worden besteed aan de introductie van een zwangerschaps-
en bevallingsverlof in het thans bij het parlement aanhangige wetsvoorstel Arbeid en zorg (kamerstukken 27 
207) en de daarmee samenhangende wijzigingen van de Ziektewet en art 7.629 BW 
"Monster 1995 
17 Juridisch is dit onderscheid niet geheel correct aangezien 'ziekte' m het arbeidsongeschiktheidsbegnp van de 
WAO (art 18 lid 1), WAZ (art 2 lid 1) en WA JONG (art 2 lid 1) als één van de oorzaken van 
arbeidsongeschiktheid figureert. 
18 Een ander verschil tussen 'ziekte' en 'arbeidsongeschiktheid' is dat 'ziekte' ongeschiktheid inhoudt voor de 
bedongen arbeid (art 7 629 BW) of de laatstelijk feitelijk vemchte arbeid (art 19 ZW) terwijl arbeidsonge
schiktheid een verlies van verdiencapaciteit met alle algemeen geaccepteerde arbeid inhoudt (art 18 WAO) 
19 Gelet op de (positieve) reactie van staatssecretaris J F Hoogervorst van SZW bij het m ontvangst nemen van 
het rapport 'Werk maken van arbeidsgeschiktheid' van de Coimmssie-Donner ziet het er echter naar uit dat ook 
op dit gebied in de nabije toekomst een ingrijpende herverdeling van verantwoordelijkheden te wachten staat. 
Zie voor een overzicht van de belangrijkste voorstellen van deze commissie met betrekking tot het eerste 
ziektejaar § 8.4 van het historisch deel 
20 Wel vat de Ziektewet dit begnp ruimer op dan het Burgerlijk Wetboek Zie voor het werknemersbegnp van de 
Ziektewet § 2 1 van het sociaalzekerheidsrechtelijk deel en voor het werknemersbegnp van het Burgerlijk 
Wetboek § 4 3 1 onder a van het arbeidsrechtelijk deel 
21 Siert 1996,29 
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verantwoordelijkheidsverdeling aan deze voorwaarden voldoet en met behulp van juridische 
middelen eventuele stnjdigheden van deze verantwoordelijkheidsverdeling met de genoemde 
voorwaarden kunnen worden weggenomen. 
Doelstelling van deze exercitie is enerzijds een bijdrage te leveren aan het 
rechtswetenschappelijk debat over de onderlinge verhouding van het arbeidsrecht en het 
socialezekerheidsrecht door op het gebied van de inkomensbescherming van zieke 
werknemers deze verhouding in kaart te brengen en zo nodig van kritische kanttekeningen te 
voorzien. Anderzijds wordt beoogd een juridische bijdrage te leveren aan de maatschappelijke 
discussie over de betekenis van de onderneming in haar sociaalrechtelijke rol van werkgever 
voor de inkomensbescherming van haar werknemers, en daarmee ook aan het debat over de 
mogelijkheden tot privatisering van de sociale verzekeringen en over de grenzen van de 
verzorgingsstaat. 

Bij de uitvoering van deze studie is gebruik gemaakt van de traditionele juridische 
onderzoeksmethode: het inventariseren, systematiseren, excerperen en analyseren van 
rechtsbronnen zoals wetgeving in materiële zin (met inbegrip van haar 
totstandkomingsgeschiedenis), verdragen, literatuur en jurisprudentie. Van het houden van 
expert-interviews is afgezien omdat daaruit, naar verwachting van de onderzoeker, nauwelijks 
knelpunten naar voren komen die niet reeds in de literatuur zijn gesignaleerd. Eveneens is 
afgezien van het inbouwen van een rechtsvergelijkende component in het onderzoek 
aangezien de toegevoegde waarde daarvan voor de beantwoording van de gestelde vragen 
naar het oordeel van de onderzoeker beperkt is en niet opweegt tegen de inspanningen die 
daarvoor benodigd zijn. Het manuscript is afgesloten op 31 mei 2001. 
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HISTORISCH DEEL (1890-2001) 

1. Inleiding 

Centraal staat in dit deel de beantwoording van de vraag hoe de verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen de wetgever en (organisaties van) werkgevers en werknemers 
zich in de twintigste eeuw heeft ontwikkeld, welke argumenten daarbij een rol hebben 
gespeeld, hoe de in de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz)1 voorziene 
verantwoordelijkheidsverdeling er in grote lijnen uitziet en hoe die 
verantwoordelijkheidsverdeling vanuit de historische ontwikkeling valt te verklaren. Bij het 
begrip 'verantwoordelijkheid' valt in dit verband in de eerste plaats te denken aan de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent de vraag of, door wie en op welke wijze 
aan de inkomensbescherming van zieke werknemers gestalte wordt gegeven. Daarnaast komt 
ook de toedeling van verantwoordelijkheden voor de financiering en de uitvoering van 
(wettelijke) regelingen ter bescherming van de inkomenspositie van zieke werknemers in dit 
hoofdstuk aan de orde. 

Als uitgangspunt voor de beschrijving van de geschiedenis van de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers is de 
situatie in het jaar 1890 genomen. In dat jaar werd ter voortzetting van het werk van de 
parlementaire enquêtecommissie naar de toestanden in fabrieken en werkplaatsen de 
Staatscommissie-Rochussen ingesteld, die in het verlengde van haar opdracht de 
totstandkoming van een verplichte verzekering tegen de financiële gevolgen van 
bedrijfsongevallen zou adviseren. De Ongevallenwet waarin deze verplichte verzekering werd 
geregeld, maar dan alleen voor werknemers in gevaarlijke, industriële bedrijven, verscheen in 
1901 in het Staatsblad na een principiële discussie in het parlement over de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor haar uitvoering tussen individuele werkgevers en 
overheidsorganen. Deze discussie had tot gevolg dat het aanvankelijke wetsvoorstel, waarin 
de uitvoering exclusief aan een overheidsorgaan was opgedragen, door de Eerste Kamer werd 
verworpen en dat de uiteindelijke wet werkgevers toestond het daarin verzekerde risico zelf 
te dragen of aan een particuliere verzekeringsmaatschappij over te dragen.2 

Ook aan de totstandkoming van de Ziektewet in 1913 ging een principiële discussie over de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering vooraf. Als resultaat daarvan werd deze 
verantwoordelijkheid toebedacht aan regionale, onder onafhankelijk voorzitterschap door 
werkgevers- en werknemersleden bestuurde, Raden van Arbeid en werd bovendien de 
mogelijkheid gecreëerd om bijzondere ziekenkassen, waaronder ook bedrijfsziekenkassen, bij 
de uitvoering van de wet te betrekken.3 Deze verantwoordelijkheidsverdeling werd, evenals 
die voor de uitvoering van de Ongevallenwet, geïnspireerd door het protestants-christelijke 
gedachtegoed van de soevereiniteit in eigen kring dat aan maatschappelijke verbanden, met 
inbegrip van ondernemingen, ten opzichte van de overheid en van elkaar een hoge mate van 
autonomie toekent. Mede vanwege deze confessionele invloed op de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering voerde het liberale kabinet-Cort van der 
Linden de Ziektewet niet in.4 Uiteindelijk zou de Ziektewet pas in 1930 in werking treden 

1 Wet van 8 februari 1996, Stb. 1996,134. 
2 Hoffinans 1989, p. 109. 
3 Hoffinans 1989, p. 110. 
* Mannouiy & Asscher-Vonk, p. 54. 



volgens een gewijzigd ontwerp waarbij de uitvoering zowel aan de publiekrechtelijke Raden 
van Arbeid als aan privaatrechtelijke bedrijfsverenigingen werd opgedragen.5 Wettelijk 
namen deze uitvoeringsorganen een gelijkwaardige positie in; feitelijk verzorgden de 
bedrijfsverenigingen het grootste deel van de uitvoering.6 

Deze sterk vertraagde invoering van de Ziektewet betekende niet dat de wetgever voor de 
inkomensbescherming van anders dan door bedrijfsongevallen ziek geworden werknemers in 
het geheel geen verantwoordelijkheid nam. Het Burgerlijk Wetboek voorzag reeds vanaf 1907 
in een bepaling die werkgevers verplichtte om bij ziekte van werknemers hun loon 'gedurende 
betrekkelijk korte tijd' door te betalen.7 Daarnaast werd in 1921 de werkingssfeer van de 
Ongevallenwet uitgebreid tot alle bedrijven en kwamen in 1919 voor de zeescheepvaart en 
zeevisserij en in 1922 voor de land- en tuinbouw categorale ongevallenwetten tot stand.8 

Ook na de inwerkingtreding van de Ziektewet in 1930 werd de discussie over de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan voortgezet. Pas met de inwerking-treding 
van de Osv op 1 januari 19539 kwam aan deze discussie een voorlopig einde10 doordat deze 
wet een keuze maakte voor de uitvoering van de Ziektewet door bedrijfsverenigingen. In 1967 
werd de werkingssfeer van de Ziektewet uitgebreid tot alle gevallen van kortdurende 
arbeidsongeschiktheid. Deze uitbreiding hield verband met de vervanging van de 
Ongevallenwet door de WAO." 

Uit het voorafgaande blijkt dat de omvang van het gebied waarop de wetgever 
verantwoordelijkheid draagt voor de besluitvorming over de inkomensbescherming van zieke 
werknemers, tot 1967 voortdurend is vergroot en dat deze vergroting zowel door een 
uitbreiding van de kring der verzekerde gebeurtenissen als door een verruiming van de kring 
der verzekerde personen is veroorzaakt. Het jaar 1967 is in deze ontwikkeling als een 
keerpunt te beschouwen aangezien met de SER-adviesaanvraag over vereenvoudiging van de 
sociale verzekering op langere termijn in dat jaar een nieuwe maatschappelijke discussie over 
de verantwoordelijkheid van de wetgever voor de inkomensbescherming van zieke 
werknemers op gang kwam. Naast de voortzetting van het debat over de wettelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoeringsorganisatie12 trad daarbij het streven naar 
kostenbeheersing in de sociale zekerheid geleidelijk meer op de voorgrond. Dit geschiedde 
vanwege het toegenomen beslag van de socialezekerheidsuitgaven op de collectieve 
middelen, dat onder invloed van de oliecrises van 1973 en van 1979/80 nog verder dreigde op 
te lopen vanwege de toename van de werkloosheid die door deze economische 
omstandigheden werd veroorzaakt.13 

Dit streven naar kostenbeheersing in de sociale zekerheid had een uitbreiding van de discussie 
over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de wetgever tot gevolg. Zo werden niet 
alleen meer diens verantwoordelijkheid voor de uitvoering maar ook diens 
verantwoordelijkheden voor de besluitvorming over en de financiering van de 

'Hoffinans 1989, p. 113. 
6 Fortanier 1934, p. 6. 
7 Sociaal-Economische Raad 1994a, p. 126. 
8 Mannoury & Asscher-Vonk 1987, p. 55. 
9 Veldkamp 1978, p. 100. 
10 Van den Toren 1991, p. 98. 
" Veldkamp 1978, p. 132. 
12 Mannoury & Asscher-Vonk 1987, p. 181-182. 
13 De Gier 1987, p. 102-103. 
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inkomensbescherming van zieke werknemers ter discussie gesteld. Een belangrijk 
beleidsdocument op basis waarvan deze discussie werd gevoerd, is de gespreksnotitie 
Herziening van het stelsel van sociale zekerheid van het kabinet-Van Agt III.14 Ook 
vertegenwoordigers van de verschillende politieke stromingen namen in het kader van deze 
discussie nieuwe standpunten in over de wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers. 

Inmiddels hebben deze standpunten een wettelijke vertaling gekregen. Met de 
inwerkingtreding van de wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ)15 op 1 januari 1994 is een 
ingrijpende herschikking van wettelijke verantwoordelijkheden voor de financiering en de 
uitvoering van de inkomensbescherming van zieke werknemers gedurende de eerste fase van 
hun ziekte tot stand gekomen. In de Wulbz ligt een nog verdergaande herverdeling van deze 
verantwoordelijkheden besloten waardoor de aanspraak op een uitkering op grond van de 
Ziektewet voor de meeste werknemers is komen te vervallen. Wel heeft de wetgever zijn 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent de hoofdlijnen van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers behouden. Anders dan voorheen het geval was, 
oefent hij deze verantwoordelijkheid nu echter primair langs een civielrechtelijke weg uit. 

14 Kamerstukken II1981/82, 17 475, nr. 1-2. 
15 Wet van 22 december 1993, Stb 1993,750. 
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2. De verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke 
werknemers in 1890 en de politieke opvattingen daarover 

De jaren rond 1890 zijn te beschouwen als een keerpunt in het denken over sociaal beleid.1 

Dit gegeven is in de eerste plaats te verklaren tegen de achtergrond van de economische 
situatie in die jaren. Met De Gier17 is deze situatie te beschouwen als resultaat van een periode 
van neergang die bijna 20 jaar heeft geduurd. Met name in de landbouw was deze neergang 
merkbaar. Vanaf 1875 werd deze sector getroffen door een ernstige economische recessie die 
werd veroorzaakt door de import van grote hoeveelheden goedkoop Amerikaans graan. Door 
deze economische recessie werd de koopkracht van de agrarische bevolking aangetast.18 De 
stedelijke bevolking kon weliswaar van de gedaalde voedselprijzen profiteren maar werd 
geconfronteerd met een omvangrijke werkloosheid.19 Enerzijds werd deze werkloosheid 
veroorzaakt door de trek naar de steden van een belangrijk deel van de agrarische bevolking20, 
anderzijds door de toegenomen conjunctuurgevoeligheid van de economie. Deze was op haar 
beurt een gevolg van de industrialisatie en de daarmee samenhangende internationalisering. 
Met name in de jaren 1883-1887 en 1892-1894 deed zich een conjuncturele neergang voor.21 

Daarna verbeterde de economische situatie tot ongeveer 1914.22 Als gevolg van de hierboven 
gememoreerde economische omstandigheden waren de arbeidsverhoudingen rond het jaar 
1890 sterk verzakelijkt. Wel namen de kansen op sociale stijging toe. Voor ongeschoolde 
werknemers was maatschappelijke positieverbetering echter alleen door middel van 
collectieve actie bereikbaar. 3 

De verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers 
anno 1890 toont de noodzaak van een juridische positieverbetering overtuigend aan.24 Niet 
alleen een publiekrechtelijke sociale verzekering ontbrak, maar ook een algemene 
civielrechtelijke loondoorbetalingsverplichting was nog niet tot stand gekomen. Wel kon de 
werkgever onder omstandigheden op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk worden 
gesteld voor de financiële gevolgen van bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Deze 
aansprakelijkheid deed zich echter slechts in een beperkt aantal gevallen voor en ook in die 
gevallen kon de werkgever daaraan vaak nog ontkomen door de hoge kosten, de lange duur en 
de geringe effectiviteit van de procedure. De werknemer was dus 'eigenrisicodrager'. Het 
bestaan van onderlinge fondsen doet daaraan niet af, want uitkeringen uit deze fondsen zijn te 
beschouwen als gespaard loon. 

Vanuit deze economische en juridische achtergronden is het ontstaan van een 'sociale 
kwestie' verklaarbaar. Vrij naar Hoefnagels25 valt deze kwestie te definiëren als een zodanig 
uiteenlopen van de politieke opvattingen over de samenwerking van werkgevers en 
werknemers, dat de continuïteit daarvan niet meer is gegarandeerd. 

16VanLoo 1981, p. 71-73. 
17 De Gier 1987, p. 57. 
" Van Loo 1981, p. 53. 
19 De Gier 1987, p. 57. 
20 Knotter 1991, p. 49-52. 
21 Van Loo 1981, p. 54. 
22 De Gier 1987, p. 57. 
23 Van Loo 1981^.54. 
24 Veldkamp 1978, p. 61. 
25 Hoefnagels 1974, p. 96. 



Bij deze politieke opvattingen valt allereerst te denken aan het klassiek-Marxistische 
socialisme. Onder invloed van de hierboven geschetste economische omstandigheden had 
deze politieke stroming in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw in Nederland veel 
aanhang gewonnen. Zo was in 1881 de Sociaal-Democratische Bond opgericht. Mede onder 
invloed van de grote stakingsbereidheid in de jaren 1888-1890 was de regionale spreiding van 
deze groepering -en daarmee haar betekenis- in het jaar 1890 sterk toegenomen.2 

Voor het denken over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van 
zieke werknemers valt die betekenis met Mannoury en Asscher-Vonk27 groot, maar indirect te 
noemen. Het klassiek-Marxistische socialisme stond namelijk afwijzend tegenover de 
invoering van wettelijke maatregelen die tot doel hadden, de rechtspositie van (zieke) 
werknemers te verbeteren. De totstandkoming daarvan zou de instandhouding dienen van een 
door deze socialisten ongewenste maatschappelijke orde. De invloed van deze variant van het 
socialisme op het onderhavige onderwerp is dan ook vooral gelegen in het oproepen van 
reacties vanuit de andere stromingen. Vooral de vooruitstrevende vertegenwoordigers daarvan 
waren beducht voor een socialistische revolutie. Hun conservatieve tegenhangers waren 
daarentegen eerder geneigd om het belang van de opkomst van het socialisme en van de 
oorzaken van die opkomst te onderschatten. 

De vooruitstrevend-liberale reactie op de maatschappelijke positie van lager gekwalificeerde 
werknemers was theoretisch gebaseerd op de strijdigheid van een onbeperkte economische 
toepassing van het vrijheidsbeginsel met het -eveneens liberale- gelijkheidsbeginsel. De 
vooruitstrevende liberalen constateerden dat de maatschappelijke positie van werkgevers en 
werknemers feitelijk niet gelijkwaardig was aangezien de positie van werknemers 
ondergeschikt werd gemaakt aan het streven naar winstmaximalisatie van hun werkgevers. 
Ter eliminatie van deze ongelijkwaardigheid bepleitten zij het nemen van wettelijke 
maatregelen. Aldus namen zij afstand van de klassiek-liberale staatsonthouding op sociaal 
gebied. Enerzijds moesten deze wettelijke maatregelen de contractuele positie van 
werknemers verbeteren. Tot deze wettelijke maatregelen behoorde de opname in het 
Burgerlijk Wetboek van een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Anderzijds moesten 
deze wettelijke maatregelen ook de sociaal-economische en de sociaal-culturele positie van 
werknemers versterken. Daartoe zouden sociale verzekeringen tot stand moeten worden 
gebracht.29 

Evenals de vooruitstrevend-liberale reactie op de maatschappelijke positie van lager 
gekwalificeerde werknemers komt de vooruitstrevend-katholieke reactie daarop tot 
uitdrukking in een herbezinning op de onderlinge verhouding van fundamentele waarden. Zo 
droegen vooruitstrevende katholieken in plaats van liefdadigheid rechtvaardigheid als leidend 
beginsel ter verbetering van de maatschappelijke positie van lager gekwalificeerde 
werknemers aan. Zij onderkenden niet alleen een moreel-godsdienstige maar ook een 
economische dimensie aan dit vraagstuk en wilden daarom bij de oplossing van dit vraagstuk 
ook de overheid betrekken.30 

De standpunten die paus Leo XIII in zijn encycliek Rerum Novarum van 15 mei 1891 
inneemt, bieden steun aan deze opvattingen.31 Zo is de paus van mening dat werkgevers hun 
werknemers een rechtvaardig arbeidsloon dienen te betalen. De hoogte van dat loon wordt 

26 De Gier 1987, p. 62. 
27 Mannoury & Asscher-Vonk 1987, p. 42^43. 
28 Hoefnagels 1974, p. 84-95. 
"Hoefnagels 1974, p. 135-137. 
30 Rerum Novarum 1891, voorwoord M. Mulders, p. 6-7. 
31 Rerum Novarum 1891, voorwoord M. Mulders, p. 9. 
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enerzijds door prestatie en anderzijds door behoefte bepaald en dient toereikend te zijn voor 
de minimaal noodzakelijke kosten van levensonderhoud van een werknemer (en zijn gezin32). 
Ook acht de paus voor de oplossing van de sociale kwestie overheidsoptreden ter handhaving 
van het recht onontbeerlijk, bijvoorbeeld bij het afdwingen van een rechtvaardig 
arbeidsloon.33 

De door Abraham Kuyper in zijn openingsrede34 van het in november 1891 te Amsterdam 
gehouden Christelijk Sociaal Congres verwoorde denkbeelden zijn met Schutte35 

representatief te achten voor het vooruitstrevend- protestants-christelijke gedachtegoed dat 
door dit Congres is ontwikkeld en vertonen opvallende overeen-komsten met de hierboven 
besproken opvattingen van paus Leo XIII. Zo is ook Kuyper van mening dat werkgevers hun 
werknemers een rechtvaardig arbeidsloon dienen te betalen en beschouwt ook hij 
rechtshandhaving als een overheidstaak. 

De drie hierboven weergegeven vooruitstrevende visies op de verbetering van de 
maatschappelijke en juridische positie van lager gekwalificeerde werknemers hebben met 
elkaar en met de modem-pragmatische variant van het socialisme gemeen dat zij voor de 
verwezenlijking van dit doel besluitvorming door de overheid onontbeerlijk achten. Zij 
verschillen echter op het punt van de toedeling van verantwoordelijkheid voor de uitvoering. 
De vooruitstrevende liberalen en de modem-pragmatische socialisten zijn van mening dat de 
uitvoering door overheidsorganen dient te geschieden. De confessionelen wensen de 
uitvoering daarentegen zoveel mogelijk aan niet-overheidsorganen over te laten. Een eerste 
confrontatie tussen deze visies zal zich voordoen bij de totstandkoming van de 
Ongevallenwet. 

32 Schaepman 1991, p. 55-71, i.h.b. p. 65. 
33 Rerum Novarum 1891, par. 25-35, p. 42-58, i.h.b. par. 34, p. 53-56. 
34 Kuyper 1891, i.h.b. p. 39-41. 

, p. 10-32, i.h.b. p. 25. 
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3. De Ongevallenwet, het Burgerlijk Wetboek en de totstandkoming van de Ziektewet 
(1891-1913) 

3.1. De totstandkoming en invoering van de Ongevallenwet 

In de vorige paragraaf is uiteengezet dat de opkomst van het (klassiek-Marxistische) 
socialisme bij vertegenwoordigers van andere politieke stromingen een toename van hun 
belangstelling voor de rechtspositie van werknemers heeft veroorzaakt, alsmede een toename 
van hun bereidheid om aan organen van de overheid verantwoordelijkheden voor de 
verbetering van die rechtspositie toe te kennen. Daarmee zijn al enkele achtergronden van de 
totstandkoming van de Ongevallenwet gegeven, maar is nog niet verklaard waarom juist deze 
wet als eerste socialeverzekeringswet tot stand is gekomen en waarom zij de vorm van een 
werknemersverzekeringswet heeft gekregen. 

De totstandkoming van de Ongevallenwet als eerste socialeverzekeringswet ligt niet voor de 
hand. De verantwoordelijkheid voor de inkomensvoorziening van door bedrijfsongevallen 
getroffen werknemers kan als 'risque professionnel' immers ook langs een civielrechtelijke 
weg aan werkgevers worden opgelegd. Voor andere risico's zoals ouderdom en anders dan 
door bedrijfsongevallen ontstane ziekte en invaliditeit is die weg veel minder gemakkelijk 
begaanbaar, aangezien een causaal verband tussen de bedrijfsvoering van werkgevers en de 
verwezenlijking van deze risico's geheel of grotendeels ontbreekt. Over de 
ongevallenverzekering bestond echter een grotere politieke eensgezindheid. Deze was mede 
ingegeven door de wens van politici die de belangen van werkgevers behartigden om hen te 
vrijwaren van civielrechtelijke procedures die hen zouden kunnen blameren. 6 Bovendien was 
een ongevallenverzekering financieel gemakkelijker te verwezenlijken.37 De werkgevers 
konden immers vanwege het causaal verband tussen hun bedrijfsvoering en de 
verwezenlijking van het risico voor de financiering verantwoordelijk worden gesteld en zo 
nodig kon de werkingssfeer van de wet worden beperkt. Daarnaast maakte de ontwikkeling 
van het particuliere ongevallenverzekeringswezen inmiddels een nauwkeurige berekening van 
de hoogte van de benodigde premie mogelijk.38 

De vorm van een werknemersverzekeringswet die de Ongevallenwet heeft gekregen, is te 
danken aan de Duitse culturele invloed die aan het einde van de negentiende eeuw in 
Nederland heerste. Deze culturele invloed heeft tot een oriëntatie op de 
werknemersverzekeringswetten van Bismarck geleid.39 Deze oriëntatie blijkt uit het in 1887 
verschenen NJV-preadvies van H.B. Greven40 waarin de totstandkoming van een verplichte, 
door bedrijfsverenigingen uit te voeren, verzekering tegen de financiële gevolgen van 
bedrijfsongevallen wordt bepleit en uit een drietal in de jaren 1893-1895 verschenen 
beleidsdocumenten. 
Als eerste van deze drie beleidsdocumenten verscheen in 1893 het rapport inzake de sociale 
verzekering van mr. A.F. van Leyden. Dit rapport was uitgebracht naar aanleiding van een 
regeringsopdracht tot inventarisatie van de buitenlandse sociale- verzekeringswetgeving en 
bevatte een aanbeveling voor de totstandkoming van een wettelijke verzekering tegen 

36Schwittersl991)p. 312. 
37 Mannouiy & Asscher-Vonk 1987, p. 53. 
38 De Vries Wzn 1970, p. 10. 
39 Mannouiy & Asscher-Vonk 1987, p. 52-53. 
40 Handelingen NJV1887-1, p. 1-151. 
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invaliditeit. Daarbij maakte dit rapport geen onderscheid tussen invaliditeit als gevolg van 
ziekte en invaliditeit als gevolg van een (bedrij fs)ongeval aangezien deze twee categorieën 
oorzaken moeilijk van elkaar zijn afte bakenen en de financiële gevolgen van invaliditeit de 
werknemer ongeacht hun oorzaak gelijkelijk treffen.'" 
Als tweede beleidsdocument verscheen in 1894 het eindrapport van de Staatscommissie-
Rochussen. Deze commissie was in 1890 ingesteld ter voortzetting van het werk van de 
parlementaire enquêtecommissie naar de toestanden in fabrieken en werkplaatsen. In het 
verlengde van haar opdracht adviseerde deze commissie de totstandkoming van een verplichte 
verzekering tegen de financiële gevolgen van bedrijfsongevallen.42 

Als derde en laatste in dit verband te bespreken beleidsdocument verscheen in 1895 het 
rapport van de Commissie-III van de Vereniging tot Voorkoming van Ongelukken in 
Fabrieken en Werkplaatsen. Dit rapport bepleitte de totstandkoming van een verplichte 
verzekering tegen de financiële gevolgen van bedrijfsongevallen. In een in 1896 uitgebrachte 
petitie nam het bestuur van de genoemde vereniging dit pleidooi over, met dien verstande dat 
voor de uitvoering van de verzekering een duaal stelsel werd bepleit waarbij werkgevers 
konden kiezen tussen aansluiting bij een Rijksveizekeringsbank en aansluiting bij een door de 
overheid toegelaten particuliere verzekeringsinstelling.43 

Het op 15 februari 1897 door mimster Ph.W. van der Sleyden uit het kabinet-Roëll ingediende 
wetsvoorstel44 droeg de uitvoering van de wet echter geheel aan een Rijks verzekeringsbank 
op. Dit wetsvoorstel had een publiekrechtelijk karakter en kende als rechtsgrond het risque 
professionnel. De premie kwam dan ook voor rekening van de werkgevers. De werkingssfeer 
was tot gevaarlijke industriële bedrijven en het verzekerd risico tot bedrijfsongevallen 
beperkt. Wanneer dit risico zich voordeed, kregen werknemers na een wachttijd van zes 
weken recht op een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon. Rechtsbescherming en 
toezicht werden geboden door een Raad van Toezicht en Beroep. 
Nog voordat de Tweede Kamer met de behandeling van dit wetsvoorstel was begonnen, werd 
het door het kabinet-Pierson bij zijn aantreden in juli 1897 ingetrokken. Eerst op 25 april 1898 
diende minister C. Lely een nieuw wetsvoorstel4 in dat in hoge mate op dat van zijn 
voorganger leek. Wel kende dit wetsvoorstel een tot drie weken beperkte wachttijd en 
voorzag het bij wijze van rechtsbescherming in administratief beroep op de Kroon.46 

Het belangrijkste verschil was echter niet in de wettekst maar in de memorie van toelichting 
gelegen. Deze lijkt namelijk als rechtsgrond niet alleen het risque professionnel maar ook de 
theorie van het uitgestelde loon aan te voeren. Deze theorie houdt in dat werknemers voor de 
financiering van de verzekering verantwoordelijkheid dragen en de premie slechts om 
praktische, in de draagkrachtverhoudingen gelegen, redenen bij de werkgevers wordt 
ingevorderd. Aanvaardbaar wordt daarbij geacht dat werkgevers een deel van de premie op 
het loon van hun werknemers inhouden. 7 Molenaar48 vermoedt dat deze dubbele en 
inconsistente grondslag het gevolg is geweest van een verschil van mening lussen de 

41 Van Schouwenburg 1946, p. 6-8. 
42 Mannoury & Asscher-Vonk 1987, p. 53. 
43 De Vries Wzn 1970, p. 53-60. 
44 Kamerstukken II1896/97, 159, nr. 1-4. 
45 Kamerstukken II1897/98, 182, nr. 1-3. 
46 Bij nota van wijziging van 30-1-1899 werd i.p.v. administratief beroep op de Kroon een stelsel van 
administratieve rechtspraak bij Raden en een Centrale Raad van Beroep geïntroduceerd. 
47 Kamerstukken II1897/98, 182, nr. 3, p. 12. 
48 Molenaar 1958, p. 1552; zie ook Molenaar 1954, p. 410-419. 
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ministers Lely en Cort van der Linden, waarbij de laatste de aanvaarding van de theorie van 
het uitgestelde loon als rechtsgrond bepleitte. 

Doordat deze grondslag het rechtsbewustzijn van de betrokkenen niet kon bevredigen, heeft 
hij een bijdrage geleverd aan het ontstaan van fundamentele bezwaren tegen het 
wetsvoorstel. 9 Het voornaamste bezwaar richtte zich tegen de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering. Zowel in het wetsvoorstel-Van der 
Sleyden als in het wetsvoorstel-Lely werd de uitvoering geheel opgedragen aan de 
Rijksverzekeringsbank. Daardoor werd met name aan de grote industriële werkgevers naar 
hun mening te weinig ruimte gelaten tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Door 
middel van de indiening van petities brachten zij hun opvattingen onder de aandacht van de 
Tweede Kamer. Daar vonden zij gehoor bij de antirevolutionaire oppositieleider Kuyper. Het 
gebrek aan ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering door 
werkgevers was in strijd met diens maatschappijvisie van soevereiniteit in eigen kring waarin 
aan maatschappelijke verbanden, waaronder ondernemingen, ten opzichte van de overheid en 
van elkaar een hoge mate van autonomie toekomt. Toen Kuyper tijdens een mondeling 
overleg dan ook had vernomen dat een amendement op dit punt voor de regering niet 
onaanvaardbaar was, besloot hij om zulk een amendement op te stellen.50 Van 
werkgeverszijde werd hij daarbij geassisteerd door mr. H.P.L.C. de Kruyff.51 

Op 15 juni 1899 diende Kuyper zijn amendement in. Het telde maar liefst 37 artikelen en staat 
daarom bekend als het groot amendement-Kuyper.51 Het voorzag in de mogelijkheid om aan 
werkgevers toe te staan, de wet zelf uit te voeren door middel van bedrijfsverenigingen. Dit 
waren privaatrechtelijke verenigingen waarbij werkgevers zich onder een aantal voorwaarden 
vrijwillig konden aansluiten. Zo zouden de aanspraken van werknemers door de 
Rijksverzekeringsbank moeten worden vastgesteld en zou deze instelling geen financieel 
risico mogen lopen. Toezicht op de bedrijfsverenigingen zou moeten worden uitgeoefend 
door het bestuur van de Rijksverzekeringsbank. 

Bij het debat over het groot-amendement-Kuyper dat van 27 oktober tot en met 1 november 
1899 in de Tweede Kamer werd gehouden, bleken de liberale Kamerleden verdeeld te zijn.53 

Bij de verdediging van zijn groot-amendement benadrukte Kuyper dan ook dat het voldeed 
aan de door de (liberale) regering gestelde voorwaarden.54 Deze verdediging mocht hem 
echter niet baten. De regering verklaarde zijn groot-amendement onaanvaardbaar omdat het 
daarin neergelegde gedeeltelijk privaat-rechtelijke uitvoeringsstelsel naar haar oordeel 
onverenigbaar was met het in het wetsvoorstel voorziene publiekrechtelijke stelsel van 
rechtsbescherming.55 Daarop werd het groot-amendement-Kuyper met 62 tegen 32 stemmen 
verworpen.56 

45 De Vries Wzn. 1970, p. 77. 
50 De Vries Wzn. 1970, p. 169-170. 
51 Mr. H.P.L.C. de Kmyffwas destijds secretaris van de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij en zou in 
1901 worden benoemd tot eerste directeur van de Centrale Werkgevers Risico Bank. 
Bron: De Vries Wzn. 1970, p. 192-197. 
32 Kamerstukken II1898/99, 16, nr. 17. 
53 Handelingen Π 1899/1900, p. 148-153 en 164-167. 
54 Handelingen II1899/1900, p. 177-188. 
55 Handelingen II1899/1900, p. 199-202. 
56 Handelingen II1899/1900, p. 205. 
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Nu was met de verwerping van het groot-amendement-Kuyper het daaraan ten grondslag 
liggende bezwaar tegen de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de wet nog 
niet weggenomen. De regering onderkende dit gegeven en verleende dan ook ambtelijke 
medewerking aan de opstelling van een amendement dat aan dat bezwaar tegemoet kwam 
maar haar goedkeuring wel kon wegdragen.57 Op 9 november 1899 werd het aldus 
totstandgekomen amendement-De Beaufort5* ingediend. Dit amendement stelde openbare 
lichamen vrij van de verplichte verzekering bij de Rijksverzekeringsbank en deed voor andere 
werkgevers hetzelfde als zij konden aantonen, particulier verzekerd te zijn. Wel liet dit 
amendement de aansprakelijkheid van werkgevers voor de financiële gevolgen van 
bedrijfsongevallen onverlet. Daarom was dit amendement minder ingrijpend dan het vijf 
dagen later ingediende amendement-De Savornin Lohman59. Dit amendement voorzag 
behalve in de mogelijkheid van het dragen van het eigen risico ook in de mogelijkheid van 
overdracht van dit risico aan een particuliere verzekeringsmaatschappij. Beide amendementen 
werden met wisselende meerderheden verworpen.60 Uit de stemverhoudingen bleek volgens 
De Vries Wzn. echter het bestaan van een meerderheid voor het aanbrengen van 
veranderingen in de door het wetsvoorstel beoogde verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
uitvoering van de wet.61 Desondanks werd het wetsvoorstel op 13 december 1899 met een 
meerderheid van 79 tegen 14 stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.62 

Blijkens het voorlopig verslag van de Eerste Kamer63, dat op 30 april 1900 verscheen, leefde 
daar evenals in de Tweede Kamer het hierboven reeds besproken bezwaar tegen de 
voorgestelde verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de wet. Ter 
ondervanging van dit bezwaar werd de indiening van een novelle in de geest van het 
amendement-De Savomin Lohman gesuggereerd. 

Ook op een ander punt kreeg De Savomin Lohman bijval in de Senaat. Tijdens het debat in de 
Tweede Kamer had hij bezwaar gemaakt tegen het publiekrechtelijke karakter van de wet. Hij 
was van mening dat een civielrechtelijke verplichting niet in een publiekrechtelijke 
rechtsbetrekking mocht worden omgezet.64 Anders dan in de Tweede Kamer het geval was, 
werd die mening in de Eerste Kamer door velen gedeeld. Daarbij werd zelfs een beroep 
gedaan op het toenmalige art. 153 (het huidige art. 112 lid l) Gw, dat de beslechting van 
geschillen over burgerlijke rechten opdroeg aan de rechterlijke macht. Daartoe zouden de 
voorgestelde raden van beroep niet gaan behoren. 

In haar op 22 mei 1900 aan de Eerste Kamer uitgebrachte memorie van antwoord65 

verdedigde de regering het door haar voorgestane stelsel van uitvoering als het beste dat 
realiseerbaar was. Daarom weigerde zij een novelle in de geest van het amendement-De 
Savomin Lohman toe te zeggen. Tijdens het van 30 mei tot en met 1 juni 1900 gehouden 
Eerste-Kamerdebat kwam het bezwaar tegen het publiekrechtelijke karakter van de wet weer 
aan de orde. Daar voerde minister Cort van der Linden ter verdediging van dit karakter de 
noodzakelijkheid daarvan aan met het oog op de maatschappelijke ongelijkwaardigheid van 

57 De Vries Wzn. 1970, p. 264-265. 
58 Kamerstukken Π 1899/1900, 6, nr. 16. 
5 9 Kamerstukken II1899/1900, 6, nr. 24. 
60 Handelingen II1899/1900, p. 371. 
" D e Vries Wzn. 1970, p. 270. 
6 2 Handelingen II1899/1900, p. 763. 
6 3 Handelingen 11899/1900, p. 269-284. 
6 4 Handelingen II1899/1900, p. 86. 
6 5 Handelingen 11899/1900, p. 286-303. 
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werkgevers en werknemers. Strijdigheid met de Grondwet deed zich volgens de minister niet 
voor aangezien de Grondwet de grenzen van het civiele recht niet afbakende, maar slechts de 
beslechting van geschillen op dat gebied opdroeg aan de rechterlijke macht. Bij zijn 
verdediging van het stelsel van uitvoering wees minister Lely nog op de rol van de Tweede 
Kamer. Deze had immers de amendementen-De Beaufort en -De Savomin Lohman 
verworpen, hoewel hij bij de opstelling van het eerstgenoemde amendement ambtelijke hulp 
had geboden en het laatstgenoemde amendement nooit onaanvaardbaar had verklaard. Verder 
waarschuwde hij de Eerste Kamer voor de sociale gevolgen van verwerping van het 
wetsvoorstel.66 Deze waarschuwing mocht echter niet baten; op 1 juni 1900 verwierp de 
Eerste Kamer het wetsvoorstel met 29 tegen 20 stemmen.67 

Direct na afloop van het fatale Eerste-Kamerdebat besloot de ministerraad tot de 
voorbereiding van een nieuw wetsvoorstel dat zou voorzien in mogelijkheden om werkgevers 
op hun verzoek een zekere mate van eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering te 
verlenen.68 Reeds op 8 juni 1900 werd dit wetsvoorstel in de Ministerraad besproken69 en op 
19 juni 1900 bracht de Raad van State daarover een advies uit. Volgens De Vries Wzn. werd 
in dit advies geconstateerd dat het nieuwe wetsvoorstel meer door het amendement-De 
Savomin Lohman dan door het amendement-De Beaufort was geïnspireerd.70 

Bij de indiening van het nieuwe wetsvoorstel71 in de Tweede Kamer op 22 juni 1900 bleek de 
juistheid van deze constatering. Dit wetsvoorstel verleende aan de Kroon immers de 
bevoegdheid om aan werkgevers toe te staan, het risico zelf te dragen of over te dragen aan 
een naamloze vennootschap of een vereniging. 

Op 10 augustus 1900 verscheen het voorlopig verslag van de Tweede Kamer.72 De liberale en 
socialistische leden die de regering bij de behandeling van het vorige wetsvoorstel hadden 
ondersteund, spraken daarin hun afkeuring uit over de toegeeflijkheid van de regering aan de 
wensen van de grote werkgevers en van de Eerste Kamer, die daarmee naar hun mening een 
verkapt recht van amendement in de wacht had gesleept. In de op 13 september 1900 
verschenen memorie van antwoord73 stelde de regering daarentegen dat zij niet had 
toegegeven aan de wensen van de grote werkgevers, maar aan die van een meerderheid van de 
Tweede Kamer en dat de verwerping van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer de indiemng 
van een gewijzigde versie daarvan niet verhinderde. 

Op 10 oktober 1900 begon de openbare behandeling van het nieuwe wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer. Daarbij werden door de liberale en socialistische leden die reeds in het 
voorlopig verslag hun ongenoegen hadden laten blijken over de introductie van 
mogelijkheden tot eigenrisicodragen en tot risico-overdracht, amendementen74 ingediend om 
deze mogelijkheden weer (grotendeels) ongedaan te maken. Deze konden echter niet op een 
meerderheid rekenen. Wel aangenomen werd een amendement-De Savomin Lohman7 

66 Handelingen 11899/1900, p. 359-369. 
67 Handelingen 11899/1900, p. 375. 
68 De Vries Wzn. 1970, p. 373. 
69 De Vries Wzn. 1970, p. 381. 
70 De Vries Wzn. 1970, p. 382. 
71 Kamerstukken II1899/1900, 207, nr. 1-3. 
72 Kamerstukken II1899/1900, 207, nr. 5. 
73 Kamerstukken II1899/1900, 207, nr. 6. 
74 Kamerstukken II1900/01, 26, nr. 3 en 6. 
75 Kamerstukken II1900/01, 26, nr. 5. 
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waarbij de wachttijd weer op zes weken werd gebracht. Door een wettelijke 
overbruggingsuitkering van 70% van het laatstverdiende loon werd die wachttijd echter 
feitelijk geëlimineerd. 

Op 25 oktober 1900 vond de eindstemming in de Tweede Kamer plaats. Daarbij werd het 
wetsvoorstel aangenomen; slechts drie liberalen stemden tegen.76 Twee van hen hadden wel 
voor het vorige wetsvoorstel gestemd maar waren teleurgesteld over de in het nieuwe 
wetsvoorstel geïntroduceerde mogelijkheden tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
bij de uitvoering door werkgevers en over de verwerping van hun amendementen om die 
mogelijkheden te beperken. Verscheidene andere Tweede-Kamerleden deelden die 
teleurstelling maar stemden voor het wetsvoorstel omdat zij niet een tweede échec in de 
Eerste Kamer wilden riskeren.77 

Nadat het nieuwe wetsvoorstel op 5 november 1900 bij de Eerste Kamer was ingediend, 
verscheen op 19 november 1900 het voorlopig verslag.78 Daarin toonde een meerderheid van 
de leden zich ingenomen met de introductie van mogelijkheden tot eigenrisicodragen en 
risico-overdracht door werkgevers. 

Wel bleven enkelen zich tegen het publiekrechtelijke karakter van de wet verzetten. De 
memorie van antwoord79, die op 30 november 1900 verscheen, bevatte echter geen nieuwe 
argumenten tegen dit bezwaar. Ook tijdens de openbare behandeling van het nieuwe 
wetsvoorstel in de Eerste Kamer80, die op 6 december 1900 werd afgerond, kon dit bezwaar 
niet worden weggenomen. Daardoor zagen acht leden zich genoodzaakt om tegen dit 
wetsvoorstel te stemmen. Tegenover hen stonden echter 35 voorstemmers, zodat het 
wetsvoorstel met een overgrote meerderheid werd aangenomen.81 

Op 2 januari 1901 verscheen het door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel als wet in 
het Staatsblad (1901, 1). Volgens KB van 6 mei 1901, Stb. 1901,105 trad deze wet op 1 juni 
1901 in werking op het eerste artikel na dat de verplichte verzekering van werknemers in 
gevaarlijke bedrijven tegen de financiële gevolgen van bedrijfsongevallen regelde. Door deze 
gedeeltelijke inwerkingtreding konden uitvoeringsorganisaties worden opgebouwd. De 
werkgevers maakten daarbij dankbaar gebruik van de mogelijkheden tot het dragen van eigen 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet en richtten daartoe de Centrale 
Werkgevers Risico Bank op.82 Op 1 februari 1903 trad volgens KB van 22 december 1902, 
Stb. 1902, 225 ook het eerste artikel van de wet in werking. 

Welke is de betekenis van deze wet voor de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers? 
Bij haar totstandkoming blijken drie fundamentele keuzes te zijn gemaakt. 
De eerste keuze is die voor het treffen van een wettelijke regeling. Deze keuze houdt in dat de 
wetgever verantwoordelijkheid neemt voor de besluitvorming omtrent de vraag of, door wie 
en op welke wijze aan de inkomensbescherming van door bedrijfsongevallen getroffen 
werknemers gestalte wordt gegeven. 

76 Handelingen II1900/01, p. 255. 
77 Wittert van Hoogland 1940, p. 123. 
78 Handelingen 11900/01, p. 53-56. 
79 Handelingen 11900/01, p. 56-60. 
80 Handelingen 11900/01, p. 71-92. 
81 Handelingen 11900/01, p. 92. 
82 De Vries Wzn. 1970, p. 452^53. 
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De tweede keuze is die voor een publiekrechtelijk karakter van de wettelijke regeling. Deze 
keuze houdt in dat de wetgever verantwoordelijkheid neemt voor de besluitvorming over de 
financiering en de uitvoering van de wettelijke regeling. De toekenning van deze 
verantwoordelijkheid aan de wetgever was in de Tweede Kamer nauwelijks omstreden; in de 
Eerste Kamer echter des te meer. 
De derde en belangrijkste keuze is die voor een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid 
en bedrijfsleven voor de financiering en de uitvoering van de wettelijke regeling. Deze keuze 
houdt de toekenning aan de werkgevers in van mogelijkheden tot eigenrisicodragen en tot 
risico-overdracht. De wijze waarop deze toekenning geschiedde, liet de verantwoordelijkheid 
van de centrale overheid voor de besluitvonning over de financiering van de wet en voor haar 
uitvoering echter onverlet. Het gebruik van deze mogelijkheden was immers aan door de 
wetgever opgestelde financiële voorwaarden gebonden. Bovendien bleven de vaststelling van 
de aanspraken, het toezicht en de rechtsbescherming in handen van overheidsorganen. Deze 
keuze diende ter bevrediging van een behoefte van de meerderheid van de leden van beide 
Kamers van het parlement. 

3.2. De totstandkoming en invoering van de civielrechtelijke loondoorbetalingsverplichting 

Zoals hierboven in § 2 werd geconstateerd, wensten de vooruitstrevende liberalen bij de door 
hen noodzakelijk geachte verbetering van de rechtspositie van werknemers twee wegen te 
bewandelen: een publiekrechtelijke en een civielrechtelijke. Langs de publiekrechtelijke weg 
kon de algemene sociaal-economische en sociaal-culturele positie van werknemers worden 
versterkt. Een voorbeeld van een langs deze weg tot stand gekomen wet is de hierboven in § 
3.1 besproken Ongevallenwet. De onderlinge verhouding van werkgevers en werknemers in 
de marktsector is echter contractueel, dus civielrechtelijk, van aard. Voor de verbetering 
daarvan moest dan ook de civielrechtelijke weg worden bewandeld. Alleen langs deze weg 
kon de aansluiting van de tot stand te brengen wettelijke regeling bij de bestaande 
civielrechtelijke bepalingen over de rechtspositie van werknemers worden gerealiseerd. 

Waarom voldeden die bestaande civielrechtelijke bepalingen niet meer? Bij de beantwoording 
van deze vraag valt te wijzen op hun geringe aantal en hun dientengevolge summiere karakter. 
Het Burgerlijk Wetboek van 1838 kende in de artikelen 1637 tot en met 1639 slechts drie aan 
de arbeidsovereenkomst gewijde bepalingen.8 Deze bepalingen waren verouderd en de daarin 
gebruikte begrippen 'huur van diensten', 'dienstboden' en 'werklieden' gaven aanleiding tot 
veel misverstanden. 4 Ook werden de door deze bepalingen opengelaten lacunes niet door 
algemene bepalingen aangevuld. Weliswaar voorzag art. 1375 BW in de aanvullende werking 
van de goede trouw maar wanneer een werknemer zich daarop bij de rechter beriep, vond hij 
bij dat beroep meestal geen baat.85 

Ter aanvulling van de hierboven aangeduide lacunes kreeg de voomitstrevend-liberale Leidse 
hoogleraar H.L. Drucker in 1891 een regeringsopdracht om een civielrechtelijke regeling van 
de arbeidsovereenkomst te ontwerpen. Begin 1894 kwam het uit deze opdracht 
voortvloeiende concept-wetsvoorstel gereed. In artikel 20 van dit concept-wetsvoorstel was 
een verplichting van de werkgever opgenomen om gedurende een betrekkelijk korte tijd het 

83 Molenaar 1957, p. 8. 
" Diucker 1894, p. 499-553. 
85 Meijers 1924, p. 1. 
84 Diepenhorst 1930, p. 11. 
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loon van zieke werknemers door te betalen. Deze bepaling was van semi-dwingend recht en 
gold ook ten aanzien van stukloners die langer dan drie maanden onafgebroken in dienst van 
dezelfde werkgever waren geweest. Uitkeringen uit een fonds waaraan de werkgever de helft 
of meer had bijgedragen mochten worden verrekend met het door de werkgever door te 
betalen loon en bij grove schuld van een werknemer aan zijn ziekte gold de 
loondoorbetalingsverplichting niet.87 

Enkele maanden nadat het concept-wetsvoorstel van Drucker gereed was gekomen, trad het 
kabinet-Van Tienhoven af. Pas in 1898 nam minister Cort van der Linden uit het kabinet-
Pierson de draad weer op door aan Drucker opnieuw een regeringsopdracht te verstrekken om 
een civielrechtelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te ontwerpen. Drucker had nog de 
beschikking over het uit de vorige regeringsopdracht voortgekomen concept-wetsvoorstel. 
Daardoor kon hij reeds op 17 oktober 1898 de opdracht van Cort van der Linden met de 
aanbieding van een concept-wetsvoorstel volbrengen. Dit concept-wetsvoorstel vormde de 
basis van het op 7 mei 1901 door Cort van der Linden bij de Tweede Kamer ingediende 
wetsvoorstel.88 Op het punt van de loondoorbetalingsveiplichting bij ziekte vertoonde het 
laatstgenoemde wetsvoorstel echter enkele opvallende verschillen met het concept
wetsvoorstel waarop het was gebaseerd. Zo bevatte het wetsvoorstel-Cort van der Linden 
geen bepaling over de duur van de loondoorbetalingsverplichting. In de memorie van 
toelichting werd het ontbreken van een dergelijke bepaling gemotiveerd met een beroep op 
het semi-dwingendrechtelijke karakter van de loondoorbetalingsverplichting, dat wél 
gehandhaafd was. Verder was in het wetsvoorstel-Cort van der Linden de 
anticumulatiebepaling gewijzigd. Deze vooraag nu in de verrekening van uitkeringen uit 
onderlinge fondsen naar rato van de werkgeversbijdrage aan die fondsen. Volgens de 
memorie van toelichting diende deze wijziging ter voorkoming van de ontmoediging van 
kleine werkgeversbijdragen die van de anticumulatiebepaling in het concept-wetsvoorstel van 
Drucker uitging. Ten slotte noemde het wetsvoorstel-Cort van der Linden naast grove schuld 
van de werknemer aan zijn ziekte ook diens onzedelijkheid als een omstandigheid waaronder 
de loondoorbetalingsverplichting niet van toepassing was.89 

Voordat de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Cort van der Linden in behandeling had 
kunnen nemen, werd het kabinet-Pierson, waarvan hij deel uitmaakte, opgevolgd door het 
kabinet-Kuyper en trok het laatstgenoemde kabinet het wetsvoorstel in. Pas op 28 januari 
1904 diende minister Loeff een nieuw wetsvoorstel90 bij de Tweede Kamer in, dat echter 
grotendeels op dat van zijn voorganger was gebaseerd. Wel hield het wetsvoorstel-Loeff op 
het punt van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor werknemers enkele 
verbeteringen in. Zo was die verplichting nu van dwingend recht, was de eis dat stukloners 
minstens drie maanden bij dezelfde werkgever in dienst moesten zijn geweest om onder de 
werkingssfeer van die verplichting te vallen, geschrapt en was de uitzonderingsclausule 
beperkter geformuleerd. In plaats van grove schuld werd nu in het voetspoor van de 
Ongevallenwet opzet van de werknemer bij het ontstaan van zijn ziekte als omstandigheid 
genoemd waaronder de loondoorbetalingsverplichting niet van toepassing was. Wel werd 
diens onzedelijkheid als tweede omstandigheid waaronder de loondoorbetalingsverplichting 
toepasselijkheid miste, gehandhaafd.91 

87 Bles 1908, p. 443. 
88 Kamerstukken II 1900/01,222, nr. 1-3. 
89 Kamerstukken Π 1900/01,222, nr. 3, p. 27. 
9 0 Kamerstukken Π 1903/04, 137, nr. 1-3. 
" Kamerstukken II1903/04, 137, nr. 3, p. 28-29. 
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Op 30 juni 1904 verscheen het voorlopig verslag van de Tweede Kamer. Daarin werden over 
de loondoorbetalingsverplichting enkele kritische opmerkingen gemaakt. Zo werd een 
anticumulatiebepaling met uitkeringen uit hoofde van een wettelijke verzekering node gemist 
en werd een uit de onbeperkte duur en het dwingendrechtelijke karakter van de 
loondoorbetalings verplichting voortvloeiend gevaar voor ontslag van zieke werknemers 
gesignaleerd. Gevraagd werd dan ook om deze twee respectievelijk door minister Cort van 
der Linden en minister Loeff aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het concept
wetsvoorstel van Drucker ongedaan te maken.92 Overeenkomstig deze in het voorlopig 
verslag geuite wensen van de Tweede Kamer paste minister Loeff zijn wetsvoorstel aan. 
Daartoe diende hij op 14 januari 1905 naast de memorie van antwoord een gewijzigd 
wetsvoorstel93 in waarin een anticumulatiebepaling met uitkeringen uit hoofde van een 
wettelijke verzekering werd geïntroduceerd, de duur van de loondoorbetalingsverplichting tot 
de opzegtermijn werd beperkt en die verplichting haar semi-dwingendrechtelijke karakter 
herkreeg. 

Aan de openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zou hij echter niet 
meer toekomen. Ten gevolge van de verkiezingsnederlaag van 1905 werd het confessionele 
kabinet-Kuyper, waarvan hij deel uitmaakte opgevolgd door het liberale kabinet-De 
Meester.94 Zijn ambtsopvolger in dat kabinet, minister Van Raalte, zette de behandeling voort. 
Daartoe diende hij op 27 februari 1906 een nader gewijzigd wetsvoorstel95 bij de Tweede 
Kamer in, nadat hij reeds op 23 februari 1906 de daarin aangebrachte wijzigingen per brief 
had aangekondigd. Met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting hielden deze 
wijzigingen zowel een verruiming als een beperking in. Naast ziekte werd nu ook ongeval 
genoemd als omstandigheid waaronder de loondoorbetalingsverplichting van toepassing was. 
Aan de uitzonderingen op de toepasselijkheid van deze verplichting werden echter de ziekte 
en het ongeval toegevoegd die werden veroorzaakt door een gebrek dat de werknemer bij zijn 
aanstelling opzettelijk voor de werkgever heeft verzwegen. 

Tijdens de openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werden op het 
punt van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte amendementen van een zeer 
uiteenlopende strekking ingediend. Zo wenste een vijftal conservatieve liberalen deze 
verplichting te schrappen aangezien de inkomensbescherming van zieke werknemers naar hun 
mening langs een publiekrechtelijke weg diende te worden geregeld.96 De christelijk-
historische afgevaardigde Van Idsinga wilde zo ver niet gaan, maar wenste de wettelijke 
loondoorbetalingsverplichting wel te zien omgezet in een verplichting die op gewoonte of 
plaatselijk gebruik berust.97 Deze amendementen werden wegens gebrek aan bijval echter 
ingetrokken, respectievelijk verworpen. 

Eveneens ingetrokken, respectievelijk verworpen, werden de amendementen van liberale98, 
respectievelijk socialistische99 en katholieke zijde die beoogden, het dwingendrechtelijke 
karakter van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte geheel of gedeeltelijk te herstellen. 

92 Kamerstukken II1903/04, 137, nr. 6, p. 106-108. 
93 Kamerstukken Π 1904/05, 23, nr. 1-2. 
9 4 Oud 1987, p. 187-194. 
9 5 Kamerstukken II1905/06, 35, nr. 1-2. 
5 6 Kamerstukken II1905/06, 35, nr. 43. 
9 7 Kamerstukken II1905/06, 35, nr. 64. 
9 8 Kamerstukken II1905/06, 35, nr. 60. 
9 9 Bles 1908, p. 569 (een gedrukt Kamerstuk ontbreekt). 
1 0 0 Kamerstukken II1905/06, 35, nr. 7 sub VIII. 
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Verworpen werd ook een amendement van socialistische zijde101 dat ter bestrijding van 
geslachtsziekten de uitzondering op de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte of ongeval, 
veroorzaakt door onzedelijkheid van de werknemer, ongedaan wilde maken. Daarentegen 
werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard een amendement van de liberaal De Klerk,102 dat 
de uitzondering voor de gevolgen van door de werknemer bij zijn aanstelling opzettelijk 
verzwegen lichamelijke gebreken beperkte tot die gebreken waarover de werknemer bij zijn 
aanstelling opzettelijk valse inlichtingen heeft verstrekt. 
Eveneens aangenomen werd een amendement van confessionele zijde103 aangaande de duur 
van de verplichting. Na wijziging van de redactie conform een suggestie van Drucker 
herstelde dit amendement de formulering van diens concept-wetsvoorstel waarin die duur op 
een betrekkelijk korte tijd werd gesteld. Een amendement van confessionele zijde om ter 
voorkoming van simulatie deze tijd met nog eens twee wachtdagen te bekorten104, werd echter 
verworpen. 
Wel weer aangenomen werd ten slotte een amendement van confessionele zijde om 
uitkeringen uit particuliere verzekeringen of onderlinge fondsen volledig met de 
loondoorbetalingsverplichting te verrekenen105 nadat op voorstel van Drucker uitkeringen uit 
hoofde van door de werknemer buiten de arbeidsverhouding om gesloten verzekeringen uit de 
werkingssfeer van dit amendement waren gelicht. 

Na aldus te zijn geamendeerd106, werd op 10 mei 1906 de loondoorbetalings-verplichting 
zonder hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer aanvaard.107 De aanvaarding door de 
Tweede Kamer van de Wet op de Arbeidsovereenkomst als geheel op 29 juni 1906 had wat 
meer voeten in de aarde. Weliswaar geschiedde deze aanvaarding met een ruime meerderheid 
van 79 stemmen, maar de zeven socialisten stemden en bloc tegen evenals de christelijk-
historische afgevaardigde Van Idsinga, terwijl de andere christelijk-historische 
afgevaardigden een stemverklaring nodig hadden om hun stem vóór het wetsvoorstel te 
motiveren. Daarin benadrukte him leider De Savomin Lohman dat hun bezwaren tegen het 
wetsvoorstel waren afgenomen door de veranderingen ten gunste van werkgevers die het 
tijdens de parlementaire behandeling had ondergaan en dat zij het belang van rechtszekerheid 
voor werknemers dat met de aanvaarding van het wetsvoorstel was gediend, boven hun 
resterende bezwaren lieten prevaleren.10 

De bezwaren van de socialistische Tweede-Kamerleden hadden voornamelijk betrekking op 
het codificerende karakter van het wetsvoorstel. Daardoor bevatte het naar hun mening te veel 
bezwarende bepalingen voor werknemers en te weinig voor werkgevers. Met Meijers1 9 moet 
echter worden opgemerkt dat de voor werknemers bezwarende bepalingen waren opgenomen 
ter beperking van bestaande contractuele mogelijkheden. Met Molenaar110 kunnen de 
socialistische bezwaren tegen het wetsvoorstel dan ook worden verklaard vanuit een zeker 
wantrouwen tegen alles wat van burgerlijke zijde afkomstig is. Bij sommige socialisten leidde 

101 Kamerstukken H 1905/06, 35, nr. 9 sub VI. 
102 Kamerstukken Π 1905/06, 35, nr. 61. 
103 Kamerstukken II1905/06, 35, nr. 58 sub I. 
104 Kamerstukken II1905/06,35, nr. 58 sub II. 
1 0 5 Kamerstukken II1905/06, 35, nr. 58 sub ΙΠ. 
1 0 6 Handelingen II1905/06, p. 1692-1711. 
1 0 7 Handelingen II1905/06, p. 1711. 
1 0 8 Handelingen II1905/06, p. 2260. 
1 0 9 Meijers 1924, p. 21. 
" 0 Molenaar 1957, p. 9-10. 
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dit wantrouwen zelfs tot de verwerping van het civielrechtelijke karakter van het wetsvoorstel. 
Van deze verwerping heeft hun leider Troelstra zich echter uitdrukkelijk gedistantieerd."1 

Blijkens het op 21 december 1906 uitgebrachte voorlopig verslag was de Eerste Kamer met 
de loondoorbetalingsverplichting niet onverdeeld gelukkig. Kritiek werd geleverd op het 
semi-dwingendrechtelijke karakter van die verplichting, op de onduidelijkheid van de regeling 
van de duur van die verplichting en het daarin ontbreken van een wachttijd, alsmede op de 
onduidelijkheid van de verhouding van die verplichting tot een eventuele toekomstige 
wettelijke ziekteverzekering."2 

In de op 11 mei 1907 verschenen memorie van antwoord erkende de regering het semi-
dwingendrechtelijke karakter van de loondoorbetalingsverplichting. Dankzij dat karakter 
konden werkgevers en werknemers volgens haar onderling een wachttijd overeenkomen. De 
duur van de verplichting zou naar haar mening door de rechter in het licht van de 
omstandigheden van het geval worden vastgesteld. Over het verband van de 
loondoorbetalingsveiplichting met een eventuele toekomstige wettelijke ziekteverzekering 
merkte zij op, dat zij met de introductie van deze verplichting niet de anticipatie op een 
dergelijke verzekering beoogde. Wel beoogde zij met de introductie van de 
loondoorbetalingsverplichting van art. 1638c BW de vraag te beantwoorden, of en in hoeverre 
de hoofdregel van het eveneens voorgestelde art. 1638b BW ('geen arbeid, geen loon') bij 
ziekte van de werknemer van kracht moet blijven."3 

Tijdens de van 27 juni tot en met 10 juli 1907 gehouden openbare behandeling van het 
wetsvoorstel in de Eerste Kamer werden het ontbreken van een wachttijd bij en het semi-
dwingendrechtelijke karakter van de loondoorbetalingsverplichting nog door de liberale 
werkgever Stork en de katholieke werkgever Regout bekritiseerd. Ook in het algemeen 
stonden deze Eerste-Kamerleden kritisch ten opzichte van het wetsvoorstel, evenals de 
liberaal Van Houten en de antirevolutionair 't Hooft. Daarentegen betoonde zich de 
antirevolutionaire werkgever Hovy een voorstander van het wetsvoorstel114 en bracht diens 
katholieke collega Regout zijn stem ondanks zijn bezwaren voor het wetsvoorstel uit. In totaal 
deden 29 van de 50 Eerste- Kamerleden dat, zodat het wetsvoorstel werd aangenomen."5 

Op 13 juli 1907 verscheen de door de Eerste Kamer aangenomen wet in het Staatsblad (1907, 
193). Voordat die wet echter in werking kon treden, moest de regering nog een toezegging 
aan de Eerste Kamer nakomen om het overgangsrecht ten aanzien van rechtszaken die voor de 
inwerkingtreding van die wet aanhangig waren gemaakt, een wettelijke basis te geven. 
Daartoe verscheen op 20 juni 1908 een wet in het Staatsblad (nr. 207) die bepaalde dat de 
zojuist genoemde rechtszaken nog volgens het oude recht zouden worden afgehandeld. 
Bovendien moesten nog enkele algemene maatregelen van bestuur worden vastgesteld. Dit 
geschiedde bij KB van 21 maart 1908 (Stb. nr. 88) respectievelijk 31 maart 1908 (Stb. nr. 94 
en nr. 95). De twee laatstgenoemde algemene maatregelen van bestuur werden herzien en 
aangevuld bij KB van 13 oktober 1908 (Stb. nrs. 318 en 319). Eerst nadat deze algemene 
maatregelen van bestuur definitief waren vastgesteld, kon bij KB van 21 oktober 1908 (Stb. 
nr. 324) de datum van inwerkingtreding van de Wet op de Arbeidsovereenkomst worden 
bepaald. Deze werd vastgesteld op 1 februari 1909. 

" ' Diepenhorst 1930, p. 20-23. 
112 Handelingen 11906/07, p. 71-73. 
113 Handelingen 11906/07, p. 382-383. 
114 Handelingen 11906/07, p. 461-588. 
115 Handelingen 11906/07, p. 589. 
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Welke is nu, in vergelijking met de in § 3.1. besproken Ongevallenwet, de betekenis van de 
opname van een loondoorbetalingsverplichting in het Burgerlijk Wetboek voor de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers? 
Evenals bij de Ongevallenwet, blijken daarvoor bij de totstandkoming van de Wet op de 
Arbeidsovereenkomst drie fimdamentele keuzes te zijn gemaakt. 
De eerste keuze is die voor het treffen van een wettelijke regeling. Deze keuze is bij de 
totstandkoming van de Ongevallenwet ook gemaakt en houdt in dat de wetgever 
verantwoordelijkheid neemt voor de besluitvorming omtrent de vraag of, door wie en op 
welke wijze aan de inkomensbescherming van zieke werknemers gestalte wordt gegeven. 
De tweede keuze is, anders dan bij de totstandkoming van de Ongevallenwet het geval is 
geweest, die voor een civielrechtelijk karakter van de wettelijke regeling. Deze keuze houdt in 
dat de verantwoordelijkheid voor de financiering en de uitvoering van de regeling met 
inbegrip van de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming daarover bij werkgevers en 
werknemers wordt gelegd. Deze verantwoordelijkheden worden echter beperkt door de 
bepaling dat uitkeringen uit hoofde van wettelijke verzekeringen op de 
loondoorbetalingsverplichting in mindering worden gebracht. 
De derde keuze is, eveneens anders dan bij de Ongevallenwet het geval was, die voor een 
semi-dwingendrechtelijk karakter van de wettelijke regeling. Deze keuze houdt in dat de 
wetgever diens verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de inkomensbescherming 
van zieke werknemers voorwaardelijk aan werkgevers en werknemers overdraagt."6 De 
voorwaarden waaronder deze overdracht plaatsvindt, hebben betrekking op de (wijze van) 
totstandkoming van een besluit met betrekking tot de invulling van deze 
verantwoordelijkheid. De overdracht vindt alleen plaats wanneer een dergelijk besluit tot 
stand is gekomen in de vorm van een schriftelijke overeenkomst of reglement. Aan de inhoud 
van een dergelijk besluit worden door de wetgever geen voorwaarden gesteld. 

3.3. De totstandkoming van de Ziektewet 

Met de beide hierboven besproken wetten had de wetgever een deel van de 
verantwoordelijkheid op zich genomen voor de besluitvorming omtrent de vraag of, door wie 
en op welke wijze aan de inkomensbescherming van zieke werknemers gestalte wordt 
gegeven. Toch moet de invloed van deze wetten op de feitelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers niet 
worden overschat. De Ongevallenwet voorzag slechts in een regeling van de financiële 
gevolgen van bedrijfsongevallen in gevaarlijke industriële bedrijven en de civielrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting kon vanwege haar semi-dwingendrechtelijke karakter 
contractueel buiten werking worden gesteld. De wettelijke regeling van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers was dus nog fragmentarisch van opzet en 
slechts een algemene wettelijke ziekteverzekering leek in die toestand verandering te kunnen 
brengen. 

Een eerste proeve van zo'n algemene ziektewet werd gevormd door het wetsvoorstel dat 
minister Kuyper op 15 november 1904 bij de Tweede Kamer indiende.117 Dit wetsvoorstel 
hield een verplichte verzekering in van bijna alle vaste werknemers en hun gezinsleden tegen 
de financiële gevolgen van ziekte, ziektekosten en overlijden. De premie zou worden 

116 Zie voor de wijze waarop werkgevers en werknemers met deze verantwoordelijkheid omgingen Jansen & 
Loonstra 1994, i.h.b. p. 150-152. 
117 Kamerstukken Π 1904/05, 120. 
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ingevorderd bij de werkgevers die daarvan echter 2/3 deel mochten inhouden op het loon van 
de verzekerde werknemers. De uitvoering van de wet zou zowel door districtsziekenkassen 
van de overheid als door particuliere ziekenkassen geschieden. Met Wittert van Hoogland118 

dient hierbij te worden opgemerkt dat in dit van Kuyper afkomstige wetsvoorstel van 
uitvoering door bedrijfsverenigingen geen sprake was. Wel kregen bedrijven de mogelijkheid 
om het eigen risico te dragen door een bedrijfsziekenkas op te richten. Die mogelijkheid was 
echter alleen voor grotere bedrijven van praktisch belang. 
Nog voordat de Tweede Kamer met de behandeling van dit wetsvoorstel was begonnen, leed 
Kuyper een gevoelige verkiezingsnederlaag en werd zijn kabinet opgevolgd door het liberale 
kabinet-De Meester.119 Op 20 september 1905 trok dit kabinet Kuypers voorstel van een 
ziekteverzekeringswet in. 20 

Precies eenjaar later diende minister Veegens uit dit kabinet een eigen wetsvoorstel121 bij de 
Tweede Kamer in dat echter grotendeels op het wetsvoorstel van Kuyper was gebaseerd. Wel 
had minister Veegens de kring der verzekerden met de vrouwelijke dienstboden uitgebreid 
maar daartegenover stond een beperking van de verstrekkingen door het vervallen van de 
overlijdensuitkering. Verder legde minister Veegens ter aansluiting bij de bestaande praktijk 
een zwaarder accent op de uitvoering van de wet door particuliere ziekenkassen. Voor de 
districtsziekenkassen was in zijn visie slechts een aanvullende rol weggelegd. 

De schriftelijke behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft wel 
plaatsgevonden maar daarvan is geen verslag gepubliceerd.122 Nog voordat met de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer een begin was gemaakt, kwam het 
liberale kabinet-De Meester ten val en werd het opgevolgd door het confessionele kabinet-
Heemskerk.123 Dit kabinet trok op 11 maart 1908 het wetsvoorstel van Veegens in.124 

Op 18 juli 1910 diende minister Talma uit dit kabinet een nieuw wetsvoorstel125 bij de 
Tweede Kamer in. Daarin waren de vrouwelijke dienstboden weer uit de kring der 
verzekerden verwijderd en mochten de werkgevers slechts de helft van de bij hen 
ingevorderde premies op de verzekerde werknemers verhalen. Belangrijker was echter een 
drietal fundamentele veranderingen ten opzichte van de beide voorafgaande wetsvoorstellen. 
Ten eerste waren de verstrekkingen tot de uitkering van ziekengeld beperkt. Dit bedroeg 50% 
van het gemiddelde loon van de loonklasse waartoe de verzekerde behoorde gedurende een 
halfjaar en met een wachttijd van vijf dagen. Wel werd de aansluiting van de verzekerde bij 
een erkend ziekenfonds gesteld als voorwaarde voor de uitkering van ziekengeld. 
Ten tweede zou de uitvoering uitsluitend door publiekrechtelijke organen geschieden. Wel 
zouden deze organen, de Raden van Arbeid, door vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers worden bestuurd met een onafhankelijke, door de Kroon benoemde, voorzitter. 
Tevens zouden vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers naast door de Kroon 
benoemde deskundigen deelnemen aan het bestuur van de Verzekeringsraden die toezicht op 
de Raden van Arbeid zouden gaan uitoefenen. Deze bestuurlijke invloed diende ter 
compensatie van het vervallen van de mogelijkheid om de wet te laten uitvoeren door 

118 Wittert van Hoogland 1940, p. 133. 
"'Oud 1987, p. 187-192. 
120 Kamerstukken II1905/06, 60. 
121 Kamerstukken II1906/07, 91. 
122 Wittert van Hoogland 1940, p. 135-136. 
123 Wittert van Hoogland 1940, p. 142. 
nA Kamerstukken II1907/08, 36. 
125 Kamerstukken II1909/10, 302, nr. 1-3. 
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particuliere ziekenkassen. Met Quarles van Ufford126 is het vervallen van deze mogelijkheid 
toe te schrijven aan een overeenkomstige verandering die de Duitse wetgeving bij de 
vervanging van het Krankenversicherungsgesetz door de Reichsversicherungsordnung had 
ondergaan. 
Ten derde zouden deze organen niet alleen op het gebied van het socialeverzekeringsrecht 
bevoegdheden krijgen maar ook op het gebied van het arbeidsrecht. Deze bevoegdheden 
waren zowel van uitvoerende als van verordenende aard. 

Alvorens tot de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel over te gaan, wenste de 
Tweede Kamer zich over de drie hierboven genoemde fundamentele veranderingen uit te 
spreken. Daartoe verscheen op 30 mei 1911 een verslag van de commissie van 
voorbereiding127 waarin, naast de opvattingen van de kamerleden over deze veranderingen, 
ook de visie van de minister was verwerkt. Aan het einde van dit verslag werden over de 
wenselijkheid van deze drie veranderingen evenzoveel vraagpunten opgeworpen. 

Tijdens een openbaar debat dat van 20 tot en met 29 juni 1911 werd gehouden, werden deze 
vraagpunten beantwoord. Bij deze beantwoording bleek de beperking van de verstrekkingen 
tot de uitkering van ziekengeld door een kamermeerderheid van 51 tegen 37 stemmen te 
worden ondersteund.128 Tegen het overheidsmonopohe bij de uitvoering werd door de 
christelijk-historische fractie die de regering ondersteunde echter ernstig bezwaar gemaakt. 
De minister kwam aan dit bezwaar tegemoet door een aan de Engelse National Insurance Bill 
ontleend en aan de Nederlandse situatie aangepast uitvoeringsstelsel toe te zeggen, waarin 
particuliere ziekenkassen een rol konden spelen. Na deze toezegging van de minister leverde 
de verwerping met 54 tegen 13 stemmen van het overheidsmonopohe bij de uitvoering geen 
politieke problemen meer op.129 Het vraagpunt naar de omschrijving van het werkterrein van 
de Raden van Arbeid werd op 28 juni 1911 ingetrokken nadat de minister had aangegeven, dit 
werkterrein tot de sociale verzekering te beperken.130 Terzijde zij in dit verband opgemerkt 
dat de minister bij de openbare behandeling van de Radenwet ook de verordenende 
bevoegdheid van de Raden van Arbeid heeft moeten opgeven nadat daartegen door de 
katholieke jurist Loeff constitutionele bezwaren waren ingebracht.131 

Op 2 augustus 1911 bracht de minister een nota van wijziging132 uit waarin hij zijn toezegging 
aan de Tweede Kamer nakwam om het overheidsmonopohe bij de uitvoering van de wet op te 
heffen. Daartoe werd bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de uitkering van ziekengeld 
op gezamenlijk verzoek van de verzekerde en een erkende bijzondere ziekenkas op die 
bijzondere ziekenkas kon overgaan. Om voor erkenning in aanmerking te komen, moest zo'n 
ziekenkas rechtspersoonlijkheid bezitten of van een rechtspersoon deel uitmaken, een bij 
algemene maatregel van bestuur bepaald aantal leden hebben en democratisch zijn ingericht, 
dat wil zeggen de statuten uitsluitend door de leden laten opstellen en het bestuur uitsluitend 
door de leden laten kiezen. Als een bijzondere ziekenkas aan deze voorwaarden voldeed, 
móest de Raad van Arbeid deze erkennen. Het stellen van financiële zekerheid was geen 

126 Quarles van Ufford 1918, p. 141. 
127 Kamerstukken II1910/11, 68, nr. 4. 
128 Handelingen II1910/11, p. 2395. 
129 Handelingen II1910/11, p. 2395-2442. 
130 Handelingen II1910/11, p. 2432-2433. 
131 Voordat bij de Grondwetsherziening van 1922 in art. 194 Gw de mogelijkheid werd opgenomen dat de 
wetgever aan andere dan de in de Grondwet genoemde openbare lichamen een verordenende bevoegdheid kan 
verlenen, was het bestaan van deze mogelijkheid omstreden. 
132 Kamerstukken II1911/12, 56, nr. 2. 
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voorwaarde voor erkenning maar wel een verplichting van een bijzondere ziekenkas. Niet-
nakoming van deze verplichting leidde, evenals het niet meer voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden, tot intrekking van de erkenning. Daarnaast kon de erkenning worden 
ingetrokken wegens handelingen of verzuimen in strijd met enig wettelijk voorschrift en 
eindigde de erkenning van rechtswege bij faillissement van de bijzondere ziekenkas of van de 
rechtspersoon waarvan zij deel uitmaakte. De Raden van Arbeid bleven belast met de 
registratie van verzekerden en uitkeringen alsmede met de vaststelling en de invordering van 
de premies. Bovendien fungeerden zij als beroepsinstantie voor de verzekerden die waren 
aangesloten bij een bijzondere ziekenkas. 
Na overleg met de commissie van voorbereiding bracht de minister nog meer veranderingen 
in het wetsvoorstel aan.133 Zo werd de wettelijke normuitkering tot 70% van het gemiddelde 
klasseloon verhoogd. De Raden van Arbeid waren bevoegd om van deze norm afte wijken 
met 50% van het gemiddelde klasseloon als ondergrens. Verder werd het aantal wachtdagen 
tot twee beperkt. Tevens werd ter voorkoming van onbehoorlijke concurrentie premierestitutie 
door de bijzondere ziekenkassen aan de facultatieve gronden voor intrekking van hun 
erkenning toegevoegd. 

Tijdens de algemene beschouwingen die van 21 mei tot en met 6 juni 1912 in de Tweede 
Kamer werden gehouden, tekende de vooruitstrevende liberaal Treub verzet aan tegen het 
loslaten door de minister van het overheidsmonopolie bij de uitvoering. Naar zijn mening had 
deze gang van zaken bij de uitvoering van de Ongevallenwet geleid tot risicoselectie en 
bevoordeling van de grote werkgevers, die immers het best in staat waren om de goede 
risico's aan te trekken.134 Zijn katholieke collega Aalberse betoonde juist zijn instemming met 
de introductie van de mogelijkheid om bijzondere ziekenkassen bij de uitvoering te betrekken. 
Op grond van het subsidiariteitsbeginsel, dat verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij 
individuele burgers wil leggen, was hij graag nog een stap verder in deze richting gegaan door 
de mogelijkheid van uitvoering door openbare ziekenkassen slechts als uitzondering op de 
regel van uitvoering door bijzondere kassen te formuleren. Vanwege de praktische 
onmogelijkheid van de volledige verwezenlijking van dat beginsel op het gebied van de 
Ziektewet kon hij zich echter met het nu voorgestelde stelsel van uitvoering verenigen.135 Ook 
voor De Savomin Lohman en De Visser (CHU) gingen de concessies van de minister aan de 
voorstanders van uitvoering door bijzondere ziekenkassen niet ver genoeg. Zij bepleitten een 
grotere vrijheid van deze kassen ten opzichte van de Raden van Arbeid.136 

In het kader van zijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen diende de liberaal 
Roodhuyzen op 29 mei 1912 mede namens zijn collega De Kanter een motie in, waarin de 
totstandkoming werd bepleit van het uitvoeringsstelsel waarvan de katholiek Aalberse zich 
een principieel voorstander had betoond.1 7 Aangezien deze motie onvoldoende parlementaire 
steun wist te verwerven en op 5 juni 1912 door De Savomin Lohman amendementen138 waren 
ingediend die beoogden een gelijkwaardige positie van publieke en private uitvoerders te 
creëren, trok Roodhuyzen op 6 juni 1912 zijn motie in.' 9 Deze amendementen-De Savomin 
Lohman ontnamen de Raden van Arbeid het toezicht op de bijzondere ziekenkassen door dit 
toezicht op te dragen aan afzonderlijke Verzekering-Inspecties onder leiding van een 

133 Kamerstukken II1911/12, 56, nr. 8. 
134 Handelingen II1911/12, p. 2378-2379. 
135 Handelingen II1911/12, p. 2420. 
136 Handelingen II1911/12, p. 2478-2487. 
137 Handelingen II1911/12, p. 2487-2488. 
139 Kamerstukken II1911/12, 56, nr. 34. 
'3' Handelingen II1911/12, p. 2611. 
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rijksambtenaar. Toch was ook in deze opzet de scheiding tussen publieke uitvoering en 
toezicht niet volledig aangezien De Savomin Lohman het voorzitterschap van een Raad van 
Arbeid had toebedacht aan een lid van een Verzekering-Inspectie. 

Ter voorkoming van vertraging van de parlementaire behandeling van de nauw met de 
Ziektewet samenhangende Radenwet trok De Savomin Lohman zijn amendementen op 13 
juni 1912 in.140 Op dezelfde dag werden zij echter overgenomen door Roodhuyzen141 die zijn 
motie immers vanwege de indiening van de amendementen-De Savomin Lohman had 
ingetrokken. 

Aan het begin van de openbare behandeling van de artikelen van de Ziektewet op 2 april 1913 
trok Roodhuyzen die amendementen weer in.142 Hij deed dat niet alleen omdat daaraan door 
de aanvaarding van de Radenwet de zin was komen te ontvallen maar ook en vooral omdat de 
minister bij nota van wijziging d.d. 20 maart 1913143 opnieuw enkele concessies aan de 
voorstanders van de uitvoering van de wet door bijzondere ziekenkassen had gedaan. Zo had 
hij uit een amendement-Patijn144 de mogelijkheid overgenomen dat een minderheid van het 
bestuur van een bijzondere ziekenkas door werkgevers zou worden gekozen. Daarnaast had 
hij voor de bijzondere ziekenkassen de mogelijkheid geopend om hun werknemerspremies 
van die der Raden van Arbeid te doen afwijken. Ter voorkoming van risicoselectie was dit 
voor de werkgeverspremies echter niet toegestaan. 

Tijdens de artikelsgewijze openbare behandeling in de Tweede Kamer werd door overname 
van een amendement-Snoeck Henkemans (CHU)145 ook de bevoegdheid van de bijzondere 
ziekenkassen om hun uitkeringen naar boven te doen afwijken van de wettelijke norm, in de 
wet opgenomen.146 

Op deze wijze in de wet opgenomen147 werd verder een amendement-De Fisser148 dat de 
erkenning van kleine bijzondere ziekenkassen mogelijk maakte op voorwaarde dat een 
centrale kas zich aansprakelijk stelde voor de nakoming van de (financiële) verplichtingen 
van de kleine bijzondere kas. 
Eveneens door de minister overgenomen149 werd ten slotte een amendement-Duys150 om de 
gronden voor intrekking van de erkenning uit te breiden met de kennelijke bemoeilijking van 
de toetreding van verzekerden wegens hun ziektegevaar. 

Op 25 april 1913 werd het wetsvoorstel met 58 tegen 22 stemmen door de Tweede Kamer 
aangenomen.151 Opvallend was daarbij het stemgedrag van de fracties van de CHU en de 
SDAP. 
De eerstgenoemde fractie had de Ongevallenwet unaniem en de Wet op de 
Arbeidsovereenkomst in overgrote meerderheid aanvaard maar stemde tegen dit wetsvoorstel. 
Weliswaar sprak haar leider De Savomin Lohman in zijn stemverklaring zijn waardering uit 

140 Handelingen II1911/12, p. 2696-2697. 
141 Handelingen II1911/12, p. 2700. 
142 Handelingen II1912/13, p. 2699-2700. 
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I4i Handelingen II1912/13, p. 2888. 
147 Handelingen II1912/13, p. 2903. 
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voor de tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer daarin aangebrachte 
verbeteringen van de positie van de bijzondere ziekenkassen, maar met een publiekrechtelijk 
stelsel van verplichte verzekering zei hij zich niet te kunnen verenigen. Deze opvatting over 
een dergelijk wettelijk verzekeringsstelsel lijkt te zijn geïnspireerd door een in 1909 over dit 
onderwerp verschenen boek van de VU-hoogleraar Strafrecht Fabius152 waarin een zeer 
afwijzend standpunt wordt geformuleerd. 
De socialistische fractie, die zich in haar geheel tegen de Wet op de Arbeidsovereenkomst had 
uitgesproken, stemde -evenals bij de Ongevallenwet het geval was geweest- wel voor dit 
wetsvoorstel. Blijkens de stemverklaring van haar leider Troelstra gaf voor deze fractie de 
betekenis van dit wetsvoorstel voor werknemers de doorslag boven de daartegen ingebrachte 
bezwaren. 

Evenals bij de behandeling van de Ongevallenwet het geval is geweest, werden ook bij de 
behandeling van de Ziektewet in de Eerste Kamer daartegen constitutionele bezwaren 
opgeworpen. Zo achtte de vooruitstrevend-liberale Van der Feltz het aan de Raden van Arbeid 
ter vervanging van hun verordenende bevoegdheid toegekende alleenrecht tot voordracht van 
door de Kroon uit te vaardigen algemene maatregelen van bestuur in strijd met art. 55 Gw-
1887, dat de uitvoerende macht opdroeg aan de Kroon. Tevens achtte hij de openstelling van 
administratieve rechtspraak ter zake van door de Raden van Arbeid genomen beslissingen 
over geschillen tussen bijzondere ziekenkassen en hun verzekerden vanwege het 
civielrechtelijke karakter van deze geschillen in strijd met art. 153 Gw-1887. Dit artikel droeg 
de beslechting van civielrechtelijke geschillen immers bij uitsluiting op aan de rechterlijke 
macht, waartoe de Raden van Beroep niet behoorden.153 

In zijn reactie op het eerstgenoemde constitutionele bezwaar benadrukte minister Talma dat 
de verordenende bevoegdheid van de Kroon niet door de verplichte voordracht van de Raden 
van Arbeid werd aangetast. De Kroon was immers niet verplicht om die voordracht op te 
volgen. Ten aanzien van het tweede constitutionele bezwaar merkte hij op, de bijzondere 
ziekenkassen slechts als mede-uitvoerders van de Raden van Arbeid te beschouwen. Daardoor 
bleef naar zijn mening de publiekrechtelijke verhouding van de verzekerde tot de Raad van 
Arbeid te allen tijde bepalend voor diens rechtspositie.154 

Op 3 juni 1913 werd de Ziektewet met 24 tegen 12 stemmen door de Eerste Kamer 
aangenomen.155 Reeds op 5 juni 1913 werd zij onder nummer 204 in het Staatsblad geplaatst. 
Tot de invoering van de wet in deze vorm zou het echter niet komen. Niet alleen de in 1914 
ingetreden oorlogsomstandigheden waren daaraan debet maar ook en vooral de 
verkiezingsuitslag van 1913.156 Daardoor was de confessionele meerderheid in de Tweede 
Kamer door een meerderheid van liberalen en socialisten vervangen.157 Met name de 
uitsluiting van losse werknemers en dienstboden uit de kring der verzekerden en de beperking 
van de prestaties lot de uitkering van ziekengeld was de nieuwe meerderheid in de Tweede 
Kamer een doom in het oog. In het op 1 november 1915 door minister Treub uit het kabinet-
Cort van der Linden bij de Tweede Kamer ingediende wijzigingswetsvoorstel158 werden die 
uitsluiting en die beperking dan ook ongedaan gemaakt. 

152 Fabius 1909. 
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Welke is nu de betekenis van de totstandkoming van de Ziektewet van minister Talma voor 
het denken over de wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming 
van zieke werknemers? 
Bij de totstandkoming van deze wet blijken dezelfde drie fundamentele keuzes als bij de 
totstandkoming van de Ongevallenwet te zijn gemaakt. 
De eerste keuze is die voor het treffen van een wettelijke regeling. Deze keuze houdt in dat de 
wetgever verantwoordelijkheid neemt voor de besluitvorming omtrent de vraag of, door wie 
en op welke wijze aan de inkomensbescherming van zieke werknemers gestalte wordt 
gegeven. 
De tweede keuze is die voor een publiekrechtelijk karakter van de wettelijke regeling. Deze 
keuze houdt in dat de centrale overheid de eindverantwoordelijkheid op zich neemt voor de 
financiering en de uitvoering daarvan. 
De derde en belangrijkste keuze is die voor een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid 
en bedrijfsleven voor de financiering en de uitvoering van de wettelijke regeling. Deze keuze 
houdt de invoering in van mogelijkheden om bijzondere ziekenkassen, waaronder ook 
bedrij fsziekenkassen, bij de uitvoering van de wet te betrekken alsmede de verlening aan deze 
ziekenkassen van beperkte bevoegdheden om inzake de premiestelling een eigen beleid te 
voeren. De wijze waarop deze mogelijkheden werden ingevoerd en deze bevoegdheden 
werden verleend, liet de eindverantwoordelijkheid van de overheid voor de financiering en de 
uitvoering van de wet echter onverlet. Het gebruik van deze mogelijkheden was immers aan 
door de wetgever opgestelde (financiële) voorwaarden gebonden. Bovendien bleven de 
registratie van verzekerden en uitkeringen, de invordering van de premies, het toezicht en de 
rechtsbescherming in handen van overheidsorganen. 
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4. De wijzigingen van de Ongevallenwet, de totstandkoming en invoering van de 
categorale ongevallenwetten en de invoering van de Ziektewet (1913-1930) 

4.1. De wijzigingen van de Ongevallenwet 

Zoals hierboven in § 3.1. is uiteengezet, had de door de Ongevallenwet-1901 geboden 
inkomensbescherming slechts een beperkte werkingssfeer. Alleen werknemers van limitatief 
opgesomde gevaarlijke industriële bedrijven konden in aanmerking komen voor een uitkering 
op grond van deze wet en dan nog alleen bij ongevallen die hen in de uitoefening van hun 
functie waren overkomen. Bovendien werd de gecentraliseerde opzet van de uitvoering in 
parlement en samenleving in toenemende mate als problematisch ervaren. Deze opzet 
veroorzaakte immers niet alleen hoge uitvoeringskosten maar oefende ook een negatieve 
invloed uit op de snelheid en de zorgvuldigheid van de afhandeling van uitkeringsaanvragen. 

Aanvankelijk werd beoogd, de voor de opheffing van deze knelpunten benodigde herziening 
van de Ongevallenwet met de aanpassing van deze wet aan de Ziektewet te doen samenvallen. 
Vanwege het uitblijven van de invoering van de Ziektewet diende minister Aalberse op 3 juni 
1919 echter een afzonderlijk wetsvoorstel betreffende de technische herziening van de 
Ongevallenwet159 bij de Tweede Kamer in. 
Allereerst hield dit wetsvoorstel een uitbreiding van de verzekeringsplicht in tot alle bedrijven 
met uitzondering van landbouw-, zeevaart- en zeevisserijbedrijven. Voor deze categorieën 
bedrijven werd de totstandkoming van de in § 4.2. te bespreken categorale ongevallenwetten 
nagestreefd. Vervolgens hield het wetsvoorstel een verruiming van de verzekerde 
gebeurtenissen in met ongevallen die de werknemer waren overkomen op weg van en naar 
zijn werk, tijdens zijn detachering bij een ander bedrijf dan dat van zijn werkgever en bij de 
verlening van persoonlijke diensten aan zijn werkgever. Daarnaast voorzag het in de 
introductie van de mogelijkheid voor niet-werknemers om een vrijwillige verzekering afte 
sluiten. Ten slotte verleende het een bevoegdheid aan de Kroon om bij algemene maatregel 
van bestuur delen van de uitvoering naar de Raden van Arbeid te decentraliseren. Op 26 
september 1919 werd aan de inhoud van dit wetsvoorstel bij nota van wijziging160 nog 
toegevoegd de overheveling van de organisatie van de Rijksverzekeringsbank naar een 
afzonderlijke wet.161 

Tijdens de openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, die van 4 tot en 
met 9 maart 1921 plaatsvond, werd met 29 tegen 26 stemmen een amendement van de 
Commissie van Rapporteurs162 aangenomen1 3 waarbij de door de regering voorgestelde 
casuïstische uitbreiding van de kring der verzekerde gebeurtenissen door een algemene 
uitbreiding werd vervangen. Daartoe werd in de definitie van het begrip "bedrijfsongeval" het 
element "in verband met de uitoefening van het bedrijf' gewijzigd tot "in verband met zijn 
dienstbetrekking". Een confessioneel amendement Beumer-Van Wijnbergen dat beoogde om 
in het bedrijf van hun ouders werkzame kinderen van de werkingssfeer van de wet uit te 
sluiten164, werd met 48 tegen 7 stemmen verworpen.165 Aldus geamendeerd, werd het 
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1 , 1 Deze Wet op de Rijksverzekeringsbank (Stb. 1920, 780) zou op 1 januari 1921 in werking treden. 
162 Kamerstukken Π1920/21, 58, nr. 8. 
163 Handelingen II1920/21, p. 1709. 
1M Kamerstukken II1920/21, 58, nr. 7. 
165 Handelingen II1920/21, p. 1713. 
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wetsvoorstel op 17 maart 1921 zonder hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer 
aanvaard.166 

In het Eindverslag van de Eerste Kamer , dat op 14 april 1921 verscheen, werd instemming 
betuigd met de inhoud van het wetsvoorstel in het algemeen en met de daarin voorziene 
decentralisatie van de uitvoering van de Ongevallenwet in het bijzonder. Op 29 april 1921 
werd het wetsvoorstel zonder hoofdelijke stemming door de Eerste Kamer aanvaard.168 Op 2 
mei 1921 verscheen het onder nummer 700 als wet in het Staatsblad. Op 28 juni 1921 volgde 
daarop een publicatie in het Staatsblad onder nummer 819 van de integrale tekst van de 
Ongevallenwet zoals deze na de aanvaarding van de zojuist besproken wijzigingswet luidde. 
Door deze publicatie zou de wet voortaan als Ongevallenwet-1921 bekend staan. Op 15 juli 
1922 verscheen ten slotte het Decentralisatiebesluit (Stb. 1922,451), waarin o.a. de 
vaststelling en invordering van de premies en de uitvoering van het ambtelijk 
ongevallenonderzoek aan de Raden van Arbeid werden opgedragen. 

Een verdere uitbreiding van de kring der verzekerden krachtens de Ongevallenwet kwam tot 
stand doordat bij wet van 11 maart 1925 (Stb. 1925, 64) aan de wal werkzame werknemers 
van zeescheepvaartbedrijven in die kring werden opgenomen aangezien zij niet krachtens de 
in § 4.2. te bespreken Zeeongevallenwet verzekerd waren. Voor aan de wal werkzame 
werknemers in het zeevissersbedrijf, die evenmin krachtens de Zeeongevallenwet verzekerd 
waren, werd een zelfde regeling getroffen bij de wet van 2 juli 1928 (Stb. 1928, 223). 
De primaire doelstelling van de laatstgenoemde wet werd echter gevormd door de uitbreiding 
van de kring der verzekerde gebeurtenissen met bepaalde beroeps-ziekten. Deze uitbreiding 
geschiedde als uitvloeisel van een in 1925 op de Zevende Internationale Arbeidsconferentie 
door de Nederlandse regering ondertekend verdrag betreffende schadeloosstelling voor 
beroepsziekten. '69 

De betekenis van de zojuist gememoreerde uitbreidingen van de werkingssfeer van de 
Ongevallenwet voor de inkomensbescherming van door ongevallen getroffen werknemers 
lijkt vooral te zijn gelegen in de daardoor veroorzaakte toename van de omvang van het 
gebied waarop de wetgever verantwoordelijkheid draagt voor de besluitvorming omtrent de 
vraag of, door wie en op welke wijze aan die inkomensbescherming gestalte wordt gegeven. 
Voor de verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering en de uitvoering van de wet 
hebben deze uitbreidingen geen wezenlijke verandering meegebracht. 

Een wezenlijke verandering in de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de 
inkomensbescherming van door ongevallen getroffen werknemers werd wel aangebracht door 
de zogenaamde Fabrieksartsenwet (Stb. 1928, 166). 
Deze wet stelde ondernemingen waaraan een erkende bedrijfsgeneeskundige dienst was 
verbonden vrij van de verplichting tot aangifte van een ongeval bij de Rijksverzekeringsbank 
zolang de gevolgen van dat ongeval niet langer dan zes weken duurden. Gedurende die 
termijn kwam de verantwoordelijkheid voor de financiering en de uitvoering van de tijdelijke 
uitkering die krachtens de Ongevallenwet aan hun werknemers toekwam echter bij de van de 
aangifteverplichting vrijgestelde werkgevers te berusten. 

Handelingen II1920/21, p. 1846. 
Handelingen 11920/21, p. 817-818. 
Handelingen 11920/21, p. 865. 
Kamerstukken II1925/26, 393, nr. 8 en 9. 
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4.2. De totstandkoming en invoering van de categorale ongevallenwetten 

Zoals in het voorafgaande reeds werd geconstateerd, was de door de Ongevallenwet-1901 
geboden inkomensbescherming nogal fragmentarisch. Zo zonderde deze wet in art. 11 lid 1 de 
zeevaart en de zeevisserij uitdrukkelijk van haar werkingssfeer uit. Ter opvulling van deze 
lacunes werden op 19 november 1904 door de ministers Kuyper en Melvil van Lynden en op 
29 juni 1907 door de ministers Veegens en Van Tets van Goudriaan respectievelijk een 
voorstel van een Zeevissersongevallenwet170 en een voorstel van een 
Zeevaartongevallenwet '7 ' ingediend. 

Evenals de Ongevallenwet-1901 waren deze twee wetsvoorstellen op een publiekrechtelijke 
leest geschoeid en werd in beide wetsvoorstellen de uitvoering opgedragen aan de 
Rijksverzekeringsbank. Wel had minister Kuyper zijn voorstel van een 
Zeevissersongevallenwet door een concept-wetsvoorstel vooraf laten gaan waarin de 
uitvoering door een tweetal bedrijfsverenigingen geschiedde. Op advies van het College voor 
de Zeevisserijen werd in het definitieve wetsvoorstel de uitvoering echter aan de 
Rijksverzekeringsbank opgedragen. Dit advies berustte op de overweging dat voor de 
bedrijfsvereniging van de Zuiderzee- en kustvisserij vanwege de uit vele kleine 
ondernemingen bestaande structuur van die bedrijfstak waarschijnlijk onvoldoende bestuurlijk 
kader te vinden zou zijn.17 

Op 4 december 1912 dienden de ministers Talma en de Marées van Swinderen ter vervanging 
van de beide zojuist genoemde wetsvoorstellen een voorstel van een Zeeongevallenwet173 in. 
Evenals zijn beide voorgangers was dit wetsvoorstel publiekrechtelijk van aard. Anders dan in 
de beide eerdere wetsvoorstellen het geval was, werd de uitvoering echter niet aan de 
Rijksverzekeringsbank opgedragen. 

De ministers wilden daarvoor namelijk een Zeebedrijfsvereniging in het leven roepen 
waarvan alle rederijen van rechtswege lid zouden zijn. Afgezien van het aantal 
bedrijfsverenigingen was daarmee de door Kuyper voorgestelde opzet van de uitvoering van 
de Zeevissersongevallenwet hersteld en tot de gehele zeevaart uitgebreid. Voor deze opzet 
werd door de ministers gekozen vanuit de veronder-stelling dat bij een duaal 
uitvoeringsstelsel zoals dat van de Ongevallenwet-1901 de portefeuille van de 
Rijksverzekeringsbank te klein zou blijven.174 

De behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer was nog niet begonnen toen in 
augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hoewel Nederland daarin neutraal bleef, 
bracht deze oorlog voor de Nederlandse zeevaart en zeevisserij bijzondere gevaren mee. Zo 
kondigde Duitsland in februari 1915 een duikbootactie aan waardoor ook Nederlandse 
schepen zouden kunnen worden getroffen. Onder invloed van deze aankondiging175 dienden 
de ministers Posthuma en Treub op 20 februari 1915 een voorstel van een 
Oorlogszeeongevallenwet176 in. Dit wetsvoorstel beperkte zich tot de verzekering van 
zeeongevallen die het gevolg waren van of in verband stonden met een gebeurtenis die 

Kamerstukken II1904/05, 125, nr. 1-5. 
Kamerstukken II1906/07, 255, nr. 1-4. 
Kamerstukken II1904/05, 125, nr. 3, p. 24. 
Kamerstukken Π1912/13,208, nr. 1-4. 
Kamerstukken II1912/13,208, nr. 3, p. 1-2. 
Schilthuis 1947, p. 2. 
Kamerstukken II1914/15, 304, nr. 1-4. 
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rechtstreeks door de oorlog werd veroorzaakt. Het wetsvoorstel verplichtte die verzekering 
langs een privaatrechtelijke weg door te bepalen dat een Nederlands zeeschip pas een 
Nederlandse haven mocht verlaten wanneer de schipper kon aantonen dat de bemanning 
genoegzaam tegen de financiële gevolgen van oorlogszeeongevallen was verzekerd. Het 
wetsvoorstel vermeldde daartoe de minimaal te verzekeren uitkeringsbedragen. Voor de 
bemanning van kleine schepen bedroegen deze de helft van de voor de bemanning van grotere 
schepen geldende bedragen; het verschil werd door het Rijk als toeslag op de uitkering 
bijgepast. 

Door de zojuist geschetste privaatrechtelijke opzet was de aansluiting van de voorgestelde 
Oorlogszeeongevallenwet met de publiekrechtelijke Ongevallenwet-1901 problematisch. In 
het op 12 maart 1915 uitgebrachte Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer177 werd dan ook 
op de totstandkoming van aanpassingen ter verbetering van deze aansluiting aangedrongen. In 
de op 24 maart 1915 verschenen Memorie van Antwoord178 hielden de ministers echter vast 
aan het uitgangspunt van de privaatrechtelijke opzet. 
Wel deden zij in de daarbij gevoegde nota van wijziging179 een tweetal concessies aan de in 
het voorlopig verslag neergelegde bezwaren van de Tweede-Kamerleden. Deze concessies 
hielden in dat de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel bevoegd werd verklaard om 
bij wijze van vangnetvoorziening namens de Staat verzekeringsovereenkomsten afte sluiten 
en dat aan de voorwaarden waaraan de door de wet vereiste verzekeringsovereenkomsten 
moesten voldoen de aanwezigheid van een deugdelijke geschillenbeslechtingsregeling werd 
toegevoegd. 

Bij het na overleg van de Commissie van Rapporteurs met de ministers Posthuma en Treub op 
16 april 1915 verschenen Eindverslag van de Tweede Kamer180 was een nadere nota van 
wijziging181 gevoegd. Daarin werden de uitkeringsaanspraken niet meer als bij de rechtbank 
afdwingbare vorderingen jegens de verzekeraar maar als bij de kantonrechter afdwingbare 
vorderingen jegens de werkgever omschreven. 

Aangezien de regering de privaatrechtelijke opzet van het wetsvoorstel had gehandhaafd, 
speelden de bezwaren daartegen in de van 20 tot en met 22 april 1915 gehouden openbare 
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer een grote rol. Niet alleen de 
gebrekkige aansluiting van het wetsvoorstel bij de Ongevallenwet-1901 werd in dit verband 
betreurd maar ook de gebrekkige waarborgen voor de verzekerden.182 

Bij zijn verdediging van het wetsvoorstel benadrukte minister Treub dat de keuze voor de 
privaatrechtelijke opzet voortvloeide uit het karakter van een voorlopige voorziening dat het 
wetsvoorstel droeg en uit de urgentie waarmee deze voorziening moest worden getroffen. 
Dankzij de keuze voor de privaatrechtelijke opzet konden volgens de minister immers aan een 
publiekrechtelijke opzet inherente principiële discussies worden voorkomen.' 3 Ook binnen 
de privaatrechtelijke opzet heeft de minister het maken van een principiële keuze echter niet 
kunnen vermijden. De in het wetsvoorstel voorziene aanvulling door het Rijk van de voor de 
bemanning van kleine schepen te verzekeren uitkeringsbedragen berust immers op een 

177 Kamerstukken II1914/15, 304, nr. 5. 
178 Kamerslukken II1914/15, 304, nr. 6. 
179 Kamerstukken II1914/15, 304, nr. 7. 
180 Kamerstukken II1914/15, 304, nr. 9. 
m Kamerstukken II1914/15,304, nr. 10. 
1,2 Handelingen II1914/15, p. 1095-1112. 
"3 Handelingen II1914/15, p. 1115-1119. 
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dergelijke keuze ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering. 
Door de aanvaarding184 van een amendement-De Visser185 werd deze aanvulling voor de 
bemanning van de kleinste schepen nog met 50% verhoogd. Tevens werd bij nota van 
wijziging' 6 aan de waarborgen voor de verzekerden nog een ministeriële bevoegdheid 
toegevoegd om voorschotten op in rechte gevorderde uitkeringen te verstrekken. 

Aldus geamendeerd, werd het wetsvoorstel op 30 april 1915 zonder hoofdelijke stemming 
door de Tweede Kamer aanvaard.187 Op 7 mei 1915 deed de Eerste Kamer hetzelfde.188 Reeds 
de volgende dag verscheen de in de beide Kamers der Staten-Generaal aangenomen wet onder 
nummer 214 in het Staatsblad. Op 19 juli 1915 trad deze wet in werking. Daarbij trad de op 5 
maart 1915 door de reders opgerichte vereniging Zee Risico de facto als uitvoeringsorgaan 
™ , 1 8 9 
op. 

Volgens Schilthuis190 stelde deze vereniging zich bij de uitvoering van de wet ruimhartig op. 
De bepaling van art. 2 lid 8 Oorlogszeeongevallenwet dat bij twijfel over de oorzaak van een 
scheepsongeval een oorlogsgebeurtenis als oorzaak moest worden aangemerkt, droeg aan die 
opstelling het nodige bij. Door deze ruimhartige uitvoeringspraktijk werden vrijwel alle 
rampen waardoor Nederlandse schepen tijdens de Eerste Wereldoorlog werden getroffen, 
binnen de werkingssfeer van de wet gebracht. Met de naderende wapenstilstand leek echter in 
de loop van 1918 aan de verzekerde gebeurtenissen een einde te komen. Op 26 augustus 1918 
verzochten daarom enkele verenigingen van zeevarenden de regering door middel van een 
petitie om zo spoedig mogelijk een algemene wettelijke vetzekering tegen de financiële 
gevolgen van zeeongevallen tot stand te brengen. Op 24 oktober 1918 sloot de vereniging Zee 
Risico zich bij dit verzoek aan door in een petitie aan de regering te vragen om in afwachting 
van de totstandkoming van een definitieve wettelijke regeling de Oorlogszeeongevallenwet 
ook op niet door oorlogsgebeurtenissen veroorzaakte zeeongevallen van toepassing te 
verklaren. 

Het nieuwe kabinet-Ruys de Beerenbrouck stond welwillend tegenover dit verzoek. 
Weliswaar wilde dit kabinet het nog steeds bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel-
Talma in een enigszins gewijzigde vorm invoeren maar het voorzag dat met die invoering nog 
enige tijd zou zijn gemoeid. Ter overbrugging van die tijd dienden de ministers Van 
IJsselsteijn en Aalberse op 22 februari 1919 een voorstel tot wijziging van de 
Oorlogszeeongevallenwet1 in waarin de werkingssfeer van die wet tot alle zeeongevallen, 
ongeacht hun oorzaak, zou worden uitgebreid. Ondanks bezwaren tegen het monopolie van 
Zee Risico bij de uitvoering, het ontbreken van overheidstoezicht daarop en de 
rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter vond dit wetsvoorstel in het op 18 maart 1919 
uitgebrachte voorlopig verslag van de Tweede Kamer192 dankzij zijn karakter van een 
voorlopige voorziening een gunstig onthaal. In de nota van wijziging193 die bij de memorie 

184 Handelingen Π1914/15, p. 1139-1140. 
1 , 5 Kamerstukken II1914/15,304, nr. 18. 
"* Kamerstukken II1914/15, 304, nr. 21 sub IV. 
'"Handelingen II1914/15, p. 1216. 
188 Handelingen 11914/15, p. 307. 
" ' Wittert van Hoogland 1940, p. 294. 
" 0 Schilthuis 1947, p. 3. 
'" Kamerstukken II1918/19, 360, nr. 1-3. 
" 2 Kamerstukken II1918/19,360, nr. 4. 
193 Kamerstukken II1918/19, 360, nr. 6. 
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van antwoord was gevoegd, werd dit karakter door een wijziging van de considerans nog 
benadrukt. 

Tijdens de openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer ontstond enige 
commotie over een amendement-Heykoop (SDAP)195, dat beoogde om het wetsvoorstel met 
terugwerkende kracht tot 11 november 1918, de dag van de wapenstilstand, in te voeren. Na 
een toezegging van minister Van IJsselsteijn om te laten onderzoeken in welke mate personen 
gedurende de oorlog waren getroffen door zeeongevallen die niet uit oorlogsomstandigheden 
voortvloeiden, werd dit amendement door de indiener ingetrokken.196 Dit onderzoek werd aan 
de vereniging Zee Risico opgedragen en zou tot gevolg hebben dat de daarin betrokken 
personen alsnog recht kregen op een uitkering, en wel ten laste van het Rijk.197 

Na deze ministeriële toezegging werd het wetsvoorstel op 30 juni 1919 zonder hoofdelijke 
stemming door de Tweede Kamer aanvaard.198 Op 26 juni 1919 deed de Eerste Kamer 
hetzelfde199 en op 27 juni 1919 werd de wet onder nummer 415 in het Staatsblad 
gepubliceerd. Zij trad op 15 september 1919 in werking. 

Ter invoering van het nog steeds bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel-Talma 
diende de regering in september 1920 een wijzigingsvoorstel2 bij de Tweede Kamer in. De 
belangrijkste wijziging die dit voorstel bevatte, was de omzetting van het vorderingsrecht 
jegens de werkgever ter zake van de tijdelijke uitkering gedurende de eerste drie maanden na 
het ongeval in een aanspraak op de Zeebedrijfsvereniging. Verder opende het voorstel de 
mogelijkheid om het uitvoeringsapparaat van de vereniging Zee Risico ten dienste van de 
Zeebedrijfsvereniging te stellen. Na overleg met de Commissie van Rapporteurs besloot de 
regering echter om het wetsvoorstel-Talma in te trekken en om in afwachting van de in § 4.3. 
te bespreken algehele herziening van de sociale verzekeringen een voorstel tot wijziging van 
de Zeeongevallenwet-1919 uit te brengen. Dit werd op 9 mei 1922 bij de Tweede Kamer 
ingediend 01 en bevatte een tweetal maatregelen. Enerzijds werden de prestaties met een recht 
op geneeskundige behandeling uitgebreid. Daarmee was een eerder verworpen202 

amendement-Heykoop203 alsnog door de regering overgenomen. Anderzijds zouden de door 
het Rijk gefinancierde toeslagen op de uitkeringen aan de bemanning van kleine schepen 
echter komen te vervallen. 

Tijdens de schriftelijke behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer bleek de 
samenhang tussen deze twee maatregelen. Nadat vanuit de Tweede Kamer verzet was 
aangetekend tegen het vervallen van de door het Rijk gefinancierde toeslagen, liet de regering 
weten het vervallen van die toeslagen als een noodzakelijke voorwaarde voor de introductie 
van een recht op geneeskundige behandeling te beschouwen. Daarop verbond een 
meerderheid van de Commissie van Rapporteurs in het eindverslag 04 aan de aanvaarding van 

1M Kamerstukken Π 1918/19, 360, nr. 5. 
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"* Handelingen II1918/19, p. 2607-2608. 
'"Schilthuis 1947, p. 3-4. 
1 9 8 Handelingen II1918/19, p. 2608. 
1 9 9 Handelingen 11918/19, p. 556. 
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34 



het wetsvoorstel de voorwaarde dat met de invoering daarvan zou worden gewacht totdat de 
toestand van de zeevisserij zou zijn verbeterd. Lange tijd bleef het wetsvoorstel bij de Tweede 
Kamer aanhangig maar de openbare behandeling bleef uit en op 21 september 1937 werd het 
wetsvoorstel uiteindelijk door minister-president Colijn ingetrokken.2 5 

Voor de zeevaart en de zeevisserij was in 1919 dus een categorale ongevallenwet tot stand 
gekomen. Naast de maritieme sector werd in art. 11 lid 1 van de Ongevallenwet-1901 echter 
ook de agrarische sector van de werkingssfeer van die wet uitgesloten. Deze uitsluiting 
berustte, evenals die van de maritieme sector, op de van de industrie afwijkende aard van de 
werkzaamheden in deze sectoren. 

In tweeërlei opzicht was met deze afwijkende aard van de werkzaamheden rekening gehouden 
in het wetsvoorstel inzake de Landbouwongevallenverzekering206 dat op 13 april 1905 door 
minister-president Kuyper bij de Tweede Kamer werd ingediend en dat overigens nauw 
aansloot bij de Ongevallenwet-1901. Enerzijds omvatte de kring der verplicht verzekerden 
niet alleen werknemers maar ook werkgevers. Hun positie was volgens de memorie van 
toelichting veel meer met die van werknemers vergelijkbaar dan in de industrie het geval was. 
Anderzijds geschiedde de vaststelling van de premies niet door de Rijksverzekeringsbank op 
basis van door de werkgevers ingevulde loonlijsten, maar door uit agrariërs bestaande 
Commissies van Aanslag op basis van schattingen van de in een onderneming jaarlijks 
gemiddeld benodigde hoeveelheid menselijke arbeid. Het invullen van loonlijsten werd voor 
veel agrarische werkgevers namelijk te bezwaarlijk geacht. 

Op 4 december 1918 trok minister Aalberse het nog van Kuyper afkomstige wetsvoorstel 
in.207 Vanuit het subsidiariteitsbeginsel en ter verkrijging van de benodigde medewerking 
vanuit de agrarische sector wilde hij namelijk de inmiddels daaruit opgekomen onderlinge 
waarborgmaatschappijen bij de uitvoering van de wet betrekken. Daartoe diende hij op 3 
augustus 1921 een eigen wetsvoorstel208 in. Dit betrof een verplichte publiekrechtelijke 
werknemersverzekering met de mogelijkheid voor niet-werknemers om zich vrijwillig te 
verzekeren. De uitvoering werd naast de Rijksverzekeringsbank aan bedrijfsverenigingen 
opgedragen. Dit waren door werkgevers opgerichte en door de Kroon erkende verenigingen 
zonder winstoogmerk waarvan het bestuur voor de helft door en uit werknemers moest 
worden gekozen. Het toezicht daarop zou moeten worden uitgeoefend door een Raad van 
Toezicht waarvan naast vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook 
onafhankelijke, door de Kroon benoemde leden deel uit zouden maken. Tegen de door de 
bedrijfsverenigingen genomen beslissingen zouden verzekerden door een deugdelijke 
geschillenbeslechtingsregeling moeten worden beschermd. 

Op 23 december 1921 verscheen het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer.209 Het 
voornaamste punt van de daarin geuite kritiek was het gebrek aan eenheid in de wijze van 
uitvoering van de sociale verzekeringen en de verdere vergroting van dat gebrek door de 
invoering van deze wet. Door dat gebrek aan eenheid werden volgens de Tweede-Kamerleden 
onnodige competentiegeschillen en kosten veroorzaakt. Ter opheffing van dat gebrek stelden 
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zij voor om de Ongevallenwet, de Ziektewet en de Invaliditeitswet uitsluitend door de Raden 
van Arbeid te laten uitvoeren. 

In de op 31 januari 1922 verschenen Memorie van Antwoord210 erkende minister Aalberse de 
in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer tegen het gebrek aan eenheid in de wijze van 
uitvoering van de socialeverzekeringswetten ingebrachte bezwaren. 

Ten aanzien van het voorstel om de uitvoering van deze wetten uitsluitend bij de Raden van 
Arbeid onder te brengen, merkte hij op dat het onderhavige wetsvoorstel daaraan tegemoet 
kwam doordat de uitvoering, voorzover deze niet bij de bedrij fs-verenigingen zou komen te 
berusten, aan de Raden van Arbeid werd opgedragen. 

Tijdens de openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd door de 
aanvaarding van een tweetal amendementen de rechtspositie van werknemers verbeterd. Zo 
vergrootte een met 70 tegen 3 stemmen aangenomen2 ' amendement-Hiemstra212 de 
potentiële invloed van werknemers op het bestuur van de bedrijfsverenigingen doordat dit 
amendement hen in staat stelde om zich door deskundigen van buiten hun eigen kring in dat 
bestuur te laten vertegenwoordigen. Tevens verving een met 55 tegen 18 stemmen 
aangenomen213 amendement-Beumer114 het voorschrift omtrent de 
geschillenbeslechtingsregeling door een in de wet verankerd stelsel van rechtsbescherming. In 
dit stelsel fungeerden Commissies van Scheidslieden als rechters van eerste aanleg en de 
Centrale Raad van Beroep als beroepsinstantie tegen de door hen genomen beslissingen. 

Aldus geamendeerd, werd het wetsvoorstel op 12 mei 1922 zonder hoofdelijke stemming 
door de Tweede Kamer aanvaard.215 In zijn stemverklaring tekende de socialist Duys daarbij 
aan dat hij zijn bezwaren tegen de voorgestelde uitvoe-ringsorganisatie met het oog op de 
belangen van de betrokken werknemers bij de bepaling van zijn stemgedrag niet de doorslag 
had laten geven. 
Dezelfde houding nam de katholiek Wittert van Hoogland in toen het wetsvoorstel op 18 mei 
1922 zonder hoofdelijke stemming door de Eerste Kamer werd aanvaard.216 Twee dagen 
eerder had deze afgevaardigde nog een nota217 het licht doen zien waarin hij de voorgestelde 
mogelijkheid tot uitvoering van de wet door bedrijfsverenigingen niet alleen vanwege de 
anticipatie op de in § 4.3. te bespreken reorganisatieplannen maar ook vanwege de zijns 
inziens te geringe invloed van werknemers op het bestuur van die verenigingen krachtig had 
bestreden. Op 20 mei 1922 werd de aldus door beide Kamers der Staten-Generaal 
aangenomen Land- en Tuinbouwongevallenwet onder nummer 365 in het Staatsblad 
gepubliceerd. Op 1 mei 1923 trad zij in werking. 

Op het punt van hun bijdrage aan de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers vertonen de beide hierboven besproken 
categorale ongevallenwetten zowel overeenkomsten als verschillen. Een overeenkomst is 
gelegen in de aan de totstandkoming van beide wetten ten grondslag liggende keuze om aan 

210 Kamerstukken II1921/22,133, nr. 3. 
211 Handelingen II1921/22, p. 2782-2783. 
212 Kamerstukken II1921/22, 133, nr. 10. 
2,3 Handelingen II1921/22, p. 2783-2785. 
^ Kamerstukken II1921/22, 133, nr. 11. 
2,5 Handelingen II1921/22, p. 2788. 
216 Handelingen 11921/22, p. 1051. 
217 Handelingen 11921/22, p. 991-995. 
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de wetgever een verantwoordelijkheid toe te kennen voor de besluitvorming omtrent de vraag 
of, door wie en op welke wijze aan de inkomensbescherming van door bedrijfsongevallen 
getroffen werknemers gestalte wordt gegeven. 
Een andere overeenkomst wordt gevormd door de grote verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering die in beide wetten aan de werkgevers wordt toegekend. In de Zeeongevallenwet 
vloeide die toekenning voort uit het privaatrechtelijke karakter van de wet maar ook in de 
publiekrechtelijke Land- en Tuinbouw-ongevallenwet werd aan werkgevers de mogelijkheid 
geboden om door de oprichting van bedrijfsverenigingen verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering te nemen. Deze verantwoordelijkheid omvatte niet alleen het (over)dragen van het 
risico, zoals ook in de Ongevallenwet mogelijk werd gemaakt, maar ook de invordering van 
de premies en de vaststelling van de uitkeringsaanspraken. Door de vertegenwoordiging van 
werkgevers in de Raden van Toezicht voor te schrijven, kende de wet hen tevens 
verantwoordelijkheid voor het toezicht toe. 
Een laatste punt van overeenkomst wordt gevormd door de ontwikkeling dat de werkgevers 
de uitvoering van beide wetten aan collectiviteiten overlieten. Bij de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet vloeit deze ontwikkeling voort uit een door de wetgever gemaakte 
keuze; bij de uitvoering van de Zeeongevallenwet hebben de werkgevers deze keuze zelf 
gemaakt. 

In het voorafgaande ligt reeds een verschil tussen beide wetten besloten, te weten het niveau 
waarop de wetgever de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de uitvoering heeft 
gealloceerd. De Zeeongevallenwet moest volgens de wetgever namelijk door individuele 
werkgevers worden uitgevoerd; de Land- en Tuinbouwongevallenwet door collectiviteiten 
van werkgevers en door overheidsorganen. 
Dit verschil hangt samen met een ander verschil tussen beide wetten, te weten hun 
rechtskarakter. Het privaatrechtelijke rechtskarakter van de Zeeongevallenwet vormde een 
uitzondering op de regel dat aan socialeverzekeringswetten bij voorkeur een publiekrechtelijk 
rechtskarakter werd toegekend. De keuze voor de toekenning aan de Zeeongevallenwet van 
een privaatrechtelijk rechtskarakter valt te verklaren uit de aanvankelijke opzet van deze wet 
als voorlopige voorziening en uit de urgentie waarmee deze voorziening moest worden 
getroffen. De keuze voor de handhaving van dat rechtskarakter valt te verklaren uit de goede 
ervaringen die bij de uitvoering van de wet waren opgedaan. 
Een derde punt van verschil wordt gevormd door de aanwezigheid van een mogelijkheid tot 
het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering door werknemers. Evenmin als in de 
Ongevallenwet bestond in de Zeeongevallenwet die mogelijkheid. In de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet bestond die mogelijkheid echter wel doordat de wet de 
vertegenwoordiging van werknemers in het bestuur van de bedrijfsverenigingen en in de 
Raden van Toezicht voorschreef. 
Een laatste punt van verschil tussen de beide wetten wordt gevormd door de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering. Evenals bij de Ongevallenwet het geval 
was, kwamen de premies voor de Land- en Tuinbouwongevallenwet volledig voor rekening 
van de werkgevers. Dit valt te verklaren vanuit de rechtsgrond van het risque professionnel 
waarop deze beide wetten berustten. De eveneens op deze rechtsgrond gebaseerde 
Zeeongevallenwet kende echter een stelsel van door het Rijk gefinancierde toeslagen op de 
voor de bemanningen van kleine schepen te verzekeren uitkeringen. De aanwezigheid van dit 
stelsel werd veroorzaakt door de slechte economische positie van de kleine reders. 
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4.3. De invoering van de Ziektewet 

Zoals hierboven in § 3.3. werd gememoreerd, leefden bij de meerderheid van de in 1913 
gekozen Tweede Kamer ernstige bezwaren tegen de uitsluiting van losse werknemers en 
dienstboden uit de kring der verzekerden en tegen de beperking van de prestaties tot de 
uitkering van ziekengeld in de Ziektewet-1913. Teneinde de invoering van deze wet 
desondanks mogelijk te maken, diende minister Treub op 1 november 1915 bij de Tweede 
Kamer een voorstel van een wijzigingswet218 in waarmee deze bezwaren zouden worden 
weggenomen. Op 4 december 1918 werd dit wetsvoorstel door diens opvolger Aalberse 
ingetrokken219. Nadat de Invaliditeitswet was ingevoerd en de Commissie-Kooien had 
geadviseerd om de verzekering van geneeskundige behandeling buiten de Ziektewet om te 
regelen, legde deze minister in juni 1920 een eigen concept-wetsvoorstel tot wijziging van de 
Ziektewet-1913 ter advisering voor aan de Hoge Raad van Arbeid.220 In dit concept
wetsvoorstel werd volgens Schoonenberg221 bij de uitvoering aan de bijzondere ziekenkassen 
een ten opzichte van de Raden van Arbeid gelijkwaardige plaats toegekend. Zo mochten zij 
zelfde premies bepalen. Hetzelfde gold voor de uitkeringen met een wettelijk minimum van 
70% van het gemiddelde klasseloon. Ook de rechtsbescherming werd aan de bijzondere 
kassen overgelaten. 

Op 11 oktober 1920 adviseerde een meerderheid van de Hoge Raad van Arbeid om, alvorens 
tot de invoering van de Ziektewet over te gaan, een onderzoek in te stellen naar de mate 
waarin en de wijze waarop werknemers privaatrechtelijk tegen inkomensderving bij ziekte 
waren verzekerd.222 Op 30 november 1920 sloot minister Aalberse zich tijdens de behandeling 
van zijn begroting in de Tweede Kamer echter aan bij de protestants-christelijke minderheid 
van de Hoge Raad van Arbeid die de onmiddellijke invoering van de Ziektewet had bepleit. 
Bij deze gelegenheid deelde hij verder aan de Tweede Kamer mee dat hij de Hoge Raad van 
Arbeid had gevraagd om zich nader uit te spreken over de strekking van het door haar 
uitgebrachte advies.223 

Op 6 december 1920 antwoordde een grote meerderheid van de Hoge Raad van Arbeid, de 
invoering van de Ziektewet niet door het voorgestelde onderzoek te willen tegenhouden. Wel 
wenste deze meerderheid de ministeriële beslissing omtrent de invoering van de Ziektewet tot 
1 april 1921 te zien uitgesteld. Inmiddels waren namelijk tussen vertegenwoordigers van de 
meerderheid die het onderzoek had voorgesteld, onderhandelingen ingezet om een 
conceptvoorstel tot stand te brengen van een privaatrechtelijke wet die door de georganiseerde 
werkgevers en werknemers gezamenlijk zou worden uitgevoerd.224 

Het uit deze onderhandelingen voortvloeiende concept-wetsvoorstel werd op 1 april 1921 aan 
de minister aangeboden. Naar zijn beide geestelijke vaders wordt dit concept-wetsvoorstel de 

218 Kamerstukken II1915/16,228, nr. 1,4, 5 en 8. 
219 Kamerstukken II1918/19, 69. 
220 Wittert van Hoogland 1940, p. 331. De Hoge Raad van Arbeid was een tripartiet samengesteld adviesorgaan 
van de regering over aangelegenheden op het gebied van de arbeid. Als zodanig is deze raad te beschouwen als 
een voorloper van de huidige Sociaal-Economische Raad. 
221 Schoonenberg 1930, p. 79-80. 
222 Wittert van Hoogland 1940, p. 332. 
223 Handelingen II1920/21, p. 726. 
224 Wittert van Hoogland 1940, p. 333-334. 
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Proeve Posthuma-Kupers225 genoemd. Deze Proeve hield een verplichting voor de werkgevers 
in om aan zieke werknemers maximaal 26 weken 80% van hun loon door te betalen en om 
zich tot zekerheid van de nakoming van die verplichting aan te sluiten bij een 
bedrijfsvereniging. Het toezicht op de bedrijfsverenigingen zou worden uitgeoefend door een 
Raad van Toezicht waarvan naast vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook 
door de Kroon benoemde leden deel zouden uitmaken. Rechtsbescherming zou worden 
geboden door vanuit de bedrijfsverenigingen in te stellen Commissies van Scheidslieden. Niet 
bij een bedrijfsvereniging aangesloten werkgevers zouden van rechtswege worden betrokken 
bij een door de Kroon in te stellen Ziektegarantiefonds.226 

Op 22 april 1921 vroeg minister Aalberse de Hoge Raad van Arbeid over dit concept
wetsvoorstel een advies uit te brengen. Gelet op de eerder uitgebrachte meerderheidsadviezen 
en op de betrokkenheid van enkele gezaghebbende leden bij de totstandkoming van dit 
concept-wetsvoorstel lag een positief meerderheidsadvies in de lijn der verwachting. Met het 
op 1 juli 1921 met 27 tegen 10 stemmen uitgebrachte advies werd deze verwachting 
bewaarheid.227 

Zoals hierboven in § 4.2. is gebleken, is het in de Proeve Posthuma-Kupers voorgestelde 
stelsel van uitvoering van de Ziektewet in de Land- en Tuinbouwongevallenwet gerealiseerd, 
met dien verstande dat niet bij een bedrijfsvereniging aangesloten werkgevers niet bij een 
door de Kroon ingesteld garantiefonds maar bij de Rijksverzekeringsbank werden 
ondergebracht. De positie van deze werkgevers vormde voor minister Aalberse een 
onoverkomelijk bezwaar tegen het in de Proeve voorgestelde stelsel van uitvoering.228 

Bovendien waren de economische omstandigheden bij het aantreden van het tweede kabinet-
Ruys de Beerenbrouck in 1922 zozeer verslechterd229 dat dit kabinet de invoering van de 
Ziektewet pas na een algehele stelselherziening ter hand wilde nemen.230 

Op 17 en 18 oktober 1922 zette Groeneveld, de chef van de afdeling Arbeidersverzekering 
van het departement van Arbeid, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een plan uiteen dat 
strekte tot een algehele stelselherziening. Naderhand werd dit plan in boekvorm 
gepubliceerd.231 Naast voorstellen tot unificatie van de kring der veraekerden en tot 
overheveling van de tijdelijke uitkering krachtens de Ongevallenwet naar de Ziektewet 
vertoonde dit plan op het punt van de laatstgenoemde wet een aantal overeenkomsten met de 
Proeve Posthuma-Kupers. 

Zo werd de individuele verzekering door een collectieve vervangen, werden hoogte en duur 
van de uitkering krachtens die verzekering respectievelijk op 80% van het dagloon en op 26 
weken gesteld en werd de uitvoering van de Ziektewet en de Ongevallenwet primair aan 
bedrijfsverenigingen opgedragen. De niet bij een bedrijfsvereniging aangesloten werkgevers 
werden in dit plan echter niet bij een Ziektegarantiefonds maar bij de Raden van Arbeid 
ondergebracht. 

223 Dr. F.E. Posthuma was secretaris van het Verbond van Nederlandse Werkgevers en E. Kupers was secretaris 
van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen . 
226 Schoonenberg 1930, p. 82-83. 
227 Wittert van Hoogland 1940, p. 334-345. 
228 Handelingen II1922/23, p. 478. 
229 Mannoury & Asscher-Vonk 1987, p. 56. 
230 Wittert van Hoogland 1940, p. 351. 
231 Groeneveld 1922. 
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Op 29 november 1922 vroeg minister Aalberse de Hoge Raad van Arbeid om advies over dit 
plan.232 Op 6 augustus 1923 bracht de Raad het gevraagde advies uit. Daarin werden de 
voorstellen omtrent de unificatie van de kring der verzekerden, de afbakening tussen de 
werkingssfeer van de Ziektewet en die van de Ongevallenwet en de vervanging van een 
individuele door een collectieve verzekering met vreugde begroet. De meerderheid van de 
Raad wenste de uitvoering bij voorkeur op te dragen aan vanuit het particulier initiatief 
opgekomen organen; voor de overheid achtte zij slechts een aanvullende en 
voorwaardenscheppende taak weggelegd. Over bedrijfsverenigingen als de belangrijkste 
uitvoerders staakten de stemmen. 3 De minister moest deze knoop dus doorhakken. Hij deed 
dat volgens Schoonenberg234 door in het op 18 juni 1924 door hem bij de Hoge Raad van 
Arbeid aanhangig gemaakte concept-voorstel van een gecombineerde Ziekte- en 
Ongevallenwet de uitvoering primair aan door werkgevers en werknemers gezamenlijk 
opgerichte bedrijfsverenigingen op te dragen. Uitsluitend door werkgevers opgerichte 
bedrijfs-verenigingen konden slechts voor een termijn van tien jaar worden erkend; wel was 
deze termijn voor verlenging vatbaar. In de Ongevallenwet trad de Rijksverzekeringsbank als 
aanvullend uitvoeringsorgaan op; in de Ziektewet de Raden van Arbeid. De premie kwam 
volledig voor rekening van de werkgevers. De uitkering bedroeg 70% van het dagloon 
gedurende maximaal 26 weken en diende mede ter vervanging van de tijdelijke uitkering 
krachtens de Ongevallenwet. Ook de kring der verzekerden was op die wet afgestemd en 
uitgebreid tot allen die in dienstbetrekking loonarbeid verrichtten met uitzondering van de 
krachtens de Zeeongevallenwet verzekerden. Evenals in de Land- en Tuinbouwongevallenwet 
was de rechtsbescherming tegen beslissingen van bedrijfsverenigingen ondergebracht bij 
Commissies van Scheidslieden met hoger beroep op de Centrale Raad van Beroep. 

In het op 22 september 1924 door de Hoge Raad van Arbeid uitgebrachte advies over dit 
concept-wetsvoorstel bleek een overgrote meerderheid van die Raad zich met het daarin 
voorgestelde uitvoeringsstelsel te kunnen verenigen. Wel werd een gevaar voor versnippering 
van de uitvoeringsorganisatie gesignaleerd; een minderheid suggereerde daarom verplichte 
aansluiting bij dezelfde bedrijfsvereniging van een gehele bedrijfstak. Ook werd voor de 
uitvoering van de verzekering van bij ongeorganiseerde werkgevers werkzame werknemers 
aan het Ziektegarantiefonds van de Proeve Posthuma-Kupers de voorkeur gegeven. Ten slotte 
bepleitte een grote meerderheid om ook ten aanzien van de hoogte van de uitkering die Proeve 
te volgen en zodoende het ziekengeld op 80% van het dagloon te bepalen.235 

Op 5 februari 1925 diende minister Aalberse zijn voorstel van een gecombineerde Ziekte- en 
Ongevallenwet236 in bij de Tweede Kamer. Slechts op enkele punten week dit wetsvoorstel af 
van het aan de Hoge Raad van Arbeid voorgelegde concept-wetsvoorstel. Zo was de 
rechtsbescherming in eerste aanleg tegen de door bedrijfsverenigingen genomen beslissingen 
van de Commissies van Scheidslieden naar de Raden van Beroep overgebracht. Verder was 
de termijn voor de erkenning van uitsluitend door werkgevers opgerichte bedrijfsverenigingen 
van tien tot vijfjaar teruggebracht. Ten slotte was aan de Kroon een bevoegdheid toegekend 
om de tekorten van de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid over de 
bedrijfsverenigingen om te slaan. 

2 3 2 Wittert van Hoogland 1940, p. 354. 
"' Wittert van Hoogland 1940, p. 372-377. 
2 3 4 Schoonenberg 1930, p. 96-98. 
2 3 5 Wittert van Hoogland 1940, p. 393-395. 
2 3 6 Kamerstukken Π 1924/25, 297, nr. 1-3. 
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Zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten stuitte dit wetsvoorstel op verzet. Het voornaamste 
bezwaar dat de protestants-christelijke Tweede-Kamerleden Snoeck Henkemans, Bakker en 
Smeenk tijdens de begrotingsbehandeling van minister Aalberse op 20 november 1924 tegen 
het (toen nog concept-)wetsvoorstel te berde brachten, werd gevormd door de koppeling van 
de Ziekte- en de Ongevallenwet. Volgens Snoeck Henkemans was deze koppeling 
onwenselijk vanwege het verschil in aard tussen het individuele ziekte- en het collectieve 
bedrijfsongevallenrisico; volgens Bakker vanwege de verandering van de 
uitvoeringsorganisatie van de Ongevallenwet die uit die koppeling voortvloeide.237 

Buitenparlementaire kritiek werd geleverd door de katholiek Van Spaendonck238 en de 
socialist Moltzer.239 Het voornaamste bezwaar van Van Spaendonck was gericht tegen het 
ontbreken van een rol voor de bijzondere ziekenkassen bij de uitvoering van de wet. Deze 
werkten naar zijn mening veel efficiënter dan bedrijfsverenigingen. Verder maakte hij 
bezwaar tegen de voorgestelde verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de 
wet. Daarin zouden zijns inziens ook werknemers moeten worden betrokken. Het 
voornaamste bezwaar van Moltzer was gericht tegen het bij de uitvoering naast elkaar 
optreden van overheidsorganen en particuliere organen. Door risicoselectie zouden de 
overheidsorganen daarbij naar zijn mening het onderspit delven waardoor het overheidsgezag 
zou worden aangetast. 

Deze kritiek vormde voor minister Slotemaker de Bruine, de opvolger van minister Aalberse 
in het kabinet-De Geer, een aanleiding om het van zijn voorganger afkomstige wetsvoorstel in 
te trekken.240 Deze intrekking geschiedde op 9 november 1927, tegelijkertijd met de indiening 
van een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Ziektewet-1913.241 Ter voorbereiding van de 
indiening van dit wetsvoorstel had de minister reeds op 26 november 1926 een conceptversie 
aan de Hoge Raad van Arbeid voorgelegd. 

In dit concept-wetsvoorstel waren de losse werknemers uit de kring der verzekerden gelicht. 
Verder werden zwangerschap en bevalling niet meer met ziekte gelijkgesteld maar als 
afzonderlijke verzekerde gebeurtenissen genoemd. Deze gebeurtenissen gaven recht op 
uitkering van 100% van het gemiddelde klasseloon; het reguliere ziekengeld bedroeg slechts 
70% van die berekeningsgrondslag en wel gedurende maximaal 26 weken. Met uitzondering 
van kraamhulp viel geneeskundige behandeling buiten de verzekerde prestaties. De premie 
zou voor de helft door werkgevers en voor de andere helft door werknemers worden 
opgebracht. 

Met name op het punt van de uitvoering week het concept-wetsvoorstel van Slotemaker de 
Bruine af van het door zijn voorganger ingediende wetsvoorstel. Niet alleen 
bedrijfsverenigingen en Raden van Arbeid zouden daarbij immers worden betrokken maar 
ook bijzondere ziekenkassen en ondememingsziekenkassen. Zelfs zou de mogelijkheid 
worden geschapen om in plaats van de wettelijke verzekering voor de ziekengelduitkering een 
regeling bij CAO te treffen.242 

Op 20 april 1927 verscheen het advies van de Hoge Raad van Arbeid. Daarin werd kritiek 
geleverd op de versnippering van de uitvoeringsorganisatie, de mogelijkheid om in plaats van 

237 Handelingen II1924/25, p. 617-620. 
m Van Spaendonck 1924. 
239 Moltzer 1925. 
240 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 1, p. 2. 
241 Kamerstukken II1927/28,205, nr. 1-4. 
242 Wittert van Hoogland 1940, p. 469-471. 
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de wettelijke verzekering een regeling bij CAO te treffen en het gebrek aan medezeggenschap 
van werknemers in het bestuur van ondememingsziekenkassen en bedrijfsverenigingen. 
Verder werd betreurd dat de losse werknemers uit de kring der verzekerden waren gelicht en 
dat de particuliere uitvoeringsorganen niet tot het treffen van preventieve maatregelen werden 
verplicht. Sommige leden maakten bovendien bezwaar tegen de voorgestelde 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de wet en tegen de hoogte van de 
daarin voorziene uitkering. Zij wensten de premie uitsluitend voor rekening van de 
werkgevers te laten komen en het ziekengeld op 80% van het gemiddelde klasseloon te zien 
gebracht.243 

In het definitieve wetsvoorstel dat op 9 november 1927 bij de Tweede Kamer werd 
ingediend244, was op enkele punten aan de bezwaren van de Hoge Raad van Arbeid 
tegemoetgekomen. Zo waren losse werknemers weer in de kring der verzekerden opgenomen 
en was de mogelijkheid vervallen om in plaats van de wettelijke verzekering bij CAO een 
regeling te treffen. Tevens was voor de samenloop van uitvoeringsorganisaties een regeling 
getroffen waarbij aan de bijzondere ziekenkassen boven de ondememingsziekenkassen en de 
bedrijfsverenigingen voorrang werd verleend. 

Op basis van dit wetsvoorstel werd tussen de Commissie van Voorbereiding uit de Tweede 
Kamer en de minister zowel schriftelijk als mondeling overleg gevoerd. Dit overleg 
resulteerde in het op 18 december 1928 uitgebrachte Eindverslag.245 

Daarin werd vooral de uitvoeringsorganisatie bekritiseerd vanwege haar versnippering en de 
daaruit voortvloeiende administratieve lasten die door de samenloopregeling nog zouden 
worden vergroot. Die lasten wogen voor de Commissie van Voorbereiding zwaarder dan het 
met de samenloopregeling beoogde doel dat werknemers die overwogen om zich als 
zelfstandige te vestigen, zich bij een bijzondere ziekenkas konden aansluiten teneinde hun 
verzekering ook na het verlies van hun werknemerschap op vrijwillige basis te kunnen 
voortzetten. Verdere punten van kritiek waren de opname van losse werknemers in de kring 
van verzekerden, de zwangerschaps- en bevallingsuitkering en de hoogte van het ziekengeld. 

Het door de minister met de Commissie van Voorbereiding gevoerde overleg stelde hem in 
staat om reeds twee weken voor de verschijning van dat eindverslag een nota van wijziging246 

uit te brengen waarin de in het eindverslag genoemde bezwaren grotendeels werden 
weggenomen. Zo werden losse werknemers weer uit de kring der verzekerden gelicht en werd 
het ziekengeld tot 80% van het gemiddelde klasseloon verhoogd. De belangrijkste 
wijzigingen hadden echter betrekking op de uitvoeringsorganisatie. Deze werd sterk 
vereenvoudigd door de bijzondere ziekenkassen en de ondememingsziekenkassen daaruit te 
verwijderen. Wel kregen bedrijfsverenigingen de bevoegdheid om de bij hen aangesloten 
werkgevers toe te staan, afdelingskassen te vormen. Deze zouden zelfstandig premies kunnen 
invorderen en beheren, uitkeringen kunnen toekennen en onder door de bedrijfsvereniging te 
stellen regels uitkeringsgerechtigden kunnen controleren. De vaststelling van de premies zou 
aan de bedrijfsverenigingen voorbehouden blijven. Met deze afdelingskassen waren de 
ondememingsziekenkassen weer teruggekeerd. 

Wittert van Hoogland 1940, p. 471-484. 
Kamerslukken II1927/28, 205, nr. 1-4. 
Kamerslukken II1928/29, 67, nr. 1. 
Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 2. 
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De rol van de bijzondere ziekenkassen leek echter te zijn uitgespeeld. Vooral de christelijk-
historische partijgenoten van de minister waren daarmee allerminst ingenomen. Tijdens de op 
7 maart 1929 aangevangen openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer 
deden zij met de indiening van een amendement-Snoeck Henkemans247 dan ook een laatste 
poging om de bijzondere ziekenkassen weer bij de uitvoering te betrekken. Deze poging 
mislukte; het amendement werd op 15 maart 1929 met 59 tegen 13 stemmen verworpen.248 

Meer succes had de katholieke jurist Van Schaik met zijn amendementen die beoogden om de 
voorwaarden voor de erkenning van bedrijfsverenigingen aan te scherpen en om de 
rechtsbescherming tegen de door die verenigingen genomen beslissingen te verbeteren.249 

Allereerst werd op 22 maart 1929 zonder hoofdelijke stemming een amendement van zijn 
hand250 aangenomen om de ministeriële verplichting tot erkenning van bedrijfsverenigingen te 
beperken tot die verenigingen die zijn opgericht door -naar het oordeel van de minister-
algemeen erkende centrale organisaties van werkgevers en werknemers of daarbij aangesloten 
(vak)veremgingen. 
Vervolgens werd een door hem ingediend amendement251 aangenomen dat de ministeriële 
bevoegdheid tot erkenning van uitsluitend door werkgevers opgerichte bedrijfsverenigingen 
tot een maatregel van overgangsrecht beperkte. Ten slotte werd een van hem afkomstig 
amendement25 dat de bedrijfsverenigingen verplichtte om de beslechting van geschillen over 
de toekenning van uitkeringen aan scheids-gerechten op te dragen, door de minister 
overgenomen. 

De kring der verzekerden en de verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering werden 
tijdens de openbare behandeling niet gewijzigd. Amendementen van de socialistische 
afgevaardigde Duys om losse werknemers weer in de kring der verzekerden op te nemen253 en 
om de premie volledig door de werkgevers te laten betalen254 werden op 13 maart 
respectievelijk op 22 maart 1929 met een grote meerderheid verworpen.255 

Wel werden de voorwaarden voor het ontstaan van een recht op prestaties uitgebreid. 
Enerzijds kwam door de vrijwel unanieme aanvaarding256 van een amendement-
Kortenhorst257 een voorwaarde voor de nawerking van de verzekering tot stand dat de 
verzekerde ongeschikt moest zijn tot het verrichten van de arbeid waarmee hij in zijn 
levensonderhoud placht te voorzien. Anderzijds werd door de aanvaarding met 46 tegen 30 
stemmen258 van een amendement-Aalberse als voorwaarde voor het ontstaan van een 
aanspraak op de zwangerschaps- en bevallingsuitkering geïntroduceerd dat de zwangere 
vrouw gehuwd moest zijn. 

247 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 12. 
Me Handelingen II1928/29, p. 1751. 
M9 Handelingen II1928/29, p. 1871 en 1881. 
250 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 17. 
251 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 41. 
252 Kamerstukken II1928/29,67, nr. 37. 
253 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 9 sub A. 
254 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 10 sub V en Vin. 
255 Handelingen II1928/29, p. 1700 en 1869. 
256 Handelingen II1928/29, p. 1799. 
257 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 11 sub X. 
258 Handelingen II1928/29, p. 1735-36. 
259 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 18. 
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Naast deze wijzigingen in de voorwaarden voor het ontstaan van een recht op prestaties 
werden nog enkele wijzigingen in de prestaties aangebracht. Zo werd door de minister 
overgenomen260 een amendement van de liberale afgevaardigde Van Gijn261 waardoor niet 
langer het gemiddelde klasseloon van de werknemer maar diens eigen dagloon als basis voor 
de berekening van premie en uitkering werd gehanteerd. 
Tevens bracht de minister op aandrang vanuit de Tweede Kamer om in de leemte van het 
ontbreken van een recht op geneeskundige behandeling te voorzien op 20 maart 1929 een nota 
van wijziging262 uit waarin de werkgevers werden verplicht om jaarlijks twee promille van het 
verzekeringsplichtig loon263 in het zogenaamde Prophylaxefonds te storten. 
Op aandrang van de katholieke afgevaardigde Aalberse264 werd deze bijdrage bij nadere nota 
van wijziging265 tot vier promille van het verzekeringsplichtig loon verhoogd. Deze bijdrage 
diende te worden aangewend ter bekostiging van de geneeskundige behandeling van bij een 
erkend ziekenfonds ingeschreven verzekerden. Langs deze weg konden de geheel voor 
rekening van de aangesloten werknemers komende ziekenfondspremies enigszins worden 
verlaagd. 

Aldus geamendeerd, werd het wetsvoorstel op 17 april 1929 met 64 tegen 16 stemmen door 
de Tweede Kamer aanvaard.266 Tot de tegenstemmers behoorden de christelijk-historische 
partijgenoten van de minister. Blijkens de stemverklaring van him leider De Visser konden zij 
zich niet verenigen met de positie van de bijzondere ziekenkassen, wier rol leek te zijn 
uitgespeeld doordat zij niet waren opgenomen in de wet. Verscheidene leden van de Eerste 
Kamer sloten zich blijkens het op 24 mei 1929 verschenen Voorlopig Verslag267 bij deze 
opvatting aan. 

In de op 3 juni 1929 uitgebrachte Memorie van Antwoord268 gaf de minister echter aan de 
Eerste Kamer te kennen dat het Nederlands Verbond van Ziekenkassen erin was geslaagd, aan 
de voorwaarden voor erkenning als bedrijfsvereniging te voldoen. Daardoor zouden de bij die 
organisatie aangesloten ziekenkassen naar zijn mening kunnen blijven voortbestaan. 
Desondanks verklaarde de christelijk-historische afgevaardigde Van der Hoeven tijdens de op 
20 juni 1929 gehouden openbare behandeling in de Eerste Kamer, tegen het wetsvoorstel te 
zullen stemmen omdat daarin de bijzondere ziekenkassen niet als uitvoeringsorganen werden 
genoemd.269 Met hem namen drie andere christelijk-historische Eerste-Kamerleden dit 
standpunt in. Tegenover hen stonden echter 23 voorstemmers zodat het wetsvoorstel op 20 
juni 1929 met 23 tegen 4 stemmen door de Eerste Kamer werd aanvaard.270 

Op 24 juni 1929 verscheen de aldus door beide Kamers der Staten-Generaal aanvaarde wet 
onder nummer 329 in het Staatsblad, op 29 juni 1929 gevolgd door een integrale publicatie 

260 Handelingen II1928/29, p. 1759. 
261 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 28 sub D. 
262 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 40. 
261 Aanvankelijk had de minister als basis voor de berekening van de werkgeversbijdrage de 
ziekengelduitkeringen gekozen. Door overname (Handelingen II1928/29, p. 1853-54) van een amendement-
Kortenhorst (Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 11 sub XVII) werd deze grondslag naderhand door het 
verzekeringsplichtig loon vervangen. 
264 Handelingen II1928/29, p. 1847. 
265 Kamerstukken II1928/29, 67, nr. 42. 
266 Handelingen II1928/29, p. 1916-1917. 
267 Handelingen 11928/29, p. 767-771, i.h.b. p. 768. 
268 Handelingen 11928/29, p. 780-783, i.h.b. p. 781. 
269 Handelingen 11928/29, p. 877. 
270 Handelingen 11928/29, p. 882. 
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van de tekst van de Ziektewet. Deze verscheen onder nummer 374 in het Staatsblad en werd 
onder nummer 375 gevolgd door de publicatie van een Koninklijk Besluit dat de 
inwerkingtreding regelde. 
Deze was bepaald op 1 augustus 1929 met uitzondering van de artikelen op grond waarvan 
men verplicht was of vrijwillig kon worden verzekerd en van de artikelen die verband hielden 
met de nog bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde Ziekenfondswet. De eerstgenoemde 
artikelen traden op 1 maart 1930 in werking. Daarmee was de invoering van een 
publiekrechtelijke wettelijke verzekering tegen inkomensderving wegens ziekte uiteindelijk 
gerealiseerd. 

Bij deze invoering lijkt ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers te zijn voortgebouwd op de reeds bij de 
totstandkoming van de Ziektewet gemaakte keuzes voor het treffen van een wettelijke 
regeling, voor het publiekrechtelijke karakter daarvan en voor een gedeelde 
verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven voor de financiering en de uitvoering. In 
de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering lijkt het accent echter van de overheid 
naar het georganiseerde bedrijfsleven te zijn verlegd. De daaruit voortgekomen 
bedrijfsverenigingen namen weliswaar wettelijk een met de Raden van Arbeid gelijkwaardige 
positie in, maar wisten feitelijk een veel groter aandeel in de uitvoering te verwerven.271 

De bedrijfsverenigingen waren in de plaats gekomen van de bijzondere ziekenkassen. 
Enerzijds lag aan deze ontwikkeling de wens van de wetgever ten grondslag om de 
versnippering van de uitvoeringsorganisatie te verminderen. Daartoe bepaalde hij in art. 91 lid 
1 ZW dat het verzekerde loonbedrag van een bedrijfsvereniging ten minste 2 1/2 miljoen 
gulden per jaar moest bedragen. Anderzijds vloeide deze ontwikkeling voort uit de 
emancipatie van de georganiseerde werknemers. Deze emancipatie komt tot uitdrukking in de 
voorschriften omtrent de erkenning van bedrijfsverenigingen. Alleen door georganiseerde 
werkgevers en werknemers gezamenlijk opgerichte bedrij fs-verenigingen konden aanspraak 
maken op erkenning. In deze bedrijfsverenigingen moesten de vertegenwoordigers van 
werknemersorganisaties niet alleen in het bestuur maar ook ter algemene ledenvergadering 
evenveel invloed kunnen uitoefenen als de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties. 
Uitsluitend door werkgevers opgerichte bedrijfsverenigingen, die in de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet nog een centrale plaats innamen, konden voor de uitvoering van de 
Ziektewet slechts gedurende een overgangsperiode worden erkend. 

Vanwege de grootschaligheid van de bedrijfsverenigingen konden individuele werknemers 
alleen via hun organisaties invloed op het beleid uitoefenen. Met Oud272 dient dan ook te 
worden geconstateerd dat hun medezeggenschap in de praktijk zeer gering was. Daarom 
waren ook hun mogelijkheden om voor inkomensbescherming bij ziekte zelf 
verantwoordelijkheid te dragen, beperkt. Individuele werkgevers konden wettelijk tot de 
vorming van afdelingskassen overgaan. Bedrijfsverenigingen waren evenwel niet verplicht 
om hen daarvoor toestemming te verlenen. Daarnaast kwam echter een buitenwettelijke 
praktijk van eigenrisicodragen tot ontwikkeling. Daardoor bestonden voor individuele 
werkgevers wel mogelijkheden om voor de inkomensbescherming van hun zieke werknemers 
eigen verantwoordelijkheid te dragen. 

Fortanierl934, p. 6. 
Handelingen II1930/31, p. 684. 
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5. De ontwikkeling van de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers van de invoering van de Ziektewet tot en 
met de invoering van de Organisatiewet Sociale Verzekering (1930-1953) 

5.1. De ontwikkeling in de dertiger jaren en tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Zoals hierboven in § 4.3. reeds is aangeduid, was de praktische betekenis van de invoering 
van de Ziektewet voor de verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van 
zieke werknemers gelegen in de omstandigheid dat bedrijfsverenigingen een veel groter 
aandeel in de uitvoering van de wet wisten te verwerven dan de Raden van Arbeid. Volgens 
Fortanier273 was in 1931 ruim 87% van het verzekeringsplichtig loon bij de 
bedrijfsverenigingen ondergebracht en minder dan 13% bij de Raden van Arbeid. Aan de 
uitvoering van de Ziektewet door bedrijfsverenigingen bleken dan ook belangrijke voordelen 
te zijn verbonden: bij deze verenigingen konden de uitkeringen hoger en de premies juist 
lager uitvallen dan bij de Raden van Arbeid het geval was.2 4 Achter deze voordelen lagen 
echter even belangrijke nadelen verscholen. De hogere uitkeringen en de lagere premies die 
de bedrijfsverenigingen zich konden veroorloven, werden namelijk mogelijk gemaakt door 
een praktijk van risicoselectie waardoor minder draagkrachtige werkgevers met een 
personeelsbestand dat zwaardere risico's opleverde bij de Raden van Arbeid 
oververtegenwoordigd waren.275 Deze selectie werd in de hand gewerkt door de hevige 
concurrentie die niet alleen tussen de bedrijfsverenigingen en de Raden van Arbeid maar ook 
tussen de bedrijfsverenigingen onderling woedde. Per bedrijfstak kwamen soms meerdere 
bedrijfsverenigingen voor en naast de tot één bedrijfstak beperkte vakbedrijfsverenigingen 
waren algemene bedrijfsverenigingen tot de uitvoering van de Ziektewet toegelaten. 

Met name het optreden van de laatstgenoemde categorie bedrijfsverenigingen riep ernstige 
bezwaren op. Vooral deze bedrijfsverenigingen zagen zich bij gebrek aan een 
vanzelfsprekende invloedssfeer namelijk genoodzaakt om een intensief en kostbaar 
acquisitiebeleid te voeren. Door dat beleid stond het marktaandeel van de 
vakbedrijfsverenigingen onder dmk.276 Door de socialisten werd deze ontwikkeling betreurd 
aangezien de vakbedrijfsverenigingen zich een ietwat socialere wetsuitvoering dan de 
algemene bedrijfsverenigingen konden veroorloven doordat zij wél over een vanzelfsprekende 
invloedssfeer beschikten. Bovendien hadden veel vakbedrijfsverenigingen hun administratie 
ondergebracht bij de coöperatieve administratievereniging Centraal Beheer, waarin de 
vakbeweging bestuurlijke invloed kon uitoefenen.277 De katholieken ondersteunden de 
vakbedrijfsverenigingen ook, maar om een andere reden. Zij zagen daarin aanzetten tot de 
vorming van bedrijfschappen. Dit waren maatschappelijke organen die met steun en onder 
toezicht van de overheid de aangelegenheden van een bedrijfstak zelfstandig en bindend 
konden regelen. 
De katholieke wens tot de vorming van dergelijke organen werd geïnspireerd door de in 1931 
verschenen encycliek Quadragesimo Anno van paus Pius XI. Deze encycliek diende niet 
alleen ter herdenking van de veertig jaar eerder verschenen encycliek Rerum Novarum van 
paus Leo XIII maar ook ter handhaving, verklaring en uitwerking van de daarin gegeven 

Fortanier 1934, p. 6. 
Fortanier 1936, p. 22-23. 
Fortanier 1936, p. 34-35. 
Fortanier 1936, p. 23-25. 
Mannoury & Asscher-Vonk 1987, p. 57. 
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leer.278 Een belangrijk aspect van die leer wordt gevormd door het subsidiariteitsbeginsel. Dit 
beginsel werd in de encycliek Quadragesimo Anno voor het eerst expliciet omschreven279 en 
vervolgens op de verhouding tussen overheid, werkgevers en werknemers toegepast. Het 
subsidiariteitsbeginsel houdt in dat de overheid verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij 
individuele burgers dient te leggen en daarom alleen taken moet verrichten waartoe 
maatschappelijke verbanden zoals het gezin en de onderneming niet in staat zijn. De 
toepassing hield een oproep in om de klassenstrijd te beëindigen en om werkgevers en 
werknemers als sociale partners in bedrijf- en beroepschappen te laten samenwerken.280 

Met de indiening bij de Tweede Kamer van een voorstel van een Bedrijfsradenwet281 zette de 
katholieke minister Verschuur op 26 november 1931 een potentieel belangrijke stap in de 
door de paus aangegeven richting. Met Molenaar282 valt immers te constateren dat de 
samenstelling en werkwijze van de bednjfsraden in de zin van dit wetsvoorstel in vele 
opzichten gelijkenis vertoonden met die van de bedrijfschappen in de zin van de latere Wet op 
de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, Κ 22). Naast de samenstelling en de werkwijze van de 
bedrij fsraden regelde het wetsvoorstel hun taken. Daartoe behoorde ook het nemen van 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van socialeverzekeringswetten. 

Op het gebied van de uitvoering van deze wetten waren de bevoegdheden van de 
bedrij fsraden echter beperkt tot de vorming van het bestuur van bedrij fs-verenigingen 
waarvan de statuten dat toelieten en tot de advisering van de met de uitvoering van deze 
wetten belaste minister met betrekking tot de inhoud van bepaalde door hem uit te vaardigen 
algemene maatregelen van bestuur. Door de aanvaarding van een amendement van de 
katholieke afgevaardigden Hermans en Goseling283 werd bovendien in de wet de mogelijkheid 
vastgelegd om aan bedrijfsraden bij afzonderlijke wet een verordenende bevoegdheid toe te 
kennen. 

Van die mogelijkheid heeft de wetgever volgens Molenaar284 echter nimmer gebruik gemaakt. 
Aldus geamendeerd, werd het wetsvoorstel op 25 oktober 1932 met 67 tegen 19 stemmen 
door de Tweede Kamer aangenomen.285 Op 6 april 1933 volgde de aanvaarding door de 
Eerste Kamer met 29 tegen 11 stemmen.28 Een dag later verscheen de Bedrijfsradenwet 
onder nummer 160 in het Staatsblad. 

De praktische betekenis van deze wet voor de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers was echter gering. Weliswaar waren blijkens 
een mededeling van Molenaar in 1940 18 bedrijfsraden ingesteld,287 maar volgens 
Michieisen288 hadden de bedrijfsverenigingen geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
hun bestuur door bedrijfsraden te laten vormen. Hun positie leek zelfs nog te worden versterkt 
door een op 11 juli 1936 door minister Slingenberg bij de Hoge Raad van Arbeid ingediend 
concept-wetsvoorstel om in het voetspoor van de Land- en Tuinbouwongevallenwet en de 

2 7 8 Quadragesimo Anno 1931, par. 15, p. 21-22. 
2 7 9 Quadragesimo Anno 1931, par. 79-80, p. 60-61. 
2 8 0 Quadragesimo Anno 1931, par. 81, p. 61. 
2 8 1 Kamerstukken II1931/32, 219, nr. 1-3. 
2 8 2 Molenaar 1953, p. 795-796. 
2 8 3 Kamerstukken II1932/33, 53, nr. 9. 
2 8 4 Molenaar 1953, p. 794, noot 3. 
2 8 5 Handelingen II1932/33, p. 205. 
M Handelingen 11932/33, p.533. 
21,7 Molenaar 1953, p. 801. 
2 8 8 Michielsen 1937, p. 13. 

47 



Ziektewet de uitvoering van de Ongevallenwet naast de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid aan bedrijfsverenigingen op te dragen. 

Ten aanzien van dit concept-wetsvoorstel adviseerde de Hoge Raad van Arbeid op 2 juli 1938 
unaniem om georganiseerde werkgevers en werknemers bij de uitvoering van de 
Ongevallenwet te betrekken. Een meerderheid van 21 tegen 17 stemmen verklaarde echter een 
vertegenwoordiging van georganiseerde werkgevers en werknemers in het bestuur van de 
Rijksverzekeringsbank te prefereren boven het in het concept-wetsvoorstel neergelegde 
uitvoeringsstelsel. Door deze wijze van vormgeving aan de betrokkenheid van werkgevers en 
werknemers konden de voordelen van het bestaande uitvoeringsstelsel worden behouden. 
Door de daarin voorziene centrale medische, technische en administratieve beoordeling 
verschafte dit stelsel volgens de Hoge Raad van Arbeid de verzekerde werknemers immers 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Daamaast bood het werkgevers voldoende mogelijkheden 
om eigen verantwoordelijkheid voor de inkomensbescherming van zieke werknemers te 
dragen en voldoende prikkels om ongevallen te voorkomen.28 Een dergelijk wetsvoorstel is 
nimmer bij de Tweede Kamer ingediend. 

Uit het voorafgaande valt op te maken dat in de dertiger jaren geen wijzigingen van betekenis 
zijn aangebracht in de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke en door ongevallen getroffen werknemers. Wel heeft in deze 
periode het gebied waarop de wetgever voor de besluitvorming omtrent deze 
inkomensbescherming verantwoordelijkheid droeg, enkele uitbreidingen ondergaan. Met 
betrekking tot zieke werknemers kwam een dergelijke uitbreiding tot stand in het kader van 
de technische herziening van de Ziektewet. Op 5 januari 1933 diende minister Verschuur een 
daartoe strekkend wetsvoorstel290 bij de Tweede Kamer in. Dit wetsvoorstel hield de opname 
in de kring der verzekerden in van thuiswerkers en personen die in een onderneming 
aangenomen werk verrichtten dat niet tot het takenpakket van de reguliere werknemers 
behoorde. Op 7 november 1934 werd dit wetsvoorstel zonder hoofdelijke stemming door de 
Tweede Kamer aanvaard.291 Op 28 december 1934 deed de Eerste Kamer hetzelfde.292 Een 
dag later verscheen de wet onder nummer 724 in het Staatsblad, op 4 maart 1935 gevolgd 
door een onder nummer 101 gepubliceerd Koninklijk Besluit dat de inwerkingtreding op 1 
juli 1935 bepaalde. 
Voor werknemers die door bedrijfsongevallen waren getroffen, onderging de door de 
wetgever geregelde inkomensbescherming eveneens een uitbreiding. Deze uitbreiding had 
zowel betrekking op de kring der verzekerde personen als op de kring der verzekerde 
gebeurtenissen en geschiedde ter uitvoering van een in 1936 op de achttiende Internationale 
Arbeidsconferentie door de Nederlandse regering ondertekend verdrag tot herziening van het 
verdrag betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten. Op 27 december 1937 werden 
daartoe door minister Romme wetsvoorstellen tot wijziging van de Ongevallenwet293 en van 
de Land- en Tuinbouwongevallenwet294 bij de Tweede Kamer ingediend. 
Op tweeërlei wijze voorzagen deze wetsvoorstellen in een uitbreiding van de kring der tegen 
de geldelijke gevolgen van beroepsziekten verzekerde personen. Enerzijds hieven zij de 
beperking op van deze kring tot degenen die eigenhandig de werkzaamheden verrichtten die 
de in de wet genoemde beroepsziekten konden veroorzaken. Anderzijds introduceerden zij 

289 Wittert van Hoogland 1940b, p. 361-368. 
290 Kamerstukken II1932/33, 258, nr. 1-3. 
291 Handelingen II1934/35, p. 146. 
292 Handelingen 11934/35, p. 119. 
293 Kamerstukken II1937/38, 381, nr. 2. 
194 Kamerstukken II1937/38, 381, nr. 3. 
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een beperkte mate van nawerking van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van 
beroepsziekten voor verzekerden die gedurende ten minste eenjaar werkzaam waren geweest 
in bedrijven waar werkzaamheden worden vemcht die de in de wet genoemde beroepsziekten 
kunnen veroorzaken. Daarnaast bevatte het wetsvoorstel tot wijziging van de Ongevallenwet 
een uitbreiding van de verzekerde risico's door aanvulling van de in die wet genoemde 
beroepsziekten met silicose. 

Op aandrang vanuit de Tweede Kamer in het op 11 maart 1938 verschenen Voorlopig 
Verslag295, voegde de minister bij de op 26 juli 1938 verschenen Memorie van Antwoord296 

een nota van wijziging297 waarin de referteperiode die voor de nawerking van de verzekering 
tegen de geldelijke gevolgen van beroepsziekten werd vereist, tot drie maanden werd beperkt. 
Op 18 oktober 1938 werden de beide wetsvoorstellen zonder hoofdelijke stemming door de 
Tweede Kamer aangenomen.298 Op 13 december 1938 deed de Eerste Kamer hetzelfde.299 Op 
15 december 1938 verschenen de beide aldus aangenomen wetten onder de nummers 804 en 
805 in het Staatsblad. 

Vanwege hun grote complexiteit en hun in de tijd beperkte belang blijven de vlak voor, 
tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog (voor)genomen (wettelijke) maatregelen 
betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen die uit 
oorlogsgebeurtenissen voortvloeien, in deze studie onbesproken. 
Wel wordt nog op enkele maatregelen van de Duitse bezetter gewezen waarbij het gebied 
waarop de wetgever voor de inkomensbescherming van zieke werknemers 
verantwoordelijkheid draagt, opnieuw werd uitgebreid. 

Allereerst valt in dit verband het besluit van 16 september 1940, Stb. S. 804, te noemen 
waarbij de uitsluiting van de ongehuwde vrouw van het recht op zwangerschaps- en 
bevallingsuitkering ongedaan werd gemaakt. Verder valt te wijzen op de met het besluit van 
29 september 1942, Stb. S 812 tot stand gekomen uitbreiding van de kring der verzekerden 
krachtens de Ziektewet met huispersoneel dat inwoont often minste vijf dagen per week 
werkzaam is bij zijn werkgever. Ten slotte kan met Veldkamp300 nog worden gewezen op de 
per 1 januari 1943 ingevoerde en na de Tweede Wereldoorlog weer ongedaan gemaakte 
verplichte sociale verzekering van de bij hem inwonende familieleden van de werkgever. 

5.2. De naoorlogse ontwikkeling tot en met de invoering van de Organisatiewet Sociale 
Verzekering 

Van groter belang voor het denken over de naoorlogse verantwoordelijkheidsverdeling voor 
de inkomensbescherming van zieke werknemers dan de zojuist besproken door de Duitse 
bezetter getroffen maatregelen was het advies van de Londense commissie-Van Rhijn, die op 
26 maart 1943 door minister Van den Tempel werd ingesteld. De instelling van deze 
commissie maakt deel uit van een proces van fundamentele herbezinning op de inhoud en de 
wijze van vormgeving van de sociale zekerheid, dat inmiddels in de Verenigde Staten van 
Amerika en het Verenigd Koninkrijk gestalte had gekregen. Aan de basis van dit 

2 , 5 Kamerstukken II1937/38, 381, nr. 5. 
2 9 6 Kamerstukken II1937/38, 381, nr. 6. 
2 9 7 Kamerstukken II1937/38, 381, nr. 7 en 8. 
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herbezinningsproces stond het op 14 augustus 1941 tussen de Amerikaanse president 
Roosevelt en de Bntse minister-president Churchill gesloten Atlantic Charter, waann de 
noodzaak van overheidsinterventie werd erkend om de burgers vrijwaring tegen gebrek 
("freedom from want") te garanderen Voor het Verenigd Koninkrijk werd deze gedachte 
uitgewerkt in het op 20 november 1942 verschenen rapport Social insurance and allied 
services van de Royal Commission onder leiding van William Bevendge301 

Direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog bracht de geheel uit ambtenaren samengestelde 
Londense commissie-Van Rhijn haar advies3 uit Enkele van de in het tweede deel van dat 
advies gedane aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse sociale 
verzekenngen hebben (mede) betrekking op de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers Deze aanbevelingen berusten op de door de 
commissie geformuleerde rechtsgrond, volgens welke de gemeenschap, georganiseerd in de 
staat, aansprakelijk is voor de sociale zekerheid van al haar leden, op voorwaarde dat die 
leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te 
verschaffen 3 0 3 Vanuit deze rechtsgrond wenste de commissie-Van Rhijn het gebied waarop 
de wetgever voor de besluitvorming over de inkomensbescherming van zieke werknemers 
verantwoordelijkheid draagt, te verruimen Daartoe zouden de verzekenngsloongrenzen, dat 
wil zeggen de maximuminkomensgrenzen ter afbakening van de knng der krachtens de 
Ziektewet en de publiekrechtelijke ongevallenwetten verzekerden, moeten worden afgeschaft 
Ter vervanging van deze loongrenzen stelde de commissie de invoering van 
maximumdaglonen als grondslag voor de berekemng van premies en uitkeringen voor 
Met die premies is de verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers aan de orde gesteld Ook daarbij had de 
commissie een grotere rol voor de overheid op het oog Zij adviseerde, zij het onder het 
grootst mogelijke voorbehoud, om de premielast gelijkelijk over werkgevers, werknemers en 
overheid te verdelen 

Dezelfde verantwoordelijkheidsverdeling stond de commissie voor ten aanzien van de 
uitvoering van de sociale verzekenngswetten Gelijkelijk zouden overheid, werkgevers en 
werknemers naar haar oordeel in het bestuur van de met de uitvoering exclusief te belasten 
Sociale Raden moeten participeren304 

In de maatschappelijke discussie over het advies van de Londense commissie-Van Rhijn 
wreekte zich de eenzijdig ambtelijke samenstelling van deze commissie Zo bracht de door 
vertegenwoordigers van georganiseerde werkgevers en werknemers opgenchte Stichting van 
de Arbeid m haar eerste nota omtrent de toekomstige organisatie der sociale verzekering een 
uiterst afwijzend oordeel uit over de door de Londense commissie-Van Rhijn geformuleerde 
rechtsgrond en de daaruit voortvloeiende implicaties voor de verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de financiering en de uitvoering van de Nederlandse socialeveizekenngswetten Als 
rechtsgrond waarop deze wetten dan wel dienen te berusten, beschouwde deze Stichting de 
arbeid van werknemers en zelfstandigen, voorzover zij redelijkerwijs met m staat kunnen 
worden geacht om uit de opbrengst van die arbeid in alle omstandigheden des levens voor 
zichzelf te zorgen Uit deze restrictie vloeit een loongrens ter afbakening van de personele 
werkingssfeer voort Op grond van het subsidiariteitsbeginsel was de Stichting van de Arbeid 
voorts van oordeel dat de financiering van deze wetten primair door werkgevers- en 

11 Veldkamp 1978, ρ 90 
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werknemerspremies diende te geschieden en stelde zij voor om de uitvoering van deze wetten 
exclusief aan bedrijfsverenigingen op te dragen. Bij de totstandkoming van dit advies speelde 
de plaats die deze organen inmiddels bij de uitvoering van de Ziektewet hadden weten te 
veroveren, een belangrijke rol.305 Weliswaar trok de Stichting van de Arbeid in haar op 11 
mei 1946 uitgebrachte tweede nota dit standpunt over de uitvoering van de sociale 
verzekeringswetten gedeeltelijk terug maar deze terugtrekking had geen betrekking op de 
inkomensbescherming van zieke werknemers.306 

De zojuist geschetste kritiek van de Stichting van de Arbeid op de aanbevelingen van de 
Londense commissie-Van Rhijn leidde tot de samenvoeging van een in september 1945 door 
minister Drees ter uitwerking van deze aanbevelingen ingestelde ambtelijke commissie met de 
commissie Sociale Verzekering van de Stichting van de Arbeid. Door deze samenvoeging 
ontstond de Gemengde commissie-Van Rhijn. Op voor de verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de inkomensbescherming van zieke werknemers essentiële punten week het in maart 
1948 uitgebrachte advies van deze commissie van dat van de Londense commissie-Van Rhijn 
af. De invloed van het in de nota's van de Stichting van de Arbeid ontwikkelde gedachtegoed 
was in het advies van de Gemengde commissie-Van Rhijn duidelijk te onderkennen. 

Zo werd door een meerderheid van die commissie ter afbakening van de kring der 
verzekerden krachtens de Ziektewet een loongrens van ƒ6.000,- per jaar bepleit. De 
financiering van de inkomensbescherming van zieke werknemers achtte deze commissie een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. De uitvoering van deze 
inkomensbescherming wenste zij op te dragen aan verplichte vakbedrijfsverenigingen waarbij 
werkgevers van rechtswege zouden worden aangesloten met een algemene bedrijfsvereniging 
als restorgaan. Binnen de bedrij fs-verenigingen zouden afdelingskassen kunnen worden 
gevormd. De coördinatie van en het toezicht op de uitvoering door de bedrijfsverenigingen 
zou worden uitgeoefend door een centrale Sociale Verzekeringsraad (SVr), die gelijkelijk uit 
vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de overheid zou 
worden samengesteld. Deze SVr zou bedrijfsverenigingen, behoudens technische bezwaren, 
op hun verzoek ontheffing moeten verlenen van de op hen rustende verplichting om hun 
administratie op te dragen aan een door de SVr opgericht en beheerd Centraal 
Administratiekantoor (CAK) dat in het gehele land de beschikking zou krijgen over 
bijkantoren en agentschappen.307 

In de maatschappelijke discussie die naar aanleiding van dit advies werd gevoerd, nam de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoeringsorganisatie een belangrijke plaats in. Het 
socialistische Nederlands Verbond van Vakverenigingen ( N W ) kon zich op dit punt met het 
advies van de commissie verenigen. De confessionele werkgevers- en 
werknemersorganisaties wezen op grond van het subsidiariteitsbeginsel, respectievelijk de 
soevereiniteit in eigen kring, de daarin voorziene overheidsinvloed op de uitvoering echter 
resoluut af. Aan werknemerszijde richtte die kritiek zich vooral op de samenstelling en de 
bevoegdheden van de SVr; aan werkgeverszijde op de in beginsel verplichte aansluiting bij 
het CAK die ook door het liberale Centraal Sociaal Werkgevers Verbond werd afgewezen.308 

305 Stichting van de Arbeid 1945/46, p. 10-11 en 13-15. 
306 Stichting van de Arbeid 1945/46, p. 30-37. 
301 Rapport inzake de Herziening van de Sociale Verzekering 1948, p. 35-42 en 54-55. 
308 Janssen & Berben, De vakbeweging en sociale zekerheid in Nederland na 1945, Nijmegen: [s.n.] 1982, 
p. 5-61. 
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De verdeeldheid die in de zojuist besproken maatschappelijke discussie was gebleken, heerste 
volgens Janssen en Berben30 ook in de subcommissie uit de Gemengde commissie-Van Rhijn 
die door minister Joekes met de voorbereiding van een wetsvoorstel over de 
uitvoeringsorganisatie werd belast. De vertegen-woordigers van de confessionele werkgevers-
en werknemersorganisaties in die commissie wensten de overheidsinvloed op de uitvoering 
tot het toezicht te beperken. Daarom wilden zij de coördinerende taak van de SVr opdragen 
aan de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV). De vertegenwoordigers van het N W 
waren daarentegen ingenomen met de in het rapport van de Gemengde commissie-Van Rhijn 
voorgestelde samenstelling en bevoegdheden van de SVr. 
Tussen deze beide opvattingen kwam een compromis tot stand, waarbij de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor de coördinatie en het toezicht bij de SVr bleef berusten maar 
bepaalde, tot de dagelijkse taak van deze Raad behorende, bevoegdheden aan de FBV werden 
gedelegeerd. Tevens werd bepaald dat de FBV zo vroeg mogelijk bij de voorbereiding van 
door de SVr te nemen beslissingen moest worden betrokken. Op deze wijze zou het belang 
van de FBV geleidelijk kunnen toenemen en dat van de SVr geleidelijk kunnen afnemen. 

Met Janssen en Berben310 valt op te merken dat het zojuist besproken compromis niet 
eenduidig is. Daardoor was het ongeschikt om als basis te dienen voor een wetsvoorstel. Het 
op 14 juni 1950 door minister Joekes bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot 
herziening van de uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering3" vormde dan ook een 
uitwerking van het eerder besproken advies van de voltallige Gemengde commissie-Van 
Rhijn. 
In art. 2 lid 1 van het wetsvoorstel werd uitgegaan van uitvoering door bedrijfs-verenigingen 
en de SVr, voorzover die uitvoering niet bij of krachtens de wet aan anderen was opgedragen. 
Blijkens lid 2 van art. 2 konden tot die anderen ook bedrijfschappen in de zin van de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie worden gerekend. 
In samenhang met het wetsvoorstel tot herziening van de uitvoeringsorganisatie van de 
sociale zekerheid werden door minister Joekes wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer 
ingediend tot aanpassing van de Ziektewet312 en de Kinderbijslagwet313 aan dat wetsvoorstel 
teneinde de uitvoering van deze wetten aan de in dat wetsvoorstel genoemde organen op te 
dragen. 

In het op 18 mei 1951 verschenen Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer314 werd 
algemene instemming betuigd met de door het wetsvoorstel tot herziening van de 
uitvoeringsorganisatie beoogde eenheid in de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. 
Op verschillende aspecten van de wijze waarop in dat wetsvoorstel aan die eenheid vorm was 
gegeven, werd door de Tweede Kamer echter kritiek geuit. Zo gaven vele leden voor de 
afstemming van de bedrijfsverenigingen op de bedrijfschappen de voorkeur aan het systeem 
van de Bedrijfsradenwet, waarin het bestuur van een bedrijfsvereniging door (een commissie 
uit) het bestuur van een bedrijfschap kon worden gevormd. Op deze wijze zou de autonomie 
van de bedrijfsverenigingen volgens hen beter kunnen worden gewaarborgd. Ook bij de 
uitvoering van de administratie wensten deze leden de autonomie van de bedrijfsverenigingen 
te benadrukken. Daartoe zou volgens hen het zelf voeren van de administratie als regel en de 
mogelijkheid van uitbesteding aan het CAK als uitzondering op die regel moeten worden 

309 Janssen & Berben 1982, p. 62-64. 
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geformuleerd. Verscheidene leden uitten ten slotte hun ongenoegen over de oprichting en het 
beheer van het CAK door de SVr; zij wensten de zeggenschap over het CAK uitsluitend aan 
organisaties van werkgevers en werknemers op te dragen. 

In de op 12 juli 1951 verschenen Memorie van Antwoord315 gaf de regering te kennen, de 
wijze van afstemming van de bedrijfsverenigingen op de bedrijfschappen te willen openlaten 
in afwachting van de ontwikkeling die de bedrijfschappen zouden doormaken. Voor de door 
de Tweede-Kamerleden gesuggereerde afstemimngsmodaliteit bood het wetsvoorstel volgens 
de regering echter de nodige ruimte. Naar aanleiding van de kritiek op het als regel voeren 
van de administratie door het CAK nam de regering in het gewijzigde wetsvoorstel,316 dat de 
Memorie van Antwoord vergezelde, een gewijzigde redactie van de desbetreffende bepaling 
op waarin de bevoegdheid van bedrijfsverenigingen om zelf hun administratie te voeren, 
voorop kwam te staan. Aan de wens van verscheidene Tweede-Kamerleden om de 
zeggenschap over het CAK uitsluitend aan organisaties van werkgevers en werknemers op te 
dragen, kwam de regering echter niet tegemoet; zij achtte die zeggenschap en de daaruit 
voortvloeiende zelfstandige positie van het CAK in strijd met zijn dienende taak. 

Deze niet door de regering gehonoreerde wens stond tijdens de op 29 januari 1952 
aangevangen openbare behandeling in de Tweede Kamer centraal. Zij was neergelegd in een 
reeks op 25 januari 1952 door de antirevolutionair Stapelkamp mede namens enkele 
katholieke, christelijk-historische en liberale Tweede Kamerleden ingediende 
amendementen.317 In deze amendementen werd het in het wetsvoorstel voorziene, door de 
SVr in te stellen, Centraal Administratiekantoor vervangen door een, door de centrale 
organisaties van werkgevers en werknemers op te richten, Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor (GAK). Bedrijfsverenigingen zouden de uitvoering van hun 
administratie daaraan kunnen opdragen, maar niet de verantwoordelijkheid daarvoor kunnen 
overdragen. 

Staatssecretaris Van Rhijn (PvdA), die in eerste instantie de verdediging van het wetsvoorstel 
op zich nam, meende vanuit zijn bezorgdheid over de eenheid van de uitvoeringsorganisatie 
de aanvaarding van de amendementen-Stapelkamp c.s. ernstig te moeten ontraden.3 8 Na 
overleg met de Tweede Kamer bracht zijn partijgenoot minister Joekes op 21 februari 1952 
echter een nota van wijziging319 uit die grotendeels tegemoetkwam aan de door de indieners 
van de amendementen-Stapelkamp gekozen vormgeving van de zeggenschap van het 
georganiseerd bedrijfsleven over het administratiekantoor. Slechts op het punt van de 
verhouding tussen de SVr en het GAK was die tegemoetkoming niet volledig. In de nota van 
wijziging werd aan de SVr namelijk de bevoegdheid verleend om zich in naar zijn oordeel 
belangrijke vergaderingen van het GAK met een raadgevende stem te doen 
vertegenwoordigen. Deze nota van wijziging vormde voor de heer Stapelkamp de aanleiding 
om zijn amendementen tijdens de op 5 maart 1952 gehouden stemming over het wetsvoorstel 
in te trekken. De drie wetsvoorstellen werden met 45 tegen 22 stemmen aanvaard; de 
socialisten en de communisten stemden tegen.320 
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Zonder hoofdelijke stemming werden de wetsvoorstellen vervolgens op 10 juni 1952 door de 
Eerste Kamer aangenomen, al lieten de socialisten en de communisten daarbij aantekenen dat 
zij geacht wensten te worden tegen te hebben gestemd.321 Op 12 juni 1952 verschenen de 
aldus in beide Kamers der Staten-Generaal aanvaarde Organisatiewet Sociale Verzekering en 
wetten tot aanpassing van de Ziektewet en de Kinderbijslagwet aan die Organisatiewet 
respectievelijk onder de nummers 344, 343 en 342 in het Staatsblad. Op 1 januari 1953 traden 
deze wetten in werking. 

Met de inwerkingtreding van deze wetten lijken de voorstanders van de toedeling van 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de inkomensbescherming van zieke werknemers 
aan het georganiseerde bedrijfsleven op het eerste gezicht een belangrijke overwinning te 
hebben behaald op de voorstanders van uitvoering door overheidsorganen. De uitvoering van 
de Ziektewet werd immers exclusief aan bedrijfsverenigingen opgedragen. 

Voor het behalen van deze overwinning moest echter een hoge prijs worden betaald. Ter 
ondervanging van de bij de uitvoering van de Ziektewet door bedrijfsverenigingen gebleken 
nadelen van versnippering en concurrentie werd het aantal bedrijfsverenigingen gehalveerd en 
werd het door aansluiting van rechtswege voor werkgevers verplichte 'lidmaatschap' van deze 
verenigingen geïntroduceerd. Met Veraart322 dient in dit verband te worden opgemerkt dat 
deze verenigingen, doordat zij niet meer vrijelijk over de toe- of uittreding van hun "leden" 
konden beslissen en doordat zij met de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden 
waren belast, de facto hun privaatrechtelijke karakter hadden verloren. De iure verloren zij dit 
karakter pas in 1976 toen door art. XCVII van hoofdstuk 4 Invoeringswet van Boek 2 BW 
(Stb. 1976,229) een zesde lid aan art. 4 Organisatiewet Sociale Verzekering werd 
toegevoegd, waarin werd bepaald dat de bedrijfsverenigingen publiekrechtelijke 
rechtspersonen zijn als bedoeld in art. 2:1 BW. Te constateren valt dan ook dat de 
Organisatiewet Sociale Verzekering voor de bedrijfsverenigingen het sluitstuk heeft gevormd 
van de, door De Haan, Drupsteen en Femhout323 als verstatelijking van het particulier 
initiatief omschreven, ontwikkeling dat particuliere instellingen min of meer zijn gaan 
functioneren als overheidsorganen. In het licht van deze constatering dient de overwinning die 
de voorstanders van uitvoering door bedrijfsverenigingen met de inwerkingtreding van de 
Organisatiewet Sociale Verzekering op de voorstanders van uitvoering door overheidsorganen 
lijken te hebben behaald, bij nader inzien als Pyrrusoverwinning te worden gekwalificeerd. 
Bovendien was deze overwinning niet eens volledig. Een aanpassing van de Ongevallenwet 
aan de Organisatiewet Sociale Verzekering bleef immers uit, zodat de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van deze wet ongewijzigd bleef. 

Voor deze studie is verder nog van belang dat de op grond van de Ongevallenwet verzekerde 
risico's in de eerste naoorlogse jaren opnieuw werden uitgebreid. Bij de wet van 25 februari 
1949, Stb. 1949, J 98 werd voor werknemers in de gezondheidszorg tuberculose toegevoegd 
aan de lijst van beroepsziekten, tegen de financiële gevolgen waarvan de Ongevallenwet 
bescherming bood. Ten slotte werd in dezelfde periode eveneens een wijziging van de 
Ziektewet doorgevoerd waardoor het gebied waarop de wetgever verantwoordelijkheid draagt 
voor de besluitvorming over de inkomensbescherming van zieke werknemers een uitbreiding 
onderging. Bij de wet van 1 augustus 1947, Stb. 1947, H 284 werd de maximale duur van de 
uitkering krachtens deze wet tot 52 weken verdubbeld. Daarmee werd blijkens de memorie 

Handelingen 11951/52, p. 939. 
Veraart 1950, p. 100-101. 
De Haan e.a. 1986, p. 170. 

54 



van toelichting op het desbetreffende wetsvoorstel beoogd, het moment van de overgang 
van de aan het laatstverdiende loon gerelateerde uitkering krachtens de Ziektewet naar de 
minimumbehoeftenuitkering op grond van de Invaliditeitswet met een halfjaar uit te stellen. 

^Kamerstukken II 1946/47,489, nr. 3. 
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6. De totstandkoming en invoering van de WAO en de invloed daarvan op de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers 

Zoals hierboven in § 5.2. reeds werd aangegeven, is een aanpassing van de Ongevallenwet 
aan de Organisatiewet Sociale Verzekering uitgebleven. Wel heeft staatssecretaris Van Rhijn 
op 26 februari 1954 de SVr over een dergelijke aanpassing om advies gevraagd. Op 3 oktober 
1958 bracht de SVr hierover een interimadvies325 uit waarin de totstandkoming werd 
aanbevolen van een exclusief door bedrijfsverenigingen uit te voeren wettelijke 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers die niet alleen de drie ongevallenwetten 
maar ook de Invaliditeitswet zou moeten vervangen. In het op 21 juli 1960 uitgebrachte 
definitieve advies326 werd deze aanbeveling uitgewerkt. Daarbij werd aansluiting gezocht bij 
het op 11 januari 1957 gepubliceerde advies van de Sociaal-Economische Raad over de 
herziening van de Invaliditeitswet.327 

Het zoeken van deze aansluiting berustte op de overweging dat het risque professionnel als 
rechtsgrond voor de wettelijke ongevallenverzekering had afgedaan. Reeds eerder was dit 
standpunt verwoord door Van Schouwenburg en Veldkamp. De laatstgenoemde schrijver 
baseerde deze opvatting op de visie dat het ongevalsrisico niet primair wordt veroorzaakt door 
het subjectieve winststreven van ondernemingen maar door de maatschappelijke 
behoeftebevrediging waarin die ondernemingen voorzien.328 Daarnaast wees hij op de in de 
wijzigingswetten van 1921,1928 en 1938 belichaamde rechtspolitieke ontwikkeling waarbij 
het risque professionnel een zekere vermaatschappelijking had ondergaan.329 Dit argument 
werd ook door Van Schouwenburg aangevoerd. 3 

Met Van Schouwenburg en Veldkamp wenste de SVr deze rechtspolitieke ontwikkeling te 
bestendigen door aan de verzekering tegen inkomensderving wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid de hierboven in § 5.2. besproken, in de eerste nota van de Stichting van 
de Arbeid geformuleerde rechtsgrond ten grondslag te leggen. Met de keuze van deze 
rechtsgrond kwam volgens dit adviesorgaan de rechtvaardigingsgrond van de verschillen 
tussen de ongevallenwetten en de Invaliditeitswet te vervallen. 3 

Op 25 april 1963 diende Veldkamp als minister een voorstel van Wet inzake de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)332 alsmede een tweetal wetsvoorstellen tot 
aanpassing van de Ziektewet333 en de Organisatiewet Sociale Verzekering334 aan het 
eerstgenoemde wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in. Als rechtsgronden voor de met dat 
wetsvoorstel tot stand te brengen arbeidsongeschiktheidsverzekering noemde Veldkamp in de 
Memorie van Toelichting het recht op zelfontplooiing en het recht op gelijke kansen.33 Met 

3 2 5 Sociale Veizekermgsraad 1960, Bijlage II, p. 78-93. 
3 2 6 Sociale Verzekeringsraad 1960, p. 5-71. 
3 2 7 Sociaal-Economische Raad 1957. 
3 2 8 Veldkamp 1946, p. 125-134, i.h.b. p. 134. 
3 2 9 Veldkamp 1946/47-10, p. 457-480, i.h.b. p. 462^64 
3 3 0 Van Schouwenburg 1946, p. 117-118. 
3 3 1 Sociale Verzekeringsraad 1960, p. 81. 
3 3 2 Kamerslukken II1962/63,7171, nr. 1-6. 
3 3 3 Kamerstukken Π 1962/63,7171, nr. 7-8. 
3 3 4 Kamerstukken II1962/63,7171, nr. 9-10. 
3 3 5 Kamerstukken II1962/63,7171, nr. 3, p. 2. 
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de keuze voor deze rechtsgronden ging Veldkamp nog een stap verder op de weg van 
vermaatschappelijking van het arbeidsongeschiktheidsrisico dan de SVr reeds had gezet. 

Ook de vormgeving van de inkomensbescherming van zieke werknemers vertoonde enkele 
verschillen met die, welke in de adviezen van de SVr was geschetst. Zo kende de voorgestelde 
arbeidsongeschiktheidsverzekering een wachttijd van 52 weken terwijl de SVr een wachttijd 
van 26 weken had geadviseerd. Dit verschil hangt samen met de vervanging van de 
verzekeringsloongrens in de Ziektewet door een maximumdagloon voor de bepaling van 
premies en uitkeringen. Daardoor werd de personele werkingssfeer van de Ziektewet tot de 
hoger gesalarieerde werknemers uitgebreid, zodat ook zij tijdens de wachttijd voor de WAO 
publiekrechtelijke inkomensbescherming konden gemeten. Dit was vooral van belang in 
verband met het feit dat bedrijfsongevallen en beroepsziekten in de zin van de Ongevallenwet, 
die geen verzekeringsloongrens kende, door het aanpassingswetsvoorstel van de Ziektewet 
volledig binnen de materiële werkingssfeer van deze wet werden gebracht. Een bijkomend 
voordeel van het vervallen van de verzekeringsloongrens was dat daardoor alle werknemers 
bij ziekte direct bij het uitvoeringsorgaan van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bekend 
zouden worden.33 De uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zou namelijk, 
evenals die van de Ziektewet, worden opgedragen aan verplichte vakbedrijfsverenigingen met 
een algemene bedrijfsvereniging als restorgaan. Deze bedrijfsverenigingen zouden over 
moeten gaan tot de oprichting van een Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD).337 

In het op 16 februari 1965 vastgestelde Voorlopig Verslag338 sprak een meerderheid van de 
Tweede Kamerleden zich ter unificatie en vereenvoudiging van de wetgeving alsmede ter 
bevordering van de reïntegratie van zieke werknemers uit voor het opnemen van de Ziektewet 
in de WAO. Gevraagd werd dan ook naar de argumenten van de minister tegen een dergelijke 
samenvoeging. Van het gewicht van die argumenten zou deze meerderheid haar uiteindelijk 
oordeel over de aanvaardbaarheid van de wetsvoorstellen laten afhangen. Daarbij liet zij wel 
aantekenen dat zij, met het oog op de reïntegratie van zieke werknemers, bij handhaving van 
de Ziektewet naast de WAO de wachttijd voor de WAO-uitkering tot drie maanden wenste te 
zien teruggebracht. 

In de op 14 april 1965 verschenen Memorie van Antwoord339 verzette de minister zich niet op 
principiële maar wel op wetgevingstechnische gronden tegen de door de Tweede Kamer 
voorgestelde samenvoeging van de Ziektewet en de WAO. Deze samenvoeging zou naar zijn 
oordeel niet alleen een verzwaring van de aan de vervaardiging van overgangsrecht 
verbonden werklast meebrengen maar ook een ingrijpende wijziging van de WAO, waarbij 
belangrijke verschillen met de Ziektewet te overbruggen zouden zijn. Deze verschillen 
hadden betrekking op het arbeidsongeschiktheidscriterium, de wachtdagenregeling, de 
bevoegdheid van de bedrijfsverenigingen tot het verstrekken van bovenwettelijke uitkeringen 
en de financiering. De Ziektewet kende namelijk per bedrijfstak of onderdeel daarvan 
verschillende premies met de mogelijkheid tot de vorming van afdelingskassen, terwijl voor 
de WAO een uniforme premie werd voorgesteld. 

Ter vermijding van deze legislatieve moeilijkheden en het daaruit voortvloeiende gevaar voor 
vertraging van de invoering van de WAO wenste de minister de Ziektewet vooralsnog naast 

Kamerstukken Π 1962/63, 7171, nr. 8, p. 10-12. 
Kamerstukken II1962/63, 7171, nr. 3, p. 17-19. 
Kamerstukken Π 1962/63, 7171, nr. 14, p. 2. 
Kamerstukken II1962/63, 7171, nr. 15, p. 2-5. 
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de WAO te handhaven. Daarbij verwierp hij de suggestie om de wachttijd voor de WAO-
uitkering tot drie maanden te beperken. Hij baseerde deze verwerping op statistische gegevens 
van bedrijfsverenigingen waaruit bleek dat drie van de vier werknemers die na drie maanden 
nog ziek zijn, na een jaar zijn hersteld. Voor deze werknemers zou in de opzet van het 
wetsvoorstel een schatting van him mate van arbeidsongeschiktheid kunnen uitblijven. 
Daardoor zou niet alleen de uitvoering van de wet van onnodige complicaties verschoond 
maar ook de band van de desbetreffende zieke werknemers met hun eigen werkgever 
behouden kunnen blijven. 

In dit verband wees hij ook op de in het aanpassingswetsvoorstel van de Ziektewet voorziene 
wijziging van art. 30. Deze wijziging hield in dat de verplichting voor zieke werknemers om 
op aanwijzing van een controlerend geneeskundige van de bedrijfsvereniging door hun 
werkgever aangeboden passende arbeid te aanvaarden ook van toepassing werd verklaard als 
zij daarmee minder dan de helft van hun eigen dagloon zouden gaan verdienen. Bij weigering 
zou het bedrag dat zij met die werkzaamheden hadden kunnen verdienen, door de 
bedrijfsvereniging op hun uitkering kunnen worden ingehouden. 

Op deze wijze zou volgens de mimster niet alleen aan de reïntegratie van zieke werknemers in 
het arbeidsproces maar ook aan de financiële verantwoordelijkheid van individuele 
werknemers voor hun inkomensbescherming bij ziekte gestalte kunnen worden gegeven. Voor 
de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers achtte hij ten slotte nog van belang dat bij 
een wachttijd voor de WAO-uitkering van 52 weken een groter deel van de door hen op te 
brengen premies bedrij fstaksgewij s zou worden vastgesteld. 

Als uitvloeisel van een in het Eindverslag van de Tweede Kamer340 weergegeven mondeling 
overleg met de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid bracht de mimster 
op 28 juni 1965 een nota van wijziging341 uit, waarin hij de bedrijfsverenigingen bij de 
uitvoering van de Ziektewet de verplichting oplegde tot melding aan de GMD van gevallen 
waarin redelijkerwijs sprake zou kunnen zijn van door de GMD te verrichten revaliderende 
werkzaamheden, en voorts van alle gevallen waarin de ziekte na 13 weken nog voortduurt. 
Tijdens de op 30 juni 1965 aangevangen openbare behandeling van de wetsvoorstellen in de 
Tweede Kamer werd de positie van de GMD door de aanvaarding342 van een motie van de 
christelijk-historische afgevaardigde Tilanus343 nog verder versterkt. In deze motie werd de 
regering uitgenodigd om aan de GMD geleidelijk een centrale plaats toe te kennen bij de 
geneeskundige begeleiding in het kader van de gehele socialeverzekeringswetgeving. 

Van belang voor de verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers was de aanvaarding344 van een tweetal 
amendementen van de socialist Van Lier345. Deze amendementen strekten tot beperking van 
het verhaalsrecht van de bedrijfsvereniging op collega's van de zieke, respectievelijk de 
arbeidsongeschikte werknemer tot gevallen waarin bij die collega's sprake was van opzet of 
bewuste roekeloosheid. Door de aanvaarding van deze amendementen kwamen die collega's 
ten opzichte van de bedrijfsvereniging in dezelfde gunstige positie te verkeren als die waarin 
de wetsvoorstellen de werkgevers reeds hadden gebracht. 

340 Kamerstukken Π 1964/65, 7171, nr. 25. 
3 4 1 Kamerstukken Π 1964/65, 7171, nr. 26. 
3 4 2 Handelingen Π 1964/65, p. 1736. 
3 4 3 Kamerstukken II 1964/65,7171, nr. 36. 
3 4 4 Handelingen Π1964/65, p. 1736-1737. 
3 4 5 Kamerstukken Π 1964/65, 7171, nr. 29 en 33. 
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Wel was de positie van werkgevers ten opzichte van hun arbeidsongeschikt geworden 
werknemers minder gunstig dan voorheen aangezien de civielrechtelijke aansprakelijkheid 
van werkgevers in de ongevallenwetten geheel of grotendeels werd uitgesloten terwijl het 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringswetsvoorstel in het voetspoor van de Ziektewet die 
aansprakelijkheid handhaafde maar de rechter opdroeg om de uitkering op de door de 
werkgever naar burgerlijk recht verschuldigde schadevergoeding in mindering te brengen.346 

Aldus geamendeerd, werden het arbeidsongeschiktheidsverzekeringswetsvoorstel en de beide 
aanpassingswetsvoorstellen op 6 juli 1965 zonder hoofdelijke stemming door de Tweede 
Kamer aanvaard.347 Op 15 februari 1966 deed de Eerste Kamer hetzelfde.348 Drie dagen later 
werd de aldus in beide Kamers der Staten-Generaal aanvaarde WAO onder nummer 84 in het 
Staatsblad gepubliceerd, onder de nummers 85 en 86 respectievelijk gevolgd door de 
aanpassingswet van de Ziektewet en de aanpassingswet van de Organisatiewet Sociale 
Verzekering. 

Bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1966, Stb. 1966, 365 werd bepaald dat per 1 
september 1966 de WAO gedeeltelijk en de aanpassingswet van de Organisatiewet Sociale 
Verzekering vrijwel geheel in werking zouden treden. Daardoor konden de voor de uitvoering 
van de WAO benodigde organisatorische maatregelen worden getroffen maar waren 
werknemers nog niet op grond van deze wet verzekerd. Op 1 juli 1967 veranderde deze 
situatie doordat de WAO op die dag volgens Koninklijk Besluit van 15 februari 1967, Stb. 
1967,105 evenals de aanpassingswet van de Ziektewet volledig in werking trad. 

Welke is nu de betekenis van deze inwerkingtreding voor de verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de inkomensbescherming van zieke werknemers? Bij de beantwoording van deze vraag 
valt onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheidsverdeling voor de besluitvorming, 
de financiering en de uitvoering. 
Ten aanzien van de besluitvorming over de inkomensbescherming van zieke werknemers 
heeft de wetgever zijn verantwoordelijkheid vergroot. Daarbij heeft hij zowel de 
publiekrechtelijke weg van verruiming van de kring der krachtens de Ziektewet verzekerden 
bewandeld als de privaatrechtelijke weg van herstel van de civielrechtelijke aansprakelijkheid 
van de werkgever tot vergoeding van schade aan de door een bedrijfsongeval of beroepsziekte 
getroffen werknemer, zij het onder aftrek van uitkeringen op grond van de Ziektewet en de 
WAO. 
Dit herstel van hun civielrechtelijke aansprakelijkheid betekende voor werkgevers een 
beperkte uitbreiding van hun financiële verantwoordelijkheid voor de inkomensbescherming 
van hun door bedrijfsongevallen of beroepsziekten getroffen werknemers. In de door de Hoge 
Raad aan de Ongevallenwet gegeven uitleg 4 had de in die wet geregelde uitsluiting van 
civielrechtelijke aansprakelijkheid mede betrekking op de vergoeding van immateriële 
schade. De WAO hief die uitsluiting op maar voorzag niet in de vergoeding van deze schade. 
Daarvoor konden werknemers dan ook hun werkgever aanspreken. Tegenover deze beperkte 
uitbreiding van de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers stond echter een 
aanzienlijke uitbreiding van de financiële verantwoordelijkheid van werknemers. In 
tegenstelling tot hetgeen zij onder de ongevallenwetten gewend waren, moesten ook zij aan de 
financiering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan bijdragen. Bovendien werden de 

Kamerstukken II1962/63, 7171, nr. 3, p. 19-21. 
Handelingen II1964/65, p. 1737. 
Handelingen 11965/66, p. 353. 
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personele en de materiële werkingssfeer van de Ziektewet, voor de financiering waarvan zij 
eveneens medeverantwoordelijkheid droegen, uitgebreid. 
Voor de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de inkomensbescherming van 
zieke werknemers ten slotte, betekenden de inwerkingtreding van de WAO en de daarmee 
verbonden aanpassingswetgeving een uitbreiding van de taak van de uit het georganiseerd 
bedrijfsleven opgekomen bedrijfsverenigingen. De uitvoering van de WAO werd exclusief 
aan deze verenigingen opgedragen en zowel de personele als de materiële werkingssfeer van 
de eveneens exclusief door hen uitgevoerde Ziektewet werden uitgebreid. 
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7. De politieke en maatschappelijke discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de inkomensbescherming van zieke werknemers van 1967 tot 1995 

7.7. De discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de besluitvorming over en de 
financiering van de inkomensbescherming van zieke werknemers 

Nog voordat de WAO in werking is getreden, wordt op 10 februari 1967 met de indiening bij 
de Tweede Kamer van de Nota inzake de vereenvoudiging van de sociale wetgeving150 en van 
een adviesaanvraag over dit onderwerp bij de SER een nieuwe fase in de politieke en 
maatschappelijke discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers ingeluid. Kenmerkend voor deze fase is de 
omvang van het gebied waarop deze discussie zich afspeelt. Niet alleen wordt het politieke en 
maatschappelijke debat over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
uitvoeringsorganisatie nieuw leven ingeblazen, maar ook worden de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de besluitvorming en de financiering opnieuw ter 
discussie gesteld. 

In het politieke en maatschappelijke debat over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
besluitvorming over en de financiering van de inkomensbescherming van zieke werknemers 
dat tussen 1967 en 1995 wordt gevoerd, zijn drie fasen te onderkennen. In de eerste fase staat 
dit debat in het teken van de wens tot vereenvoudiging, unificatie en (her)codificatie van de 
socialeverzekeringswetgeving. In de tweede fase, die met de in 1976 verschenen Nota over 
het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid van het 
kabinet-Den Uyl351 begint, staat de beheersing van het aantal uitkeringsgerechtigden centraal 
teneinde de ontwikkeling van de met de socialeverzekeringswetgeving gemoeide kosten te 
beteugelen. In de derde fase, die met het in 1989 verschenen regeerakkoord van het kabinet-
Lubbers III 3 5 2 wordt ingeluid, staat de beheersing van het aantal uitkeringsgerechtigden 
eveneens centraal, maar nu mede om zoveel mogelijk mensen voor een maatschappelijke 
achterstandspositie te behoeden. 

Naast de op 10 februari 1967 door minister Veldkamp bij de Tweede Kamer ingediende Nota 
inzake de vereenvoudiging van de sociale wetgeving is voor het onderwerp van deze studie de 
op dezelfde dag door deze minister aan de SER toegezonden adviesaanvraag353 van belang. 
Naast het vraagstuk van de uniformering van de uitvoeringsorganisatie betreft deze 
adviesaanvraag de mogelijkheden tot uniformering van de procedures waarmee de premies 
worden vastgesteld. Nadat de SER daartoe bij Wet van 22 maart 1969, Stb. 122 financieel en 
organisatorisch in staat is gesteld, draagt deze Raad het onderzoek ter voorbereiding van het 
gevraagde advies op aan de organisatieadviesbureaus Berenschot en Bosboom en Hegener. 
Op 13 oktober 1972 publiceert de SER het uit deze opdracht voortgekomen 
zltematievenrapport. De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent de 
financiering zou volgens dit rapport moeten worden toegekend aan een uit 
vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid samengestelde Raad voor de 
Sociale Verzekeringen.354 Verder doet dit rapport enkele suggesties voor het rechtstreeks 
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toebedelen van verantwoordelijkheid voor de financiering aan individuele werkgevers en 
werknemers. Voor werkgevers wordt in dit verband de invoering van een 
loondoorbetalingsveiplichting gedurende enkele weken of maanden bepleit; voor werknemers 
de opheffing van wettelijke mogelijkheden tot doorbetaling van wachtdagen en tot aanvulling 
van uitkeringen.355 

In een geheel andere richting gaat het op 23 februari 1970 gepubliceerde advies van de op 9 
maart 1967 door minister Veldkamp ingestelde Commissie-Vos die tot taak had om te 
adviseren over de premiedruk in de sociale verzekering. Dit advies bevat de aanbeveling om 
voor het gehele bedrijfsleven een uniforme Ziektewetpremie vast te stellen. Deze aanbeveling 
berust op de opvatting dat de argumenten voor een bedrijfstaksgewijs gedifferentieerde 
premie hun betekenis hebben verloren. Hetzelfde geldt volgens de Commissie voor de 
argumenten die ten grondslag liggen aan de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de 
financiering van deze wet tussen werkgevers en werknemers. Zij stelt dan ook voor om die 
verantwoordelijkheid uitsluitend aan werkgevers op te dragen.3 6 

Met de op 9 juni 1976 uitgebrachte Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve 
voorzieningen en de werkgelegenheid van het kabinet-Den Uyl begint de tweede fase van het 
politiek-maatschappelijke debat over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
besluitvorming over en de financiering van de inkomensbescheiming van zieke werknemers. 
Deze fase staat in het teken van de beheersing van de socialeverzekeringsuitgaven. Daartoe 
wordt voorgesteld om de verantwoordelijkheid van de overheid voor de besluitvorming in de 
sfeer van de Ziektewet te vergroten door de door de SVr vastgestelde regels voor de bepaling 
van het dagloon aan de goedkeuring van de minister van Sociale Zaken te onderwerpen357. Op 
17 mei 1977 bereikt een wetsvoorstel waarin dit beleidsvoornemen wordt uitgewerkt358, de 
Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel verleent de minister van Sociale Zaken ook de bevoegdheid 
om algemene dagloonbepalingen aan te wijzen waarvan bedrijfsverenigingen in hun 
bijzondere dagloonbesluiten niet zonder zijn goedkeuring mogen afwijken. Met de indiening 
van dit wetsvoorstel wordt een op 26 november 1976 vastgesteld SER-meerderheidsadvies3 9 

gepasseerd waarin het in het wetsvoorstel uitgewerkte beleidsvoornemen als strijdig met de 
destijds vigerende verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de Ziektewet 
wordt verworpen. 
Het wetsvoorstel wordt op 28 februari 1979 door de Tweede Kamer aanvaard.360 Op 3 april 
1979 doet de Eerste Kamer hetzelfde.361 Op 4 april 1979 verschijnt de wet onder nummer 238 
in het Staatsblad en op 1 juli 1979 treedt zij in werking. 

Van oppositionele zijde verschijnt in 1976 de nota Sociale zekerheid nu en morgen van de 
Prof. mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk instituut van de W D . Daarin wordt 
voorgesteld om de verantwoordelijkheid van individuele werknemers voor de financiering 
van hun inkomensbescherming bij ziekte te vergroten, hetzij door verplichte wachtdagen in te 
voeren, hetzij door een lager uitkeringspercentage vast te stellen voor de eerste dagen van het 
ziekteverzuim.362 

355 Ibidem, p. VIU-23 t/m VUI-25. 
356 De Vos 1969/70-12, p. 348-352. 
357 Kamerstukken II1975/76,13951, nr. 2, p. 50. 
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Via een verwijzing maakt dit voorstel deel uit van het WD-programma voor de Tweede-
Kamerverkiezingen van 1977.363 Ook het CDA-programma voor die Tweede-
Kamerverkiezingen bevat een, zij het in algemene termen gesteld, pleidooi voor een 
vergroting van de individuele verantwoordelijkheid van burgers voor de financiering van de 
sociale zekerheid.364 In de verkiezingsprogramma's van PvdA en D66 ontbreekt een dergelijk 
pleidooi, maar wordt wel de noodzaak benadrukt tot het voeren van een op de beheersing van 
het aantal uitkeringsgerechtigden gericht (volume)beleid.365 

Na de langdurige kabinetsformatie van 1977 wordt het progressief-confessionele kabinet-Den 
Uyl opgevolgd door het confessioneel-liberale kabinet-Van Agt I. In de op 30 juni 1978 
uitgebrachte beleidsnota Bestek'81 kiest dit kabinet voor een op de beheersing van het aantal 
uitkeringsgerechtigden gericht (volume)beleid als voornaamste instrument om de gewenste 
beheersing van de sociale zekerheidsuitgaven te bewerkstelligen.366 Ook de Sociaal-
Economische Raad is blijkens zijn op 22 september 1978 verschenen Advies inzake omvang 
en groei van de collectieve sector overtuigd van de noodzaak tot het voeren van een dergelijk 
beleid. De Raad baseert die overtuiging op de omstandigheid dat de door de toename van het 
aantal uitkeringsgerechtigden veroorzaakte verhoging van de collectievelastendruk een 
stijging van de reële arbeidskosten meebrengt die op haar beurt weer een toename van de 
werkloosheid -en daarmee een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden- veroorzaakt.367 

De verslechtering van de economische situatie in 1980 leidt tot een aanscherping van het in de 
nota Bestek '81 aangekondigde beleid. Daartoe wordt de suggestie om de 
verantwoordelijkheid van individuele werkgevers en werknemers voor de financiering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers te vergroten van verschillende kanten opnieuw 
vernomen. 

De regering werpt deze suggestie op in een tweetal respectievelijk op 28 augustus 1980 en 7 
november 1980 aan de SER uitgebrachte adviesaanvragen;368 het liberale Tweede-Kamerlid 
Joekes doet dit bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting voor 1981.369 Ook de 
interdepartementale werkgroep Heroverweging collectieve uitgaven laat zich in dit verband 
niet onbetuigd. Volgens het op 11 januari 1981 verschenen rapport van deze werkgroep kan 
de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers voor de inkomensbescherming van hun 
zieke werknemers worden vergroot door uitbreiding van het aantal wachtdagen ex art. 29 ZW 
onder handhaving van de loondoorbetalingsverplichting van art. 1638c BW en door opneming 
in art. 30 ZW van een verplichting voor de werkgever tot medewerking aan de reïntegratie 
van een zieke werknemer. De financiële verantwoordelijkheid van werknemers voor hun 
inkomensbescherming bij ziekte kan volgens dit rapport worden vergroot door opheffing van 
de wettelijke mogelijkheden tot verzekering van bovenwettelijke uitkeringen bij de 
bedrijfsverenigingen en door premieheffing voor de werknemersverzekeringen over het 
ziekengeld.370 

363 Lipschits (red.) 1977, p. 216. 
364 Lipschits (red.) 1977, p. 17 en 22. 
365 Lipschits (red.) 1977, p. 167 en 42. 
366 Kamerslukken II1977/78, 15081, nr. 2, p.160. 
347 Sociaal-Economische Raad 1978, p. 71-72. 
348 Sociaal-Economische Raad 1980, Bijlagen I en II. 
"»Handelingen II1980/81, p. 137. 
370 Kamerstukken II1980/81, 16625, nr. 4, p. 47-48. 
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De meeste van deze suggesties zijn terug te vinden in de adviesaanvraag die minister Den Uyl 
en staatssecretaris Dales van het inmiddels aangetreden kabinet Van Agt II op 4 januari 1982 
aan de SER doen toekomen. Zo wordt voorgesteld om het aantal wachtdagen in de Ziektewet 
van twee tot vijf uit te breiden onder opneming in art. 1638c BW van een dwingendrechtelijke 
verplichting tot doorbetaling van 80% van het bedongen loon over deze wachtdagen met als 
ondergrens het wettelijk minimumloon. Voor de periode na deze wachtdagen bevat de 
adviesaanvraag de beleidsvoornemens tot handhaving van een semi-dwingendrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting onder beperking van de hoogte daarvan tot 80% van het 
bedongen loon en onder uitbreiding van de duur door schrapping van de zinsnede "gedurende 
een betrekkelijk korte tijd". 
Verder wordt in de adviesaanvraag de afschaffing voorgesteld van de mogelijkheden voor 
bedrijfsverenigingen tot het opleggen van bovenwettelijke ziekengeldregelingen en tot het 
verplicht bij de bedrijfsvereniging verzekeren van de wachtdagen. Vanwege de slechtere 
spreiding van het ziekterisico bij een geringe bedrijfsomvang zou de laatstgenoemde 
mogelijkheid ten aanzien van bedrijven met niet meer dan 10 werknemers echter kunnen 
blijven bestaan. De mogelijkheden om bij individuele of collectieve arbeidsovereenkomst 
loondoorbetalingsregelingen ter aanvulling van de Ziektewetuitkering te treffen, zouden 
volgens de adviesaanvraag eveneens kunnen blijven bestaan. Wel zouden deze 
loondoorbetalingsregelingen op 1 april 1982 eenmalig nietig moeten worden verklaard 
teneinde werkgevers en werknemers te dwingen, opnieuw in onderhandeling te treden. Ter 
compensatie van het grotendeels vervallen van de publiekrechtelijke en de ingreep in de 
privaatrechtelijke bovenwettelijke inkomensbescherming bij ziekte bevat de adviesaanvraag 
de suggestie tot invoering van een minimumdagloon voor kostwinners in de Ziektewet.371 

In het op 12 februari 1982 verschenen Advies vermijdbaar verzuim wegens ziehe en 
arbeidsongeschiktheid betoont de SER zich over deze in de adviesaanvraag opgenomen 
voorstellen verdeeld. Zo verzetten de werkgeversleden zich tegen de dwingendrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting over de vijf wachtdagen en tegen de premieheffing over 
Ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen bij ziekte aangezien deze maatregelen voor 
werkgevers een lastenverzwaring betekenen. 
De werknemersleden verzetten zich vooral tegen de eenmalige nietigverklaring van 
contractuele loondoorbetalingsverplichtingen. Zij achten deze door het kabinet voorgenomen 
ingreep in strijd met het ESH, het IVESCR en de verdragen 87 en 98 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie. Uit het oogpunt van een doelmatige voorziening in de behoefte aan 
verzekering van bovenwettelijke ziekengelduitkeringen bij de bedrijfsverenigingen verzetten 
zij zich voorts tegen de opheffing van de mogelijkheden daartoe. 
Deze werknemersstandpunten worden door de meeste kroonleden gedeeld. De premieheffing 
over Ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen bij ziekte kan hun goedkeuring wel 
wegdragen vanwege de vergroting van de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers en 
werknemers die daarmee gepaard gaat. Vanuit het streven naar een gelijkwaardige 
onderhandelingspositie van werkgevers en werknemers kunnen zij zich voorts verenigen met 
het beleidsvoornemen, de hoogte van de loondoorbetalingsverplichting ex art. 1638c BW tot 
80% van het bedongen loon te beperken. Het voornemen om de beperking van de duur van 
die verplichting tot een betrekkelijk korte tijd te schrappen, wijzen zij echter af omdat zij de 
consequenties van dat voornemen niet binnen de voor advisering beschikbare termijn kunnen 
overzien. Het kabinetsvoornemen om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de 
eerste vijf ziektedagen langs een civielrechtelijke weg volledig aan werkgevers op te leggen 
heeft in beginsel hun instemming; op deze wijze wordt de financiële betrokkenheid van 

371 Sociaal-Economische Raad 1982, bijlage D. 
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werkgevers bij het ziekteverzuim in hun arbeidsorganisaties immers vergroot. Wel bepleiten 
zij in dit verband vanuit het streven naar een gelijkwaardige onderhandelingspositie van 
werkgevers en werknemers de handhaving van de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid 
voor de financiering van de eerste ziektedag bij werknemers te leggen. Ten slotte kan naar het 
inzicht van de meeste kroonleden de opneming van een minimum-dagloonbepaling in de 
Ziektewet achterwege blijven wanneer hun wens wordt vervuld dat de bestaande 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke mogelijkheden tot bovenwettelijke 
inkomensbescherming van zieke werknemers gehandhaafd blijven.372 

In het op 12 maart 1982 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel373 sluiten minister Den 
Uyl en staatssecretaris Dales zich grotendeels bij het zojuist besproken standpunt van de 
kroonleden aan. Zo wordt afgezien van de eenmalige vernietiging van 
loondoorbetalingsverplichtingen in individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten en blijft 
voor bedrijfsverenigingen de mogelijkheid tot het op grond van art. 57 ZW opleggen van 
bovenwettelijke uitkeringsregelingen gehandhaafd. Wel wordt de mogelijkheid tot collectieve 
verzekering van wachtdagen overeenkomstig het in de adviesaanvraag verwoorde beleids
voornemen tot bedrijven met niet meer dan 10 werknemers beperkt. 
In het verlengde van een suggestie van de kroonleden tot behoud van de contractuele 
mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de eerste ziektedag bij de 
werknemer te leggen, wordt die mogelijkheid in het wetsvoorstel voor de eerste twee 
wachtdagen gehandhaafd. Gehandhaafd wordt ook de beperking van de duur van de 
civielrechtelijke loondoorbetalingsverplichting tot een betrekkelijk korte tijd. Verder zijn in 
het wetsvoorstel de in de adviesaanvraag opgenomen beleidsvoornemens verwerkt waarmee 
de kroonleden van de SER hun instemming hebben betuigd alsmede de door hen verworpen 
minimum-dagloonbepaling voor kostwinners. 

Na een vlotte schriftelijke behandeling vindt op 27, 28 en 29 april 1982 het Tweede-
Kamerdebat over dit wetsvoorstel plaats. Niet alleen de W D en de kleine protestants-
christelijke fracties, maar ook de regeringsfracties van D66 en het CDA geven daarin onder 
druk van de opvattingen van de sociale partners en het daaraan ten grondslag liggende 
maatschappelijke ongenoegen te kennen, onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen de 
lastenverzwaringen voor de werkgevers die in het wetsvoorstel besloten liggen.37 Daarop 
stelt minister Den Uyl voor, de behandeling van het wetsvoorstel te onderbreken aangezien 
"afhandeling nu hoogstwaarschijnlijk niet zal leiden tot het door de regering gewenste 
resultaat".37 Dit voorstel wordt bij zitten en opstaan aanvaard.376 Het aldus verkregen uitstel 
gaat na de val van het tweede kabinet-Van Agt over in afstel doordat minister De Koning van 
het eerste kabinet-Lubbers op 16 november 1984 het wetsvoorstel intrekt.377 

Slechts enkele van de in dit wetsvoorstel opgenomen maatregelen worden onder dit kabinet 
alsnog gerealiseerd, te weten de heffing van premies voor de werknemersverzekeringen over 
Ziektewet- en bovenwettelijke ziekengeld-uitkeringen alsmede de 
minimumdagloonbescherming voor kostwinners. De eerstgenoemde maatregel wordt 
gerealiseerd bij wet van 3 april 1985, Stb. 1985, 201. Deze wet vergroot verder het gebied 
waarop werkgevers en werknemers verantwoordelijkheid dragen voor de besluitvorming 

372 Sociaal-Economische Raad 1982, p. 77-92. 
373 Kamerstukken II1981/82, 17348, nr. 1-3. 
374 Handelingen II1981/82, p. 3126-3196. 
375 Handelingen II1981/82, p. 3225. 
376 Handelingen II1981/82, p. 3226. 
377 Kamerstukken II1984/85, 17348, nr. 17. 

65 



omtrent de inkomensbescherming van zieke werknemers doordat zij het uitkeringspercentage 
van de Ziektewet met ingang van 1 januari 1986 tot 70% van het dagloon verlaagt. Ten slotte 
biedt deze wet een handvat voor de legalisering van het eigenrisicodragen door werkgevers 
door aan de bedrijfsverenigingen de bevoegdheid te verlenen om werkgevers hiervoor 
toestemming te geven. De minimumdagloonbescherming wordt niet in de Ziektewet zelf 
opgenomen, maar krijgt gestalte in een afzonderlijke Toeslagenwet (wet van 6 november 
1986, Stb. 1986, 562) en in een wijziging van de civielrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting bij wet van 6 november 1986, Stb. 1986, 567. Door deze 
wijziging ontstaat een dwingendrechtelijke verplichting voor de werkgever om een 
werknemer gedurende de eerste zes weken van zijn ziekte ten minste het wettelijk 
minimumloon door te betalen. Deze wettelijke maatregelen maken deel uit van de door het 
eerste kabinet-Lubbers ondernomen stelselherziening. 

De aanzet daartoe wordt reeds door het derde kabinet-Van Agt gegeven met de op 9 juni 1982 
verschenen gespreksnotitie Herziening van het stelsel van sociale zekerheid.3™ Als 
argumenten voor de stelselherziening worden in deze notitie genoemd: de verbrokkeling en 
ondoorzichtigheid van het stelsel, het (vrouwen)emancipatiebeleid en de noodzaak tot 
beperking van de groei van de collectieve uitgaven.379 Als alternatieven worden het 
tweetrajectensysteem en het vangnetsysteem gepresenteerd. In het tweetrajectensysteem 
voorziet het eerste traject in een basisuitkering van 50% tot 70% van het nettominimumloon, 
aangevuld met een van de leefsituatie afhankelijke toeslag. Het tweede traject verschaft een 
aanvullende uitkering van beperkte duur die afhankelijk is van leeftijd en arbeidsverleden.380 

Het vangnetsysteem gaat uit van loondervingsuitkeringen met een op de 
minimumbehoeftenfunctie gebaseerd vangnet voor gevallen waarin geen recht op een 
loondervingsuitkering (meer) bestaat of het niveau daarvan beneden het relevante sociaal 
minimum blijft.381 

Reeds zeven weken na de indiening van de gespreksnotitie bij de Tweede Kamer constateert 
minister De Graaf in een brief aan die Kamer38 dat voor het tweetrajectensysteem geen 
toereikend maatschappelijk draagvlak bestaat. De sociale partners geven namelijk de voorkeur 
aan een stelsel dat is gebaseerd op loonderving en het equivalentiebeginsel, waarbij een 
duidelijke band bestaat tussen de hoogte van de premie en de hoogte van de uitkering. Ook de 
vrouwenemancipatiebeweging prefereert een dergelijk stelsel aangezien van een 
tweetrajectensysteem vanwege de aan de leefsituatie gerelateerde basisuitkering een 
ontmoedigende werking op de arbeidsparticipatie van vrouwen uitgaat. Tijdens het op 19 
augustus 1982 over de gespreksnotitie gehouden mondeling overleg blijkt ook in de Tweede 
Kamer voor het tweetrajectensysteem nauwelijks enig draagvlak te bestaan. Drie van de vier 
grote partijen wijzen dit systeem onomwonden af. Zij hanteren daarbij zowel de door de 
sociale partners als de door de vrouwenemancipatiebeweging gebruikte argumenten.383 Alleen 
het CDA aarzelt nog. Enerzijds sluit het tweetrajectensysteem goed aan bij het door deze 
partij gehanteerde kernbegrip "solidariteit" doordat het aan kostwinners hogere uitkeringen 
toekent. Anderzijds doet het vangnetsysteem meer recht aan het uit de beginselen van 
subsidiariteit en soevereiniteit-in-eigen-kring afgeleide kernbegrip "gespreide 
verantwoordelijkheid" dat appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van individuen en 
organisaties. In de in december 1982 verschenen studie Vernieuwing om behoud van het 
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Wetenschappelijk Instituut lijkt deze partij te kiezen voor het tweetrajectensysteem. In het 
in november 1983 verschenen discussierapport Van verzorgingsstaat naar 
verzorgingsmaatschappij wordt evenwel het kernbegrip "gespreide verantwoordelijkheid" 
benadrukt.385 Daarmee schaart ook het CDA zich achter het vangnetsysteem. 

In de op 25 mei 1983 uitgebrachte adviesaanvraag aan de SER over de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid spreekt het eerste kabinet-Lubbers zijn voorkeur uit voor het 
vangnetsysteem. Deze keuze berust op de overweging dat in het vangnetsysteem de 
verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de inkomensbescherming van werknemers 
beter tot uitdrukking komt dan in het tweetrajectensysteem.386 Verder bevat de 
adviesaanvraag een aantal beleidsvoornemens ter invulling van het door het kabinet beoogde 
vangnetsysteem. Zo wenst het kabinet de uitkeringspercentages te verlagen, te differentiëren 
naar leeftijd en te doen afnemen naar inkomensniveau en uitkeringsduur.387 Ter compensatie 
van de aldus verlaagde Ziektewetuitkeringen en ter vervanging van de 
minimumdagloonbepalingen in de WAO en de WW voorziet de adviesaanvraag in de 
introductie van een toeslagenwet.388 Zowel de financiering van deze wet als die van de 
werknemersverzekeringen zouden volgens de adviesaanvraag tot de exclusieve 
verantwoordelijkheid van werknemers moeten gaan behoren.389 In zijn op 29 juni 1984 
uitgebrachte Advies hoofdlijnen gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid onderschrijft de SER de door het kabinet gemaakte keuze voor een 
vangnetsysteem.390 Verder bestaat overeenstemming binnen de Raad over de wenselijkheid 
van de totstandkoming van een toeslagenwet en over de verantwoordelijkheidsverdeling voor 
de financiering en de uitvoering van deze wet. Voor de financiering acht de SER in 
tegenstelling tot het kabinet de overheid verantwoordelijk; de uitvoering wenst de Raad aan 
de bedrijfsverenigingen op te dragen.391 In de op 6 november 1986 onder nummer 562 in het 
Staatsblad gepubliceerde Toeslagenwet is deze verantwoordelijkheidsverdeling gerealiseerd. 

Binnen de politieke partijen die zich tijdens het mondeling overleg over de notitie Herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid voor een vangnetsysteem hebben uitgesproken, zijn in de 
loop van de tachtiger jaren ook andere geluiden te beluisteren. Zo spreekt een rapport van de 
Prof. mr. B.M. Teldersstichting zich in 1984 uit voor een tweetrajectensysteem waarin voor 
inkomensderving wegens ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid nog slechts tot aan 
het (aan de leefsituatie gerelateerde) sociaal minimum een publiekrechtelijke wettelijke 
verzekering bestaat. Voor de besluitvorming omtrent de bovenminimale 
inkomensbescherming wordt in dit stelsel aan werkgevers en werknemers de volledige 
verantwoordelijkheid toegekend. 

Een tweetrajectensysteem wordt ook bepleit in het eveneens in 1984 verschenen rapport Om 
een werkbare toekomst van de socialisten Van Kemenade, Ritzen en Wöltgens. Het eerste 
traject van het in dit rapport geschetste stelsel wordt echter niet door een 
inkomensdervingsverzekering gevormd, maar door een basisinkomen ter hoogte van 50% van 
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het wettelijk minimumloon dat aan een ieder ongeacht diens leefsituatie, inkomen of 
vermogen toekomt De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent de 
inkomensbescherming boven het niveau van het basisinkomen wordt in dit rapport aan 
individuen en sociale partners overgelaten waarbij de overheid slechts een algemeen kader 
van minimumeisen en uitvoenngsregehngen stelt 3 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid combineert in het op 22 mei 1985 
verschenen rapport Waarborgen voor zekerheid hel tweetrajectensysteem van de Prof mr 
Β M. Teldersstichting met dat van de dne socialisten tot een dnetrajectensysteem Het eerste 
traject binnen dit systeem wordt gevormd door een basisinkomen ter hoogte van het verschil 
van het sociaal minimum van een alleenstaande met dat van een gezin Het tweede traject 
bestaat uit een publiekrechtelijke wettelijke inkomensdervingsverzekenng voor werkenden en 
de Algemene Bijstandswet als restvoorziemng Deze vullen het basisinkomen aan tot het 
relevante sociaal minimum De bovenmimmale inkomensbescherming behoort m deze opzet 
tot het derde traject. Daann fungeert een privaatrechtelijke vrijwillige 
inkomensdervingsverzekenng Voor de besluitvorming daaromtrent alsmede voor de 
financiering en de uitvoering daarvan dragen de sociale partners de volledige 
verantwoordelijkheid394 

Nog een stap verder op de weg van vergroting van de verantwoordelijkheid van de sociale 
partners voor de werknemersverzekenngen, waaronder die tegen inkomensderving wegens 
ziekte, lijkt het CNV in de in 1985 uitgebrachte discussienota Vakbeweging en 
werknemersverzekeringen te gaan. In deze nota stelt het CNV voor om de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent deze sociale verzekenngen in principe 
volledig, dus niet alleen met betrekking tot het bovenmimmale gedeelte van de uitkenngen, 
aan de sociale partners op te dragen De verantwoordelijkheid van de overheid voor die 
besluitvorming zou dan beperkt kunnen blijven tot het stellen van minimumeisen ten aanzien 
van de inhoud en de personele werkingssfeer395 

Deze nota van het CNV leidt tot een discussie in de Stichtmg van de Arbeid die na overleg 
met staatssecretans De Graaf uitmondt m een gezamenlijk protocol396 Daann wordt de 
wenselijkheid van een vergroting van de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de 
besluitvorming in het kader van de Ziektewet bevestigd Die vergroting wordt echter vooral 
gezocht op het gebied van de bovenwettelijke uitkenngen De meest essentiële elementen van 
de ziekengeldverzekenng dienen volgens dit protocol met het oog op belangen als 
rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, overzichtelijkheid en doelmatigheid in de Ziektewet 
geregeld te blijven Tot deze elementen worden gerekend de knng der verzekerden, de 
aanspraak op uitkenngen, de hoogte en duur van die uitkenngen, de hoofdvoorwaarden 
waaronder zij worden verstrekt, de financienng en het beroepsrecht 
Op 25 maart 1988 biedt staatssecretans De Graaf de Tweede Kamer een op dit protocol 
gebaseerde nota397 aan Tijdens de openbare behandeling van deze nota in de Tweede Kamer 
die op 7 juni 1988 wordt gehouden, geeft de CDA-woordvoerder Biesheuvel te kennen, de 
voorstellen van de staatssecretans te beschouwen als een eerste stap 398 De V VD'er Nijhuis 
sluit zich bij die opvatting aan399 De woordvoerder van D66, mevrouw Groenman, spreekt 
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zich onomwonden uit voor de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming 
inzake de werknemers-verzekeringen aan de sociale partners.400 De socialiste Ter Veld 
spreekt zich echter daartegen uit omdat de inkomenszekerheid daarbij te afhankelijk zou 
worden van de toevallige arbeidsplaats, de leeftijd en het geslacht van de werknemer.401 Nadat 
staatssecretaris De Graaf de mogelijkheid tot het zetten van verdere stappen op de weg van 
overdracht van bevoegdheden aan de sociale partners heeft onderschreven en bij wijze van 
voorbeeld op de vervanging van de Ziektewetuitkering door een civielrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting heeft gewezen402, wordt de nota voor kennisgeving 

403 

aangenomen. 

Op 9 maart 1989 vraagt staatssecretaris De Graaf advies aan de SER over een aantal concrete 
voorstellen ter vergroting van de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de 
besluitvorming omtrent de inkomensbescherming van zieke werknemers. Met name de 
besluitvorming omtrent de bovenwettelijke uitkeringen zou volgens deze adviesaanvraag 
geheel aan de sociale partners kunnen worden overgedragen.404 Blijkens het op 16 juni 1989 
uitgebrachte Advies verdeling verantwoordelijkheid in Ziektewet kan de SER zich hierin 
vinden. Tevens adviseert de SER echter ongevraagd, de minimuminkomensbescherming 
gedurende de eerste zes weken van ziekte van de werknemer over te brengen van het 
Burgerlijk Wetboek naar de Ziektewet omdat de civielrechtelijke regeling voor kleinere 
bedrijven bezwaarlijk is en omdat het een essentiële functie van de sociale verzekering 
betreft.405 

Het regeerakkoord van 1989 luidt een nieuwe fase in de politieke en maatschappelijke 
discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke 
werknemers in. In dit regeerakkoord wordt afgesproken dat de snelle groei van het beroep op 
de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheidsregelingen tot staan moet worden gebracht.406 

Tijdens het Najaarsoverleg van 1990 bereiken het kabinet en de sociale partners overeen
stemming over een pakket van door het kabinet voorgenomen maatregelen ter 
verwezenlijking van dit doel. 

Tot dat pakket behoort het beleidsvoornemen om de verantwoordelijkheid voor de 
financiering van de Ziektewet rechtstreeks bij individuele werkgevers te leggen door de 
werkgeverspremie per bedrijf vast te stellen en de hoogte van die premie afhankelijk te maken 
van de mate waarin het ziekteverzuim afwijkt van het gemiddelde in de bedrijfstak. Daarnaast 
vraagt staatssecretaris Ter Veld op 6 oktober 1990 advies aan de SER over de mogelijkheid 
om bedrijfsverenigingen in staat te stellen, ook de hoogte van de werknemerspremie op deze 
wijze afhankelijk te maken van de omvang van het ziekteverzuim bij hun werkgever.4 8 Op 15 
maart 1991 brengt de SER hierover advies uit. Een uit de werknemersvertegenwoordigers en 
de meeste kroonleden bestaande meerderheid van de Raad wijst de suggestie van het kabinet 
af. De werknemersvertegenwoordigers wijzen op de geringe invloed die werknemers binnen 
de onderneming op het ziekteverzuim kunnen uitoefenen. De meerderheid van de kroonleden 

400 Handelingen Π1987/88, p. 4583. 
4 0 1 Handelingen Π1987/88, p. 4579. 
4 0 2 Handelingen il 1987/88, p. 4590. 
4 0 3 Handelingen II1987/88, p. 4598. 
4 0 4 Sociaal-Economische Raad 1989, p. 25-36. 
4 0 5 Sociaal-Economische Raad 1989, p. 20-22. 
4 0 6 Kamerstukken II1989/90, 21132, nr. 8, p. 24. 
4 0 7 Kamerstukken II1992/93, 22802, nr. 2, p. 47. 
4 0 8 Sociaal-Economische Raad 1991a, p. 33-34. 
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wijst de gesuggereerde differentiatie van de werknemerspremies op bestuurlijke en 
uitvoeringstechnische gronden af.409 

Inmiddels heeft staatssecretaris Ter Veld op 19 februari 1991 een nieuwe adviesaanvraag bij 
de SER ingediend. Begin 1991 stijgt het beroep op de Ziektewet en de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen namelijk zo sterk, dat de haalbaarheid van het door het 
kabinet beoogde volumebeleid met behulp van de in het Najaarsoverleg afgesproken 
maatregelen wordt betwijfeld. Daarom legt staatssecretaris Ter Veld een aantal nieuwe 
beleidsvoornemens aan de SER voor. Zo overweegt zij om de verantwoordelijkheid voor de 
financiering van de inkomensbescherming van zieke werknemers gedurende de eerste zes 
weken van het ziekteverzuim bij de individuele werkgevers te leggen door gedurende die 
periode de Ziektewetuitkering door een dwingendrechtelijke loondoorbetalingsverplichting te 
vervangen. Tevens stelt zij de intrekking voor van de bevoegdheden van de 
bedrijfsverenigingen om hogere of langere uitkeringen vast te stellen en om het aantal 
wachtdagen te verminderen.410 

In het op 12 juli 1991 verschenen Advies ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden deze 
suggesties van de staatssecretaris unaniem door de SER onderschreven. Wel bepleit deze 
Raad voor kleinere werkgevers een beperking van het eigen risico tot drie weken. Verder 
dienen uitkeringen wegens zwangerschap en bevalling naar het oordeel van de Raad van de 
zes/drie-wekenmaatregel te worden uitgezonderd. Ook buiten deze maatregel om betoont de 
Raad zich een voorstander van verruiming van de wettelijke mogelijkheden tot het dragen van 
individuele verantwoordelijkheid voor de financiering van de inkomensbescherming van 
zieke werknemers door werkgevers. Daartoe zou de bij wet van 3 april 1985, Stb. 1985, 201 
in de Organisatiewet Sociale Verzekering opgenomen bevoegdheid van de 
bedrijfsverenigingen om aan werkgevers het dragen van het eigen risico toe te staan, in een 
verplichting moeten worden omgezet. 
Verder suggereren de werkgevers- en kroonleden ten aanzien van de Ziektewet nog om 
werkgevers de wettelijke bevoegdheid te verlenen, per ziekmelding één dag van het 
vakantietegoed van een werknemer afte boeken onder handhaving van de 
dwingendrechtelijke norm dat het aantal vakantiedagen per jaar ten minste viermaal het aantal 
bedongen arbeidsdagen per week bedraagt. Ten aanzien van de WAO suggereren zij om de 
hoogte van de uitkering afhankelijk te maken van de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde. De 
werknemersleden van de SER wijzen deze suggesties af.411 

Reeds op 16 juli 1991 verzendt waarnemend minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Ritzen een brief412 aan de Tweede Kamer en aan de SER waarin het kabinetsstandpunt over 
het laatstbesproken SER-advies wordt verwoord. Zowel de beleidsvoornemens inzake de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers die 
staatssecretaris Ter Veld ter advisering aan de SER heeft voorgelegd als de suggestie van de 
werkgevers- en kroonleden om de wettelijke mogelijkheid te openen per ziekmelding één 
vakantiedag van het tegoed van de werknemer afte boeken, worden blijkens deze brief door 
het kabinet overgenomen. Daarbij neemt het kabinet de door de SER voorgestelde restricties 
in acht. Met betrekking tot de WAO neemt het kabinet de door de werkgevers- en kroonleden 
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in de SER voorgestelde ingreep in de hoogte van de uitkering niet over maar stelt het in plaats 
daarvan een ingreep in de duur van de loongerelateerde uitkering voor. 

De in de zojuist besproken brief verwoorde kabinetsvoorstellen met betrekking tot de 
Ziektewet en de daarin aangekondigde ingreep in de duur van de loongerelateerde WAO-
uitkering brengen in de samenleving een schokeffect teweeg. Van verschillende kanten wordt 
de roep om een nog ingrijpender herverdeling van verantwoordelijkheden voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers vernomen dan door het kabinet reeds is 
voorgesteld. Zo kan volgens het in april 1992 verschenen rapport Sociale zekerheid en 
verantwoordelijkheid van de CDA-werkgroep-Kolnaar de Ziektewet in de toekomst geheel 
door een dwingendrechtelijke loondoorbetalingsverplichting worden vervangen.413 In de in 
1993 uitgebrachte nota Zicht op overdracht herhaalt het CNV zijn reeds in de nota 
Vakbeweging en werknemersverzekeringen van 1985 ingenomen standpunt dat de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent de werknemersverzekeringen bij de 
sociale partners dient te berusten, maar wijkt ten aanzien van de Ziektewet van dat standpunt 
af door te stellen dat deze wet door een dwingendrechtelijke loondoorbetalingsverplichting 
moet worden vervangen.414 De parlementaire enquêtecommissie naar het functioneren van de 
uitvoeringsorganen van de werknemersverzekeringswetten komt op dat punt in haar op 7 
september 1993 verschenen rapport tot dezelfde conclusie.415 Zij stelt voor dat werkgevers 
gedurende 78 weken ten minste het wettelijk minimumloon moeten blijven doorbetalen. 
Ten tijde van de verschijning van het laatstgenoemde rapport is de wet Terugdringing 
Ziekteverzuim waarin de in de brief van 16 juli 1991 genoemde maatregelen zijn verwerkt, 
reeds door de Tweede Kamer aanvaard.416 Bovendien kan de PvdA het enthousiasme van 
collega-regeringspartij CDA voor de volledige vervanging van de Ziektewet door een 
dwingendrechtelijke loondoorbetalingsverplichting niet delen.417 Het kabinet besluit dan ook, 
de ervaringen met de wet Terugdringing Ziekteverzuim afte wachten.418 Tijdens het op 24, 25 
en 30 november 1993 gehouden debat met de regering over het rapport van de parlementaire 
enquêtecommissie heeft de Tweede Kamer door de unanieme aanvaarding419 van een motie-
Wöltgens420 dit kabinetsstandpunt onderschreven. Deze motie verzoekt de regering, het 
toezichthoudende orgaan voor de werknemersverzekeringen te belasten met de taak, het 
parlement minstens één keer per jaar rechtstreeks te informeren over de ontwikkeling van het 
proces dat met de nieuwe wetgeving op het gebied van de Ziektewet en de WAO is beoogd. 

Het in de zomer van 1994 geformeerde kabinet-Kok verwacht evenwel zoveel positieve 
effecten van het laten dragen van het risico van ziekte op het niveau van de onderneming dat 
het in zijn regeerakkoord het beleidsvoornemen opneemt om de Ziektewet in principe geheel 
door een dwingendrechtelijke loondoorbetalings-verplichting te vervangen.42 In een op 6 
februari 1995 aan de SER gerichte adviesaanvraag wordt dit beleidsvoornemen 
geconcretiseerd. In § 8.3 zal nader op dit beleidsvoornemen en de realisering daarvan worden 
ingegaan. 

413 Werkgroep-Kolnaar 1992, p. 43-44. 
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Dit beleidsvoornemen gaat verder dan door de grootste werkgevers- en 
werknemersorganisaties wenselijk wordt geacht. Weliswaar kunnen VNO en NCW -zij het 
niet unaniem- de denkrichting van het kabinet onderschrijven maar zij willen de WAO reeds 
na zes maanden laten ingaan zodat de loondoorbetalingsverplichting dan kan eindigen.42 De 
FNV kan de denkrichting van het kabinet niet onderschrijven maar acht, als de evaluatie van 
de wet-TZ dat toelaat, een uitbreiding van het in die wet voor de eerste twee/zes weken 
gecreëerde inkomensbeschermingsregime tot drie maanden mogelijk.423 

Welke is nu de betekenis van de hierboven weergegeven politieke en maatschappelijke 
discussie voor het denken over de wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
besluitvorming over en de financiering van de inkomensbeschenning van zieke werknemers? 
Bij de beantwoording van deze vraag wordt allereerst op de besluitvorming en daarna op de 
financiering ingegaan. In beide gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen de drie in de 
aanhef van deze paragraaf omschreven fasen'. 
In de eerste fase en het begin van de tweede fase bestaat geen consensus over de wenselijke 
ontwikkeling van de verantwoordelijkheidsverdeling voor de besluitvorming over de 
inkomensbescherming van zieke werknemers. In het alternatievenrapport wordt een 
vergroting van de invloed van sociale partners bepleit terwijl in de nota over het te voeren 
beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid juist een vergroting 
van de invloed van de centrale overheid wordt voorgestaan. 
Aan het einde van de tweede fase tekent zich wel een politieke en maatschappelijke consensus 
af over de verdeling van verantwoordelijkheden voor de besluitvorming over de 
inkomensbescherming van zieke werknemers. Deze consensus houdt in dat de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent de bovenwettelijke uitkeringen bij de 
sociale partners kan berusten. Essentiële elementen zoals de kring der verzekerden, de 
aanspraak op uitkeringen, de hoogte en duur daarvan, de hoofdvoorwaarden waaronder zij 
worden verstrekt, de financiering en het beroepsrecht dienen echter in de Ziektewet geregeld 
te blijven. 
In de derde fase maakt deze consensus plaats voor een andere. Daarin worden de sociale 
partners van hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent de 
inkomensbescherming van zieke werknemers ontheven en vervult ook de centrale overheid 
haar verantwoordelijkheid op dit gebied in toenemende mate langs een civielrechtelijke weg. 
Daarbij behoort de keuze van de wijze van nakoming van de door de overheid gestelde 
verplichtingen tot de eigen verantwoordelijkheid van individuele werkgevers. 

Evenmin als over de wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling voor de besluitvorming over 
de inkomensbeschenning van zieke werknemers bestaat er in de eerste fase consensus over de 
wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering daarvan. Het 
alternatievenrapport bepleit een vergroting van de financiële verantwoordelijkheid van 
individuele werkgevers en werknemers terwijl de Commissie-Vos juist een grotere 
collectivering van de verantwoordelijkheid voor de financiering van de inkomensbeschenning 
van zieke werknemers adviseert. 
In de tweede fase ontstaat er binnen de regeringspartijen al spoedig overeenstemming over 
een pakket van maatregelen ter vergroting van de individuele verantwoordelijkheid van 
werkgevers en werknemers voor de financiering van de inkomensbescherming van zieke 
werknemers. Voor dat pakket van maatregelen bestaat echter een ontoereikend 
maatschappelijk draagvlak; met name de socialistisch georiënteerde vakcentrale FNV verzet 
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zich daartegen, en met succes. Door amendering ter tegemoetkoming aan de eisen vanuit de 
vakbeweging komt de politieke consensus aan het pakket van maatregelen te ontvallen. 
Slechts enkele van de in dat pakket opgenomen maatregelen worden naderhand alsnog 
gerealiseerd. 
In de derde fase ontstaat er wel een maatschappelijke consensus over de wenselijkheid van 
een grotere financiële verantwoordelijkheid van individuele werkgevers en werknemers voor 
de inkomensbescherming van zieke werknemers. De positie van de vakbeweging is in deze 
fase verzwakt doordat zij -met de georganiseerde werkgevers- in het rapport van de 
parlementaire enquêtecommissie naar het functioneren van de uitvoeringsorganen van de 
werknemersverzekeringswetten wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan het oneigenlijk 
gebruik van de WAO als goedkope afvloeiingsregeling.424 

7.2. De politieke en maatschappelijke discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor 
de uitvoering van de inkomensbescherming van zieke werknemers van 1967 tot 1995 

De politieke en maatschappelijke discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
uitvoering van de inkomensbescherming van zieke werknemers tussen 1967 en 1995 kan, 
evenals de in de vorige paragraaf besproken discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de besluitvorming en de financiering, in drie fasen worden ingedeeld. 
In de eerste fase staan de beide discussies in het teken van de wens tot vereenvoudiging, 
unificatie en hercodificatie van de socialeverzekeringswetgeving. In de tweede fase, die bij de 
discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoeringsorganisatie in september 
1976 begint met de instelling van de projectgroep-Lamers door het kabinet-Den Uyl42 , staan 
beide discussies in het teken van de beheersing van het aantal uitkeringsgerechtigden om de 
ontwikkeling van de met de socialeverzekeringswetgeving gemoeide kosten te beteugelen. 
Teneinde deze doelstelling te bereiken probeert de centrale overheid in deze fase haar 
verantwoordelijkheid voor de besturing en de beheersing van het uitvoeringsproces te 
vergroten. In de derde fase, die bij de discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor 
de uitvoeringsorganisatie op 8 september 1987 met de aanvaarding door de Tweede Kamer426 

van de motie-Nijhuis427 een aanvang neemt, staat de beheersing van het aantal 
uitkeringsgerechtigden eveneens centraal. In deze fase tracht de centrale overheid dit doel 
echter te bereiken door haar verantwoordelijkheid voor de besturing en de beheersing van het 
uitvoeringsproces juist te verminderen. 

De eerste fase van de discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
uitvoeringsorganisatie van de socialeverzekeringswetten na de totstandkoming van de WAO 
begint met de SER-adviesaanvraag van 1967 over vereenvoudiging van de sociale 
verzekeringen op langere termijn. 28 Deze adviesaanvraag begint met een vraag naar de 
mogelijkheid om de gehele sociale verzekering met uitzondering van de 
ziektekostenverzekering door dezelfde organisatie te laten uitvoeren met behoud van 
territoriale decentralisatie en bedrij fstaksgewijze inspraak. Volgens Veldkamp429, die als 
minister van Sociale Zaken voor de indiening van de adviesaanvraag verantwoordelijk was, 
wordt de achtergrond van deze vraag gevormd door diens constatering dat de tegenstelling 
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tussen uitvoering door overheidsorganen en uitvoering door bedrijfsverenigingen aan 
betekenis heeft ingeboet doordat enerzijds de sociale partners zijn vertegenwoordigd in het 
bestuur van de Raden van Arbeid, terwijl anderzijds de bedrijfsverenigingen publiekrechtelijk 
zijn geïnstitutionaliseerd. 

Nadat de SER daartoe bij wet van 22 maart 1969, Stb. 1969, 122 financieel en organisatorisch 
in staat is gesteld, draagt deze Raad het onderzoek ter voorbereiding van het gevraagde 
advies, zoals hierboven in § 7.1. reeds werd aangegeven, op aan de organisatie-adviesbureaus 
Berenschot en Bosboom en Hegener. Op 13 oktober 1972 publiceert de SER het uit deze 
opdracht voortgekomen altematievenrapport. De verantwoordelijkheid voor de 
uitvoeringsorganisatie zou volgens dit rapport moeten worden toegekend aan een 
publiekrechtelijke Raad voor de Sociale Verzekering die uit vertegenwoordigers van 
overheid, werkgevers en werknemers is samengesteld. Daarnaast kan volgens het rapport ter 
behartiging van deelbelangen een aantal regionaal, per bedrijfstak of per groep van 
verzekerden samengestelde colleges worden gevormd.430 Met Hoffmans4 ' valt echter te 
constateren dat de toedeling van verantwoordelijkheid voor de uitvoering in het 
altematievenrapport per saldo wordt gecentraliseerd. Deze constatering betreft ook de 
uitvoering zelf. Weliswaar voorziet het rapport in een netwerk van regionale en lokale 
kantoren, maar de beoordeling van aanvragen en de vaststelling van rechten dienen volgens 
het rapport op landelijk often minste op bovenregionaal niveau plaats te vinden.432 

Het altematievenrapport was bedoeld om te dienen als basis voor het naar aanleiding van de 
adviesaanvraag van minister Veldkamp uit te brengen SER-advies. De vertegenwoordigers 
van werkgevers en werknemers in de SER kunnen de inhoud van dit rapport echter niet 
onderschrijven. Daardoor blijft het op basis daarvan uit te brengen advies uit. Met 
Hoffmans 33 valt deze gang van zaken te verklaren uit de bedreiging die van de in het 
altematievenrapport voorgestelde centralisatie en partiële regionalisatie van de 
uitvoeringsorganisatie uitgaat voor de bestuurlijke invloed van de sociale partners op 
bedrij fstakni veau. 

Het uitblijven van het in 1967 gevraagde SER-advies en de door de verslechterde 
economische situatie veroorzaakte toename van de financiële lasten van het stelsel van sociale 
zekerheid zetten het kabinet-Den Uyl in 1976 aan tot de instelling van een met exteme 
deskundigen aangevulde ambtelijke projectgroep onder voorzitterschap van de topambtenaar 
Lamers.4 4 Met de instelling van deze projectgroep begint de tweede fase van de politieke en 
maatschappelijke discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
uitvoeringsorganisatie, die in het teken staat van de noodzaak tot beheersing van de 
socialezekerheidsuitgaven. In het licht van deze noodzaak krijgt de projectgroep-Lamers een 
tweeledige opdracht mee. Enerzijds krijgt zij tot taak om vanuit een streven naar verbetering 
van de beheersing van het uitvoeringsproces voorstellen te doen voor een nadere regeling van 
taak, plaats en functie van de SVr. Anderzijds dient zij een SER-adviesaanvraag over de 
structuur van de uitvoeringsorganisatie voor te bereiden en in dat kader ook een blauwdruk te 
ontwerpen voor een nieuwe organisatiestructuur. 
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Bij brief van 28 mei 1979 biedt staatssecretaris De Graaf het interimrapport van de 
projectgroep-Lamers437 aan de Tweede Kamer aan. Dit rapport bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel doet concrete voorstellen voor de beheersing van het uitvoeringsproces, het tweede 
deel draagt een verkennend karakter en geeft een blauwdruk voor een toekomstige 
uitvoeringsorganisatie. 
In het eerste deel van het interimrapport constateert de projectgroep-Lamers dat het 
uitvoeringsproces binnen de bestaande structuur onvoldoende beheersbaar is. Dit gebrek aan 
beheersbaarheid wordt door de projectgroep niet alleen toegeschreven aan het grote aantal 
uitvoeringsorganen maar ook aan de innerlijke tegenstrijdigheid van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering, welke uit de in § 5.2 besproken totstandkomingsgeschiedenis van deze 
wet is te verklaren. Enerzijds duidt deze wet de SVr aan als toezichthoudend, leidinggevend 
en coördinerend toporgaan, maar anderzijds benadrukt zij de autonomie van de 
bedrijfsverenigingen. Daardoor heerst er onduidelijkheid over de afbakening van de 
coördinerende functie van de SVr met die van de uit de bedrijfsverenigingen opgekomen FBV 
en komt de toezichthoudende functie van de SVr niet goed tot haar recht. 38 

Ter eliminatie van deze inconsistentie en haar gevolgen stelt de projectgroep voor om de SVr 
om te bouwen tot een van de sociale partners onafhankelijk en aan de minister van Sociale 
Zaken verantwoording schuldig beheersingsorgaan, de Sociale Zekerheidsraad439. Met dit 
voorstel wordt op landelijk niveau de verantwoordelijkheid voor de uitvoering aan de sociale 
partners ontnomen en volledig aan de centrale overheid toebedeeld. 
Aan de basis van de uitvoeringsorganisatie ziet de projectgroep-Lamers in het tweede deel 
van haar rapport wel ruimte voor een gedeelde verantwoordelijkheid van vertegenwoordigers 
van de sociale partners en van (lagere) overheden. Op dat niveau zouden volgens de 
projectgroep de beoordeling van aanvragen en de vaststelling van rechten dienen plaats te 
vinden en zou de begeleiding van uitkeringsgerechtigden gestalte moeten krijgen.440 

Drie maanden na de instelling van de projectgroep-Lamers door het kabinet-Den Uyl stelt de 
SER een werkgroep in die een vervolgopdracht moet formuleren voor de organisatie
adviesbureaus die het altematievenrapport hebben geschreven. Na overleg met de 
bedrijfsverenigingen en de centrale organisaties van werkgevers en werknemers stelt de SER-
commissie Sociale Verzekeringen op 7 februari 1978 de door deze werkgroep geformuleerde 
vervolgopdracht vast.441 De opdracht houdt in, "te onderzoeken aan welke eisen 
uitvoeringsorganen in bestuurlijke en administratieve zin dienen te voldoen en hoe dit kan 
worden gerealiseerd, uitgaand van een optimaal functioneren van het systeem van sociale 
verzekering en in aanmerking nemend de gestelde uitgangspunten". 
Het voor de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen belangrijkste uitgangspunt is het behoud van de weerspiegeling 
van de verscheidenheid van het bedrijfsleven in de uitvoeringsorganisatie.442 Dit uitgangspunt 
impliceert het behoud van de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de 
uitvoeringsorganisatie en het behoud van de bedrijfstaksgewijze structuur van deze 
organisatie. 

436 Kamerstukken Π 1978/79,15594, nr. 1. 
4 3 7 Kamerstukken II1978/79, 15594, nr. 2. De volledige titel van het rapport luidt: Interimrapport inzake de 
organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid. 
4 3 9 Kamerstukken II1978/79, 15594, nr. 2, p. 22-25. 
4 3 9 Kamerstukken II1978/79, 15594, nr. 2, p. 37-48. 
4 4 0 Kamerstukken II1978/79,15594, nr. 2, p. 75-79. 
4 4 1 Sociaal-Economische Raad 1979, ρ. ΙΙ-ΠΙ. 
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Vanwege dit uitgangspunt en de daarin besloten voorwaarden verschilt de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoeringsorganisatie die door de organisatie
adviesbureaus wordt voorgesteld in hun op 16 augustus 1979 door de SER gepubliceerde 
eindrapport van de voorstellen ter zake die de projectgroep-Lamers in het enige maanden 
eerder verschenen interimrapport heeft gedaan. Zo blijft in het eindrapport de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen bij de door de sociale partners bestuurde bedrijfsverenigingen 
berusten443; in het interimrapport wordt, zoals gezegd, deze verantwoordelijkheid toebedeeld 
aan de van de sociale partners onafhankelijke Sociale Zekerheidsraad. 
Verder wordt in beide rapporten voorgesteld om de behandeling van uitkeringsaanvragen en 
de begeleiding van uitkeringsgerechtigden aan regionale organen op te dragen, maar in de 
opzet van het interimrapport krijgen deze organen eigen bestuurlijke bevoegdheden terwijl zij 
in het eindrapport ondergeschikt zijn aan een Gemeenschappelijk Bestuursorgaan dat als 
schakel tussen de sectorale beleidsbepalings- en de regionale uitvoeringsorganisaties fungeert 
en dat, zij het onder onafhankelijk voorzitterschap, door vertegenwoordigers van de sociale 
partners wordt bestuurd.444 

Ten slotte wordt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering in beide 
rapporten opgedragen aan een van de sociale partners onafhankelijk orgaan. In de opzet van 
het interimrapport is dit orgaan ondergeschikt aan de minister van Sociale Zaken, terwijl het 
eindrapport aan de sociale partners de mogelijkheid biedt om de leden van het toezichtorgaan 
ter benoeming voor te dragen aan de Kroon. 

Op 21 januari 1980 worden de beide rapporten in een openbare vergadering van de Vaste 
Commissie voor Sociale Zaken van de Tweede Kamer besproken. Daarbij spreekt CDA-
woordvoerder Weijers een voorkeur uit voor de in het interimrapport geschetste opzet van de 
uitvoeringsorganisatie. Wel vraagt hij zich af of de medeverantwoordelijkheid van de sociale 
partners in die opzet voldoende tot uitdrukking komt. De socialist Buurmeijer zegt de analyse 
van het interimrapport te kunnen delen maar is van mening dat de conclusies die de 
projectgroep-Lamers aan die analyse verbindt niet ver genoeg gaan. Hij pleit voor een verdere 
vergroting van de overheidsverantwoordelijkheid voor en een verdergaande regionalisering 
van het uitvoeringsproces. De VVD'er De Korte bepleit een fundamentele wijziging van het 
stelsel van sociale zekerheid als basis voor een beheersbare uitvoeringsorganisatie. 
Staatssecretaris De Graaf zegt in zijn reactie aan de Tweede Kamer een gerichte SER-
adviesaanvraag over het beheersingsorgaan en een open SER-adviesaanvraag over de 
regionalisering van de uitvoeringsorganisatie toe. De onafhankelijkheid van het 
beheersingsorgaan ten opzichte van de sociale partners staat voor hem niet ter discussie. Wel 
is hij bereid om de sociale partners in een College van Advies en Bijstand bij het werk van dit 
orgaan te betrekken.446 

Op 11 juli 1980 brengt staatssecretaris De Graaf de beide SER-adviesaanvragen447 uit. De 
gerichte adviesaanvraag over het beheersingsorgaan wordt geconcretiseerd in een concept
wetsvoorstel. Daarin komen de samenstelling en bevoegdheden van het beheersingsorgaan 
overeen met de voorstellen van de projectgroep-Lamers terzake. Naast dit beheersingsorgaan 
figureren in het concept-wetsvoorstel twee organen waarin de betrokkenheid van de sociale 

443 Sociaal-Economische Raad 1979, p. 89. 
444 Sociaal-Economische Raad 1979, p. 81-84. 
445 Sociaal-Economische Raad 1979, p. 91. 
446 Handelingen II1979/80, p. 721-726. 
447 Sociaal-Economische Raad 1984b, Bijlage B. 
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partners bij de besturing van de uitvoenngs-organisatie gestalte krijgt. Het eerste van die twee 
organen wordt gevormd door het aan de Tweede Kamer toegezegde College van Advies en 
Bijstand. Dit college wordt paritair uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers 
samengesteld en krijgt tot taak om preadviezen uit te brengen aan het beheersingsorgaan, 
waarvan dat orgaan slechts gemotiveerd mag afwijken. Daarnaast worden in het concept
wetsvoorstel Commissies van Overleg geïntroduceerd waarin het beheersingsorgaan, de 
sociale partners en de uitvoeringsorganen zijn vertegenwoordigd; deze commissies worden 
belast met de voorbereiding van de door het beheersingsorgaan te stellen regelen. Nog voor de 
behandeling van deze adviesaanvragen nemen de belangrijkste in de SER vertegenwoordigde 
werkgevers- en werknemersorganisaties daarover een standpunt in.448 Gemeenschappelijke 
elementen in deze standpunten worden gevormd door de wensen tot behoud van de 
verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de coördinatie van de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen, tot instandhouding van de bedrijfsverenigingen en tot versterking 
van het regionale element in de uitvoering. 

Na het aantreden van het tweede kabinet-Van Agt in 1981 vermindert de politieke prioriteit 
voor een algehele reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie. Wel blijft het streven naar 
verbetering van de beheersingsstructuur hoog op de politieke agenda staan. Op 6 mei 1982 
verzoekt staatssecretaris Dales daarom de SER, het over dit onderwerp gevraagde advies bij 
voorrang uit te brengen.449 Op 2 augustus 1982 wordt dit verzoek door de na de val van het 
tweede kabinet Van Agt als minister aangetreden ex-staatssecretaris De Graaf herhaald.450 

Gelet op de blijkens deze brieven veranderde politieke prioriteiten besluit de SER om 
uitsluitend over de beheersingsstructuur een advies uit te brengen. In dit op 18 mei 1984 
vastgestelde unanieme advies zijn de eerder door de in de SER vertegenwoordigde 
werkgevers- en werknemersorganisaties ingenomen standpunten te herkennen. Zo wenst de 
SER de tripartiete samenstelling van de SVr te behouden teneinde de centrale organisaties van 
werkgevers en werknemers in staat te stellen, medeverantwoordelijkheid te dragen voor de 
coördinatie van en het toezicht op de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Het dragen 
van die medeverantwoordelijkheid acht de SER van belang vanwege de verantwoordelijkheid 
van de bij die organisaties aangesloten werkgeversverenigingen en vakbonden voor de 
uitvoering van de werknemersverzekeringen door de bedrijfsverenigingen. Het behoud van 
die verantwoordelijkheid acht de SER gewenst met het oog op de samenhang van de 
uitvoering van de werknemersverzekeringswetten met andere onderdelen van het sociaal 
beleid in de bedrijfstak zoals het arbeidsvoorwaardenbeleid.452 

In reactie op dit advies geeft staatssecretaris De Graaf op 17 oktober 1985 in een toespraak bij 
de installatie van dr. E.P. de Jong als voorzitter van de SVr te kennen, niet meer te streven 
naar de totstandkoming van een beheersingsorgaan waarin alleen door de Kroon benoemde 
deskundigen zitting hebben, maar in plaats daarvan de SVr als tripartiet samengesteld orgaan 
te willen behouden.453 

Federatie Nederlandse Vakbeweging 1980, Christelijk Nationaal Vakverbond 1980, Raad van Centrale 
Ondernemingsorganisaties 1980. 
449 Sociaal-Economische Raad 1984b, Bijlage D. 
450 Sociaal-Economische Raad 1984b, Bijlage E. 
451 Sociaal-Economische Raad 1984b, p. 61-64. 
452 Sociaal-Economische Raad 1984b, p. 39-40. 
453 Toespraak door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de installatie van Prof. dr. E.P. 
de Jong als voorzitter van de SVr. In: Nederlandse Staatscourant, 18 oktober 1985, p. 3. 

77 



Tijdens de openbare behandeling van het wetsvoorstel tot opheffing van de Raden van 
Arbeid454 in de Tweede Kamer wordt door de WD'er Nijhuis een door leden van de andere 
grote fracties ondersteunde motie455 ingediend waarin wordt geconstateerd dat "een algehele 
herziening van de uitvoeringsorganisatie na ruim 20 jaar studeren en discussie dringend 
geboden is". Bij de regering wordt in deze motie aangedrongen op de vervaardiging van een 
discussienota die in het eerste kwartaal van 1988 gereed moet zijn. Op 8 september 1987 
wordt deze motie met algemene stemmen door de Tweede Kamer aanvaard.456 Daarmee 
wordt de derde fase ingeluid van de politieke en maatschappelijke discussie over de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekeringen 
zoals die tussen 1967 en 1995 is gevoerd. 
Op 17 juni 1988 verschijnt de door de Tweede Kamer gevraagde discussienota onder de titel 
Herziening uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen.*51 Deze nota vormt een uitwerking 
van de plannen die staatssecretaris De Graaf reeds op 21 januari 1988 in een toespraak bij de 
installatie van mr. W.J.P.M. Fase als voorzitter van de SVr naar voren heeft gebracht.458 

In deze plannen worden de taken van de SVr tot advisering en toezicht beperkt. De 
verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de uitvoering komt te berusten bij de tot een 
publiekrechtelijk Gemeenschappelijk Bestuursorgaan (GBO) om te vormen Federatie van 
Bedrijfsverenigingen. Dit orgaan wordt daartoe met publiekrechtelijke bevoegdheden 
uitgerust, waaronder de bevoegdheid tot regelgeving. Wel houdt de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid een stok achter de deur in de vorm van een 
aanwijzingsbevoegdheid aan de SVr, wier toezicht zich ook over het GBO uitstrekt. Deze 
bevoegdheid stelt de minister in staat om zijn ministeriële verantwoordelijkheid ten opzichte 
van het parlement waar te maken. 
In deze opzet wordt de verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor de uitvoering van 
de werknemersverzekeringen verminderd en lijkt op centraal niveau de verantwoordelijkheid 
van de sociale partners daarvoor te worden vergroot. De coördinatie gaat immers over van de 
SVr, waarin ook kroonleden zitting hebben, naar het GBO, waarin dit niet het geval is. De 
samenstelling van de SVr verandert niet; volgens de staatssecretaris biedt de door hem 
voorgestelde taakafsplitsing een waarborg voor de onafhankelijkheid van het door de SVr uit 
te oefenen toezicht. De sociale partners behouden dus hun medeverantwoordelijkheid voor dat 
toezicht. Wel neemt op bedrijfstakniveau hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen af door de voorgestelde vermindering van het aantal 
bedrijfsverenigingen van 23 tot vijf à zes. 

In een op 14 oktober 1988 uitgebracht advies459 spreekt de Stichting van de Arbeid haar 
waardering uit voor de hoofdlijnen van het in de toespraak van de staatssecretaris en in de 
discussienota Herziening uitvoeringsorganisatie sociale verzekering voorgestelde beleid. Wel 
dient volgens deze stichting vanwege de toenemende verwevenheid van het 
socialezekerheidsstelsel met het arbeidsvoorwaardenbeleid ook op bedrijfstakniveau de 
verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen onverkort gehandhaafd te blijven. 
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Aanmerkelijk kritischer laat de Tweede Kamer zich uit in een op 16 februari 1989 gehouden 
mondeling overleg.460 Zowel de CDA'er Biesheuvel als de VVD'er Nijpels stellen in dit 
overleg kritische vragen over het ontbreken van kroonleden in het bestuur van het GBO. Over 
de gewenste mate van verantwoordelijkheid van de sociale partners op bedrijfstakniveau 
verschillen zij echter van mening. Volgens Nijpels is deze verantwoordelijkheid in de nota 
nog te groot; volgens Biesheuvel wordt deze verantwoordelijkheid daar juist te weinig 
benadrukt. De woordvoerder van de PvdA, mevrouw Ter Veld, geeft als haar mening te 
kennen dat de verantwoordelijkheid van de overheid in de nota te veel wordt beperkt. De 
woordvoerder van D66, mevrouw Groenman, kan zich wel in de hoofdlijnen van de in de nota 
opgenomen voorstellen vinden. 

In zijn antwoord aan de Tweede Kamer benadrukt staatssecretaris De Graaf dat de toekenning 
van materiële rechten bij de wetgever blijft berusten en dat de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een aanwijzingsbevoegdheid krijgt voor het geval dat het door de SVr 
uitgeoefende toezicht naar zijn mening tekortschiet.461 Enkele maanden later, op 12 mei 1989, 
komt hij in een brief aan de Tweede Kamer terug op de bestuurlijke samenstelling van het 
GBO en op de verantwoordelijkheid van de sociale partners op bedrijfstakniveau. Volgens de 
staatssecretaris ligt een op die van de bedrijfsverenigingen afgestemde bestuurlijke 
samenstelling van het GBO voor de hand in het licht van de door het tweede kabinet-Lubbers 
nagestreefde vergroting van de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de 
uitvoering van de werknemersverzekeringen. Geen principiële veranderingen zegt hij te 
willen aanbrengen in de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de uitvoering op 
bedrijfstakniveau.463 

Na de val van het tweede kabinet-Lubbers wenst de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer het debat over de verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de uitvoering van de werknemers-verzekeringen niet met de demissionaire 
staatssecretaris voort te zetten.464 Wel legt deze op 8 september 1989 een concept-voorstel 
van een nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekering ter advisering voor aan de SER en de 
SVr. In dat concept-wetsvoorstel zijn de hierboven besproken voorstellen uit de discussienota 
Herziening uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen verwerkt. De SER brengt op 18 mei 
1990 het gevraagde advies uit; de SVr doet dit op 22 juni 1990. Beide adviescolleges 
stemmen op hoofdlijnen met het concept-wetsvoorstel in, maar tekenen bezwaar aan tegen de 
daarin voorziene ministeriële aanwijzingsbevoegdheid.465 Naar aanleiding van deze adviezen 
verwoordt het derde kabinet-Lubbers zijn standpunt over de verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de uitvoering in de nota Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie sociale 
verzekeringen die op 19 februari 1991 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. In deze nota 
neemt staatssecretaris Ter Veld de voorstellen van haar voorganger over en plaatst deze in de 
context van het door het derde kabinet-Lubbers nagestreefde volumebeleid. 66 

Op 10 september 1991 vindt in de Tweede Kamer een plenair debat over deze nota plaats. 
Tijdens dit debat wordt door de socialist Buuimeijer een motie467 ingediend waarin het 
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kabinet wordt opgeroepen om op korte termijn een op het voeren van een effectief 
volumebeleid gerichte vorm van onafhankelijk toezicht te ontwikkelen. Op 18 september 
1991 wordt deze motie door de Tweede Kamer aanvaard; alleen de CDA-fractie stemt 
tegen.468 

Ter uitvoering van deze motie verzoekt staatssecretaris Ter Veld de SVr op 16 oktober 1991 
met voorstellen te komen om het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen op 
een onafhankelijker wijze vorm te geven dan op dat moment het geval is. Op 7 november 
1991 willigt de SVr dit verzoek van de staatssecretaris in door een Toezichtkamer in te stellen 
waarin naast de voorzitter van de SVr evenveel kroonleden als vertegenwoordigers van 
werkgevers- en werknemersorganisaties zitting hebben. 

Niet alleen voor de Tweede Kamer maar ook voor de Algemene Rekenkamer vormt het vóór 
de instelling van de Toezichtkamer door de SVr uitgeoefende toezicht een object van kritiek. 
In een op 31 maart 1992 aan de Tweede Kamer aangeboden rapport komt dit Hoge College 
van Staat tot de conclusie dat dit toezicht in de jaren 1988 en 1989 op een aantal punten niet 
aan de door de wetgever geformuleerde doelstellingen beantwoordde. Zo leidde dit toezicht 
niet tot een integraal oordeel over de uitvoering van de socialeverzekeringswetten en liet de 
SVr na om controle uit te oefenen op de doelmatigheid van organisatie en administratie van 
de aan haar toezicht onderworpen organen.470 Naar aanleiding van dit rapport verzoeken de 
Tweede-Kamerfracties van de VVD, D66 en GroenLinks op 1 april 1992 de 
Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor de Rijksuitgaven om te 
bevorderen dat een onderzoek wordt ingesteld naar het functioneren van de 
uitvoeringsorganen voor de sociale zekerheid.471 In juni 1992 presenteren deze drie fracties 
een gezamenlijk voorstel om het functioneren van die organen te verbeteren. In dit voorstel 
worden de taken van de bedrijfsverenigingen en van het GAK overgenomen door een 
Zelfstandig Bestuursorgaan Sociale Verzekering dat nauw met de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie samenwerkt en dat, evenals die organisatie, een Centraal 
Bestuur en regionale besturen kent. De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties 
dragen twee van de vijf leden van het Centraal Bestuur ter benoeming voor aan de Kroon. 
Verder zijn zij vertegenwoordigd in een Centrale Raad van Advies die het Centraal Bestuur 
bijstaat. Voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen dragen zij echter geen directe 
verantwoordelijkheid meer.472 

De regeringspartijen PvdA en CDA blijven bij het innemen van een standpunt over de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoeringsorganisatie niet achter. De door de PvdA 
ingestelde commissie-Wolfson pleit in haar in januari 1992 uitgebrachte rapport Niemand aan 
de kant voor een geregionaliseerde en met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie geïntegreerde 
uitvoeringsorganisatie en kent aan de centrale overheid een beleidsbepalende en aansturende 
verantwoordelijkheid daarvoor toe.473 

De CDA-werkgroep-Kolnaar bepleit in de in april 1992 verschenen discussienota Sociale 
zekerheid en verantwoordelijkheid juist een vergroting van de verantwoordelijkheid van 
bedrijfstakken en individuele werkgevers en werknemers voor de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen. Op centraal niveau zouden de sociale partners volgens deze nota 
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hun verantwoordelijkheid voor de coördinatie en het toezicht echter verliezen. Weliswaar zou 
de samenstelling van de SVr ongewijzigd blijven, maar binnen dit orgaan zouden het toezicht 
en de coördinatie aan onafhankelijke deskundigen moeten worden opgedragen.474 

Het hierboven gememoreerde verzoek van de drie grootste oppositiefracties in de Tweede 
Kamer aan de Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor de 
Rijksuitgaven leidt op 27 augustus 1992 tot een unanieme aanbeveling door deze beide 
commissies tot hel instellen van een parlementaire enquête naar het functioneren van de met 
de uitvoering van de werknemersverzekeringen belaste organen.475 In een op 1 september 
1992 gehouden plenair debat wordt deze aanbeveling kamerbreed ondersteund.47 

In aansluiting op dit debat besluit de Tweede Kamer tot de instelling van een parlementaire 
enquêtecommissie. Op 3 september 1992 worden de negen leden van deze commissie en hun 
plaatsvervangers door de voorzitter van de Tweede Kamer in hun functie benoemd. Als hun 
voorzitter kiezen zij de PvdA'er Buurmeijer.477 

Op 7 september 1993 brengt de parlementaire enquêtecommissie haar rapport aan de Tweede 
Kamer uit. In dit rapport stelt de commissie vast dat het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zich ten opzichte van de uitvoering van de werknemersverzekeringen zeer 
afstandelijk heeft opgesteld.478 Over de sociale partners merkt de commissie op dat in 
sommige gevallen hun bestuurskracht door het functioneren als belangenbehartiger wordt 
verzwakt. Verder signaleert de commissie bij hen een ontoereikende afstemming tussen het 
centrale en het decentrale niveau.479 Met betrekking tot het functioneren van de SVr sluit de 
commissie zich aan bij de in het interimrapport neergelegde bevindingen van de commissie-
Lamers.480 

De parlementaire enquêtecommissie komt tot de conclusie dat de verhoudingen binnen het 
socialezekerheidssysteem tussen overheid en burger, tussen overheid en sociale partners en 
tussen uitvoeringsorganen en hun administratie uit balans zijn geraakt.481 Teneinde in deze 
verhoudingen het evenwicht te herstellen, stelt de commissie voor om de 
verantwoordelijkheden van de overheid en de sociale partners te beperken en die van 
individuele werkgevers en werknemers juist te versterken. 

Het hierboven in § 7.1 gememoreerde voorstel om de Ziektewet door een civielrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting te vervangen is een voorbeeld van de maatregelen waarmee de 
commissie aan de door haar nagestreefde herverdeling van verantwoordelijkheden gestalte 
beoogt te geven. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat deze herverdeling van 
verantwoordelijkheden mede betrekking heeft op de uitvoering van de inkomensbeschenning 
van zieke werknemers; de verantwoordelijkheid daarvoor wordt immers geheel bij hun 
werkgevers gelegd. Inmiddels is met de op 1 januari 1994 in werking getreden Wet 
Terugdringing Ziekteverzuim (Stb. 1993, 750) een eerste stap in deze richting gezet die met 
de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte (Stb. 1996, 134) door een tweede en 
beslissende stap is gevolgd. Zie over deze wetten respectievelijk § 8.1 en § 8.3. 
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476 

477 
Handelingen II1991/92, p. 6175-6184. 
Kamerstukken II1992/93, 22730, nr. 8, p. 11-13. 

478 Kamerstukken II1992/93, 22730, nr. 8, p. 351. 
479 Kamerstukken II1992/93, 22730, nr. 8, p. 358. 
480 Kamerstukken II1992/93, 22730, nr. 8, p. 367. 
481 Kamerstukken II1992/93, 22730, nr. 8, p. 411. 
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Verder bepleit de parlementaire enquêtecommissie de instelling van een uitsluitend uit 
onafhankelijke deskundigen samengestelde Sociale Verzekeringskamer voor de uitoefening 
van het toezicht op de uitvoering van de werknemersverzekeringen die na de voorgestelde 
privatisering van de Ziektewet en samenvoeging van de WAO en de AAW tot één 
Arbeidsongeschiktheidsregeling nog zijn overgebleven. De sociale partners verliezen daarmee 
hun verantwoordelijkheid voor de uitoefening van dit toezicht. Ook verliezen zij hun 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wettelijke 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor de uitvoering van de WW behouden zij hun 
verantwoordelijkheid gedeeltelijk, maar in een geregionaliseerde vorm. De uitvoering van 
deze wet dient volgens de commissie te worden opgedragen aan de Regionale Besturen voor 
de Arbeidsvoorziening waarin de sociale partners naast vertegenwoordigers van lagere 
overheden participeren.482 

Op 17 en 18 november 1993 debatteert de Tweede Kamer over het rapport van de 
parlementaire enquêtecommissie met de leden van die commissie. De aanbeveling tot 
regionalisering van de uitvoeringsorganisatie wordt in dit debat Kamerbreed ondersteund, 
maar over de uitwerking van die aanbeveling lopen de meningen uiteen. In tegenstelling tot de 
oppositiepartijen D66, W D en GroenLinks willen de regeringspartijen CDA en PvdA dat de 
sociale partners daarbij een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen behouden. In de visie van de CDA'er Wolters kunnen de 
bedrijfsverenigingen blijven bestaan, maar worden hun publiekrechtelijke taken beperkt 
doordat de Ziektewet door een civielrechtelijke loondoorbetalingsverplichting wordt 
vervangen en doordat zij hun administratie moeten uitbesteden. Ten gevolge van die 
uitbesteding wordt clustering van uitvoeringsorganisaties volgens de CDA'er onvermijdelijk 
en daarmee komt naar zijn mening ook een bepaalde mate van regionalisering tot stand.483 De 
PvdA'er Leijnse wil de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de 
werknemersverzekeringen continueren door hen in het bestuur van de regionale 
uitvoeringsorganisaties en van het centraal orgaan dat die uitvoeringsorganisaties overkoepelt 
te laten participeren. De bedrijfsverenigingen kunnen wat hem betreft worden opgeheven. 

Op 22 september 1993 schrijft staatssecretaris Wallage de Tweede Kamer een brief485 waarin 
hij de door die Kamer gewenste overgang van een bedrij fstaksgewijze uitvoering van de 
werknemersverzekeringen naar een in samenhang met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie te 
ontwikkelen integrale uitvoering in de regio onderschrijft. Wel vraagt de mate van 
verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie naar zijn 
mening nog een grondige afweging. Hij zegt toe, de SER daarover om advies te vragen. 

Met deze afweging wordt door CDA-fractievoorzitter Brinkman tijdens het op 24 en 25 
november 1993 met de regering gevoerde Tweede-Kamerdebat over het rapport van de 
parlementaire enquêtecommissie een begin gemaakt. Brinkman vraagt zich af: "Waarom 
eigenlijk zoiets vaags als een grote regionale uitvoeringsinstantie terwijl de maatschappelijke 
ontwikkelingen nu juist meer en meer wijzen in de richting van een minder anonieme, meer 
gedifferentieerde aanpak per bedrijf, of in ieder geval per deel van bedrijfstakken, met meer 
competitie tussen verschillende administratie-kantoren?486" Desondanks aanvaardt ook de 

Kamerstukken II1992/93, 22730, nr. 8, p. 418-420. 
Handelingen II1993/94, p. 1939. 
Handelingen II1993/94, p. 1956-1957. 
Kamerstukken II1993/94, 22730, nr. 16, p. 2. 
Handelingen II1993/94, p. 2160. 
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CDA-fractie bijna voltallig een motie van PvdA-fractievoorzitter Wöltgens waarin de 
gefaseerde invoering van een geregionaliseerde uitvoeringsorganisatie en van onafhankelijk 
toezicht wordt bepleit. 

Deze politieke stellingname gaat de grootste werkgevers- en werknemers-organisaties 
duidelijk te ver. Vanwege de nauwe verbondenheid van de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen met het arbeidsvoorwaardenbeleid wensen zij op bedrijfstakniveau 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de sociale partners voor die uitvoering te behouden. 
Wel gaan zij akkoord met een van de centrale sociale partners onafhankelijk toezicht en met 
het op contractuele basis voeren van de administratie door administratiekantoren waarover zij 
geen bestuurlijke zeggenschap uitoefenen.489 

Dit standpunt weerklinkt in het op 23 maart 1994 door staatssecretaris Wallage gevraagde en 
op 17 juni 1994 door de SER uitgebrachte advies over de regionalisering van de 
uitvoeringsorganisatie van de werknemersverzekeringen. Weliswaar is deze Raad van mening 
dat de uitkeringsverzorging alsmede de begeleiding en de reïntegratie van 
uitkeringsgerechtigden met het oog op een adequaat volumebeleid op regionaal niveau dienen 
plaats te vinden, maar zij verbindt daaraan niet de consequentie dat ook de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsorganisatie regionaal dient te worden georganiseerd. 
De Raad acht deze wijze van structurering namelijk geen noodzakelijke voorwaarde voor een 
goede afstemming van het beleid van de uitvoeringsorganisatie met dat van de 
arbeidsvoorzieningsorganisatie en met het regionale arbeidsmarktbeleid. Daarentegen 
beschouwt de SER een sectorale ordening van de aan de sociale partners op te dragen 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoerings-organisatie wel als een noodzakelijke 
voorwaarde voor een adequaat volumebeleid. Dit beleid dient immers door de sociale partners 
in de verschillende sectoren van het bedrijfsleven op een voor die sectoren specifieke wijze te 
worden ontwikkeld en te worden uitgevoerd. De keuze voor handhaving van de sectorale 
ordening van de aan de sociale partners op te dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid houdt 
volgens de SER echter niet in dat de bedrijfsverenigingen in een ongewijzigde vorm en 
omvang moeten blijven bestaan.490 

Het zojuist besproken SER-advies komt nog op tijd om te kunnen worden betrokken bij de 
besprekingen over de formatie van het eerste kabinet-Kok. Uit het op 15 augustus 1994 
gesloten regeerakkoord van dat kabinet blijkt dat het advies bij de opstelling van dit 
beleidsdocument ook daadwerkelijk een rol heeft gespeeld. Niet alleen wordt in het 
regeerakkoord naar het SER-advies verwezen maar ook wordt daarin afgesproken om in de te 
regionaliseren opzet van de uitvoeringsorganisatie elementen van sectorale bestuurlijke 
verantwoordelijkheid te handhaven. Afgesproken wordt ook om de Ziektewet in principe 
geheel door een civiel-rechtelijke loondoorbetalingsverplichting te vervangen.491 Daarmee 
wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de inkomensbescherming van zieke 
werknemers in beginsel geheel bij hun werkgevers gelegd. Uit de concretisering van dit 
beleidsvoornemen in een op 6 februari 1995 aan de SER gerichte adviesaanvraag blijkt dat de 
Ziektewet als vangnetvoorziening voor restgroepen blijft bestaan. 

487 Handelingen II1993/94, p. 2325. 
488 Kamerstukken II1993/94, 22730, nr. 24. 
489 VNO-NCW 1994, p. 39-42 en 
Federatie Nederlandse Vakbeweging 1994, p. 21-23. 
490 Sociaal-Economische Raad 1994b, p. 49-59. 
491 Kamerstukken II1993/94, 23715, nr. 11, p. 9-10. 
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Voor de als vangnetvoorziening te handhaven Ziektewet is een uitvoerings-organisatie 
benodigd. Daarom blijft de als voorlopig resultaat van de hierboven weergegeven politieke en 
maatschappelijke discussie op 1 januari 1995 in werking getreden Organisatiewet Sociale 
Verzekeringen 1995 (Osv 1995) voor de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering 
van de inkomensbescherming van zieke werknemers van belang. Deze wet ontneemt de 
centrale sociale partners hun verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen; deze verantwoordelijkheid wordt opgedragen aan een uit 
onafhankelijke, door de Kroon benoemde, deskundige leden samengesteld College van 
Toezicht Sociale Verzekeringen. Wel behouden de centrale sociale partners hun 
verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de uitvoering van de werknemersverzekeringen. 
Deze verantwoordelijkheid wordt de iure zelfs versterkt: alleen de voorzitter van het op basis 
van deze wet gevormde Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming is een door de 
Kroon benoemde onafhankelijke deskundige. Dit instituut fungeert maximaal twee jaar in de 
overgangsfase naar een meer geregionaliseerde, uitvoeringsorganisatie. In deze fase blijft de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor het bestuur van de bedrijfsverenigingen ongewijzigd. 
Wel worden deze organisaties verplicht om hun administratie op contractuele basis uit te 
besteden aan door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende 
uitvoeringsinstellingen en om op regionaal niveau samen te werken met de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Op de geschiedenis van de totstandkoming van deze wet en 
de invloed van de hierboven weergegeven politieke en maatschappelijke discussie daarop, 
wordt in § 8.2. ingegaan. Inmiddels is deze wet al weer vervangen door de Osv 1997 en staat 
de opvolgster van die wet reeds in de steigers. Over deze ontwikkelingen handelt § 8.4. 

Welke is nu de betekenis van de hierboven weergegeven discussie voor het denken over de 
wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen in het algemeen en de Ziektewet in het bijzonder? 
In de eerste fase levert deze discussie geen consensus op over de wenselijke ontwikkeling van 
de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. De 
regering legt in deze fase het initiatief om tot een dergelijke consensus te komen bij de sociale 
partners. Deze opzet mislukt vanwege de bedreiging voor de bestuurlijke invloed van de 
sociale partners op bedrijfstakniveau die uitgaat van de centralisatie en partiële regionalisatie 
van de uitvoerings-organisatie in het altematievenrapport dat als basis voor de 
standpuntbepaling in de SER is bedoeld. 
In de tweede fase van de discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
uitvoeringsorganisatie van de werknemersverzekeringen wordt de aan het einde van de eerste 
fase van deze discussie opgetreden impasse niet doorbroken. Met de instelling van de 
projectgroep-Lamers neemt de regering in deze fase het initiatief tot heropening van de 
discussie. De voorstellen van deze projectgroep zijn voor de centrale sociale partners echter 
onaanvaardbaar omdat daarin de verantwoordelijkheden voor de coördinatie en het toezicht 
op de uitvoering van de werknemersverzekeringen aan hen worden ontnomen en worden 
toebedeeld aan een beheersingsorgaan dat ondergeschikt is aan de Minister van Sociale 
Zaken. Mogelijk vanwege haar afhankelijkheid van de centrale sociale partners voor de 
verwezenlijking van buiten de sociale zekerheid gelegen beleidsdoelstellingen zoals 
loonmatiging, ziet de regering zich na een vernietigend SER-advies uiteindelijk genoodzaakt 
om zich van de voorstellen van de projectgroep-Lamers te distantiëren. Daarmee is de 
discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoeringsorganisatie van de 
werknemersverzekeringen weer terug bij af. 
In de derde fase neemt de Tweede Kamer het initiatief tot doorbreking van de impasse en lijkt 
aanvankelijk een consensus te ontstaan die strekt tot vermindering van de 
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verantwoordelijkheid van de centrale overheid en vergroting van die van de centrale sociale 
partners voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. In de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoeringsorganisatie op bedrijfstakniveau worden 
op dat moment geen principiële veranderingen beoogd. 

Nog voordat de op basis van deze consensus voorgestelde wettelijke maatregelen kunnen 
worden gerealiseerd, slaat in parlement en samenleving de stemming ten nadele van de 
sociale partners om. Zij worden namelijk verantwoordelijk gesteld voor het gebruik van de 
WAO als goedkope afvloeiingsregeling dat aan de politiek en maatschappelijk 
onaanvaardbare ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschikten ten grondslag ligt. Na de 
verschijning van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over het door de SVr, 
waarin de centrale sociale partners een meerderheidspositie innemen, uitgeoefende toezicht is 
voor de Tweede- Kamerfracties van D66, de W D en GroenLinks de maat vol. 
Zij vragen om een parlementair onderzoek naar het functioneren van de uitvoeringsorganen 
en doen een voorstel tot verbetering daarvan. Daarin dragen de centrale sociale partners geen 
directe verantwoordelijkheid meer voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen en 
worden de sectorale uitvoeringsorganen door regionale organen vervangen. Ook de 
aanbevelingen van de naar aanleiding van het verzoek van deze drie fracties gevormde 
parlementaire enquêtecommissie gaan in deze richting. 
Voor de regionalisering van de uitvoeringsorganisatie lijkt een breed politiek en 
maatschappelijk draagvlak te bestaan. CDA en PvdA willen echter dat de sociale partners 
daarbij een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen behouden. Het CDA pleit in dit verband ook voor het behoud van 
sectorale elementen in de aan de sociale partners op te dragen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Deze opvatting van het CDA weerklinkt in het SER-advies over de 
regionalisering van de uitvoeringsorganisatie voor de werknemersverzekeringen. Het 
regeerakkoord van het kabinet-Kok bevat de toezegging om in de te regionaliseren opzet van 
de uitvoeringsorganisatie elementen van sectorale bestuurlijke verantwoordelijkheid te 
handhaven. 
De op 1 januari 1995 in werking getreden Organisatiewet Sociale Verzekeringen heeft op dit 
punt nog geen verandering in de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
uitvoeringsorganisatie van de werknemersverzekeringen aangebracht. Wel heeft deze wet op 
centraal niveau de verantwoordelijkheid voor het toezicht aan de sociale partners ontnomen. 
Daartegenover staat een toename van hun verantwoordelijkheid voor de coördinatie die echter 
een in de praktijk ontstane situatie formaliseert. Per saldo lijkt hun verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van de werknemersverzekeringen met deze wet dan ook te zijn afgenomen. 

Eveneens afgenomen is het financieel belang dat met de uitoefening van deze 
verantwoordelijkheid is gemoeid. Sinds de inwerkingtreding van de wet Terugdringing 
Ziekteverzuim komt reeds de helft van het aantal ziektedagen van werknemers rechtstreeks 
voor rekening van individuele werkgevers. Deze zijn dan, afhankelijk van de loonsom van 
hun werknemers, gedurende de eerste zes of twee weken van de ziekte van een werknemer 
zowel voor de financiering van diens inkomensbescherming als voor de uitvoering daarvan 
verantwoordelijk gesteld. Met de Wulbz heeft het eerste kabinet-Kok deze situatie tot de 
volledige uitkeringsduur van de Ziektewet uitgebreid. In § 8.3 zal daarop nader worden 
ingegaan. Thans valt echter reeds te constateren dat langs deze weg recentelijk een 
ingrijpende herverdeling van verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers tot stand is gekomen. 

Fase 1995, p. 348-362, i.h.b. p. 348. 
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8. De recente veranderingen in de wettelijke verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers 

8.1. De Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume en de Wet Terugdringing 
Ziekteverzuim 

Op 3 september 1991 dient staatssecretaris Ter Veld het wetsvoorstel Terugdringing 
Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV)493 bij de Tweede Kamer in. Dit wetsvoorstel dient ter 
verwezenlijking van de maatregelen ter beperking van het beroep op de Ziektewet en de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen waarover het derde kabinet-Lubbers en de sociale partners 
tijdens het najaarsoverleg van 1990 overeenstemming hebben bereikt. Eén van deze 
maatregelen is de introductie van een verplichting voor de bedrijfsverenigingen om tot 
differentiatie van de werkgeverspremies voor de Ziektewet over te gaan. Tevens verleent het 
wetsvoorstel hun de bevoegdheid om de premiedifferentiatie tot maximaal de helft in de 
werknemerspremies te laten doorwerken. De verlening van deze bevoegdheid gaat in tegen 
het in § 7.1. besproken Advies differentiatie werknemersdeel ZW-premie van de SER494 en 
wordt door de staatssecretaris gemotiveerd met een beroep op de medeverantwoordelijkheid 
van de collectiviteit van werknemers voor het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid van 
de onderneming.495 

Verder scherpt het wetsvoorstel-TAV het reïntegratieartikel 30 ZW aan. Door deze 
aanscherping wordt de zieke werknemer tot het verrichten van passende arbeid verplicht, 
worden de beperkende bepalingen voor het verrichten van deze arbeid bij een andere 
werkgever geschrapt en worden de bedrijfsverenigingen verplicht tot sanctionering van non-
coöperatieve werkgevers en werknemers. 
Voor werkgevers staat tegenover de uit deze verplichting van de bedrij fs-verenigingen 
voortvloeiende negatieve financiële prikkel een positieve doordat het wetsvoorstel voorziet in 
een tijdelijke verhoging van het ziekengeld voor herintredende arbeidsongeschikten ter 
compensatie van de op hun werkgevers rustende arbeidsrechtelijke verplichtingen tot 
aanvulling van het ziekengeld.496 

Bovendien komt de werkgever die een arbeidsongeschikte werknemer ten minste één jaar in 
dienst neemt volgens het wetsvoorstel-TAV in aanmerking voor een bonusuitkering. 
Daarentegen legt het wetsvoorstel aan de werkgever van wie een werknemer 
arbeidsongeschikt wordt een geldelijke bijdrage (malus) op.497 Van meet af aan is de malus 
maatschappelijk omstreden geweest aangezien de werkgever daarmee ook werd 
geconfronteerd als de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid buiten de werksfeer lag of als het 
voor hem onmogelijk was de werknemer te herplaatsen. Bovendien trof de malusregeling 
kleinere werkgevers zwaarder dan hun grotere collega's en ontmoedigde zij het in dienst 
nemen van werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren of een grotere kans hadden 
dat te worden.498 Juridisch was de malus eveneens omstreden aangezien bij de rechterlijke 
beoordeling van het besluit tot oplegging daarvan het recht op privacy van de werknemer (art. 
8 EVRM) botste met het recht op een eerlijk proces van de werkgever (art. 6 EVRM). 

m Kamerstukken II1990/91,22228 nr. 1-3. 
494 Sociaal-Economische Raad 1991a, p. 25-26. 
495 Kamerstukken II1990/91,22228 nr. 3, p. 31-37. 
496 Kamerstukken II1990/91,22228 nr. 3, p. 42^5 en 76-79. 
497 Kamerstukken II1990/91,22228 nr. 3, p. 17-23. 
498 Fluit 1998, p. 86. 
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Teneinde deze twee rechten met elkaar te verzoenen beval de Centrale Raad van Beroep de 
rechter aan, privacygevoelige bewijsmiddelen van arbeidsongeschiktheid van de werknemer 
buiten het proces te laten. De Raad erkende dat het daardoor in sommige gevallen voor de 
bedrijfsvereniging onmogelijk werd aan te tonen dat zij de malus terecht had opgelegd. Door 
deze rechterlijke uitspraak49 is de malusregeling feitelijk onuitvoerbaar geworden. Bij de wet 
Afschaffing Malus En Bevordering Reïntegratie (Stb. 1995, 560) is zij met ingang van 1 juli 
1995 afgeschaft. 

Ten slotte herintroduceert het wetsvoorstel de bij de stelselherziening vervallen mogelijkheid 
voor werkgevers om bij schriftelijke overeenkomst of reglement te bedingen dat ten hoogste 
twee wachtdagen in mindering komen op de krachtens art. 7A: 1638c BW (oud) minimaal 
verschuldigde loondoorbetaling.500 

Zowel in de schriftelijke behandeling als in de op 2 december 1991 aangevangen openbare 
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer neemt het debat over de bonus-
malusregeling een belangrijke plaats in. Desondanks worden ook met betrekking tot andere 
onderwerpen amendementen ingediend. 
Zo wenst de WD'e r Linschoten de bedrijfsverenigingen door middel van een amendement501 

te verplichten om de premiedifferentiatie in het werknemersdeel van de Ziektewetpremie te 
laten doorwerken. De SGP'er Van der Vlies dient op dit amendement een subamendement502 

in waarbij die doorwerking tot 1% van het premieplichtig loon wordt beperkt. Beide 
amendementen worden verworpen; het amendement-Linschoten wordt alleen door de VVD, 
de kleine protestants-christelijke partijen en de Centrumdemocraten onderschreven, het 
subamendement-Van der Vlies bovendien door D66 en GroenLinks.503 

Wel aanvaard wordt een amendement van de socialiste Beijlen-Geerts504 dat de mogelijkheid 
creëert om bij CAO of publiekrechtelijke regeling ziektedagen als vakantiedagen aan te 
merken waarbij de werknemer recht houdt op het in art. 7A:1638bb (oud) BW aangegeven 
aantal vakantiedagen. Alleen de fracties van GroenLinks en de Centrumdemocraten verzetten 
zich daartegen.505 De aanvaarding van een subamendement-Linschoten506 maakt het 
aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen ook mogelijk bij schriftelijke overeenkomst of 
reglement. 
Eveneens aanvaard wordt een amendement van de WD'er Linschoten en de D66'er mevrouw 
Groenman dat de bedrijfsverenigingen verplicht om reeds zes weken na aanvang van de 
ongeschiktheid tot werken de GMD in te schakelen en aan de GMD de verplichting oplegt om 
zeven weken nadien een terugkeerplan op te stellen.507 Naast de fracties van de W D en D66 
spreken de fracties van de PvdA, GroenLinks en de Centrumdemocraten zich voor dit 
amendement uit.508 Ten slotte wordt met alleen de stem van de Centrumdemocraat Janmaat 
tegen een motie- Beijlen-Geerts (PvdA) aangenomen510, waarin de regering wordt verzocht 
om de werkgevers te verplichten, per 1 januari 1993 aan alle werknemers een vorm van 

4W CRvB 15 februari 1995, RSV1996/214. 
500 Kamerstukken II1990/91, 22228, nr. 3, p. 102. 
501 Kamerstukken II1991/92,22228, nr. 15. 
502 Kamerstukken II1991/92,22228, nr. 22. 
503 Handelingen II1991/92, p. 2185. 
504 Kamerstukken II1991/92, 22228, nr. 26 sub II. 
505 Handelingen II1991/92, p. 2186. 
506 Kamerstukken II1991/92,22228, nr. 28. 
507 Kamerstukken II1991/92,22228, nr. 35. 
5<,* Handelingen II1991/92, p. 2185. 
509 Kamerstukken II1991/92,22228, nr. 31. 
5,0 Handelingen II1991/92, p. 2186-2187. 
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bedrijfsgezondheidszorg beschikbaar te stellen. Met dezelfde stemverhouding wordt op 5 
december 1991 het aldus geamendeerde wetsvoorstel door de Tweede Kamer aanvaard.511 Op 
25 februari 1992 wordt het wetsvoorstel zonder stemming door de Eerste Kamer aanvaard.51 

Op 26 februari 1992 wordt de in beide Kamers der Staten-Generaal aangenomen wet onder 
nummer 82 in het Staatsblad gepubliceerd. 

Met uitzondering van de bepalingen over de premiedifferentiatie, de zesdeweeksmelding en 
het terugkeerplan treedt de wet volgens Koninklijk Besluit van 26 februari 1992, Stb. 1992, 
83 op 1 maart 1992 in werking. De bepalingen over de premiedifferentiatie treden volgens 
Koninklijk Besluit van 9 september 1992, Stb. 1992,495 op 1 januari 1993 in werking. De 
bepalingen over de zesdeweeksmelding en het terugkeerplan treden vanwege een negatief 
SVr-advies over hun uitvoerbaarheid51 niet in werking. 14 Wel wordt in de hierna te 
bespreken Wet Terugdringing Ziekteverzuim (Stb. 1993, 750) aan de bedrijfsverenigingen de 
bevoegdheid toegekend om werkgevers te verplichten, een terugkeerplan op te stellen. 

De inwerkingtreding van de bepalingen over de premiedifferentiatie geeft mevrouw Willems 
aanleiding tot het leveren van rechtswetenschappelijke kritiek.515 Het kernpunt van deze 
kritiek wordt gevormd door de geringe effectiviteit van deze bepalingen. Op korte termijn 
wordt deze geringe effectiviteit in haar visie veroorzaakt door het ontbreken van de voor een 
optimale toepassing van het premiedifferentiatiesysteem benodigde gegevens. Op langere 
termijn verwacht zij een vermindering van de effectiviteit van het premiedifferentiatiesysteem 
doordat na de inwerkingtreding van de hierna te bespreken wet Terugdringing Ziekteverzuim 
voor werkgevers de beperking van het door henzelf te financieren kortdurend ziekteverzuim 
aantrekkelijker wordt dan het streven naar vermindering van hun Ziektewetpremie. De 
geringe effectiviteit van het premiedifferentiatiesysteem wordt eveneens gesignaleerd door 
Riphagen.51 Naar zijn oordeel ligt daaraan echter de door de wetgever gekozen opzet van dat 
systeem ten grondslag dat door zijn forfaitaire karakter te weinig recht doet aan verschillen 
tussen individuele werkgevers. 

Het voorstel van wet Terugdringing Ziekteverzuim wordt op 5 november 1992 bij de Tweede 
Kamer ingediend. In aanvulling op de met de wet-TAV nagestreefde daling van het 
ziekteverzuim met 0,5 % van het aantal arbeidsdagen per jaar beoogt dit wetsvoorstel in drie 
jaar een verdere structurele reductie van het ziekteverzuim met 1% van het aantal 
arbeidsdagen per jaar te bewerkstelligen.517 Daartoe vergroot het wetsvoorstel de 
verantwoordelijkheid van individuele werkgevers voor de financiering en de uitvoering van 
de inkomensbescherming van zieke werknemers. 
Zo vervangt het gedurende de eerste zes weken van ongeschiktheid tot werken hun aanspraak 
op ziekengeld in beginsel door de loondoorbetalingsverplichting van art. 7A:1638c BW (oud). 
Voor werkgevers met minder dan 15 werknemers wordt de periode van deze vervanging 
overeenkomstig het SER-meerderheidsadvies van 12 juli 1991518 tot drie weken beperkt 
teneinde deze werkgevers niet met voor hen ondraaglijke lasten te confronteren. Op 
werknemers in de zin van de Ziektewet die geen werkgever (meer) hebben of geen 

511 Handelingen IJ 1991/92, p. 2186. 
512 Handelingen 11991/92, p. 648. 
513 Sociale Verzekeringsraad 1992. 
514 Handelingen 11991/92, p. 639. 
515 Willems 1993, p. 107-113. 
516 Riphagen 1994a, p. 381-396, i.h.b. p. 388-390. 
517 Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 3, p. 40-41. 
518 Sociaal-Economische Raad 1991b, p. 11-12 en 17. 
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werknemer zijn in de zin van het BW is de loondoorbetalingsverplichting niet van toepassing. 
Hun aanspraken op ziekengeld blijven dan ook ongewijzigd. Hetzelfde geldt voor de 
uitkeringsaanspraken van vrouwen in verband met zwangerschap en bevalling. Verder wordt 
de verantwoordelijkheid van individuele werkgevers voor de financiering en de uitvoering 
van de inkomensbeschermmg van hun zieke werknemers vergroot doordat de mogelijkheid tot 
verzekering van bovenwettelijke ziekengelduitkeringen bij de bedrijfsverenigingen komt te 
vervallen. 

Naast deze vergroting van de verantwoordelijkheid van individuele werkgevers staat een 
uitbreiding van de mogelijkheden tot vergroting van de financiële verantwoordelijkheid van 
individuele werknemers. Daartoe wordt de loondoorbetalings-verplichting ex art. 7A: 1638c 
BW (oud) beperkt tot 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende zes weken. 
Ter eerbiediging van het beginsel van contractvrijheid blijft het semi-dwingendrechtelijke 
karakter van deze verplichting bestaan. Dit geldt echter ook voor de bij de stelselherziening 
geïntroduceerde nuancering van dit karakter doordat de werkgever ten minste het 
minimumloon moet doorbetalen.520 

Op de leden van de GroenLinks-fractie na betuigt de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in het op 11 januari 1993 verschenen Voorlopig 
Verslag haar instemming met de in het wetsvoorstel neergelegde 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering en de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers. Wel wordt de keuze van de civielrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting als instrument om deze verantwoordelijkheidsverdeling te 
realiseren, kritisch bejegend. Niet alleen de fracties van GroenLinks en de RPF zijn van 
mening dat door deze keuze de positie van zieke werknemers wordt verzwakt maar ook de 
fractie van de PvdA is deze mening toegedaan. Deze fracties bekritiseren de ontwikkeling dat 
inkomensbescherming van zieke werknemers van beslissingen van hun werkgever afhankelijk 
wordt gemaakt. 
Ter compensatie van deze afhankelijkheid stelt de GroenLinks-fractie voor om aan 
bedrijfsverenigingen de bevoegdheid te verlenen, ziekengeld uit te keren indien een 
werkgever bij de nakoming van zijn loondoorbetalingsverplichting in gebreke blijft. De 
PvdA-fractie stelt voor om de Ziektewet onverkort van toepassing te laten blijven maar 
werkgevers te verplichten om gedurende de eerste zes of drie weken van het ziekteverzuim 
van een werknemer als eigenrisicodrager op te treden.521 Dit voorstel is afkomstig van de 
werknemersvertegenwoordigers in de SER 22, wordt ondersteund door de werknemersleden 
en enkele kroonleden van de SVr523 en vindt ook in de rechtswetenschap om verschillende 
redenen bijval. Zo kiest Olbers524 voor het "mini-eigenrisicodragerschap" ter vermijding van 
de aansluitingsproblemen tussen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht die het 
wetsvoorstel naar zijn mening aan de oppervlakte brengt. Van Ettekoven525 kiest daarentegen 
voor dit stelsel ter vereenvoudiging en verbetering van de rechtsbescherming. Fase526 maakt 
deze keuze om beide redenen. Verder vraagt de PvdA-fractie naar de mogelijkheid om 
werknemers binnen het door de regering voorgestelde systeem in staat te stellen, een "second 

519 Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 3, p. 19-33. 
520 Kamerstukken II1992/93,22899, nr. 3, p. 33-35. 
521 Kamerstukken II1992/93,22899, nr. 5, p. 2-5 en 34-37. 
522 Sociaal-Economische Raad 1991b, p. 192 en 221. 
523 Sociale Veizekeringsraad 1992, p. 4. 
324.01bers 1993a, p. 28-32 en Olbers 1993b, p. 258-262. 
525 Van Ettekoven 1993, p. 693-706. 
526 Fase 1993, p. 30-33 en Fase 1994a, p. 53-61. 
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opinion" in de vorm van een bindend advies te verkrijgen van de bedrijfsvereniging waarbij 
hun werkgever is aangesloten.527 

In de op 11 februari 1993 verschenen memorie van antwoord zegt staatssecretaris Ter Veld 
naar aanleiding van deze vraag toe om bij nota van wijziging aan werknemers het recht op een 
door de bedrijfsvereniging van hun werkgever uit te brengen "second opinion" toe te kennen. 
Deze "second opinion" zal echter niet de daarmee door de PvdA-fractie beoogde 
rechtsgevolgen sorteren, maar slechts kunnen dienen als bewijsstuk in een 
loondoorbetalingsprocedure. 
Het voorstel van de PvdA-fractie tot aansluiting van het regime gedurende de eerste weken 
van het ziekteverzuim bij het in de Ziektewet neergelegde systeem van eigenrisicodragen 
wordt door de staatssecretaris niet overgenomen. De eindverantwoordelijkheid die de 
bedrijfsverenigingen in dat systeem voor de loondoorbetaling dragen, staat naar haar oordeel 
op gespannen voet met de door het kabinet nagestreefde vergroting van de 
verantwoordelijkheid van individuele werkgevers voor de financiering en de uitvoering van 
de inkomensbescherming van zieke werknemers.528 

In het eindverslag, dat op 24 maart 1993 door de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer wordt vastgesteld, stellen de uit de CDA- en PvdA-
fracties afkomstige leden van die commissie kritische vragen over de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de sociaal-medische begeleiding van zieke werknemers 
en over het vervallen van de mogelijkheid tot individuele verzekering van bovenwettelijke 
ziekengelduitkeringen bij de bedrijfsverenigingen. De vertegenwoordigers van de W D - en 
D66-fracties werpen de suggestie op om het recht op een "second opinion" ook aan 
werkgevers toe te kennen. Deze suggestie wordt door staatssecretaris Ter Veld in de op 27 
april 1993 uitgebrachte nota naar aanleiding van het eindverslag overgenomen. Tevens zegt 
zij in deze nota toe, aan bedrijfsverenigingen de bevoegdheid te verlenen om aan werknemers 
wier ongeschiktheid tot werken in een "second opnion"-procedure is vastgesteld, op hun 
verzoek ziekengeld toe te kennen dat dan op hun werkgever moet worden verhaald. 
Ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling voor de sociaal-medische begeleiding van 
zieke werknemers worden door de staatssecretaris geen wijzigingen voorgesteld. Wel zet zij 
deze verantwoordelijkheidsverdeling nog eens uiteen. Gedurende de periode waarin de 
aanspraak op ziekengeld van werknemers door de civielrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting van hun werkgever wordt vervangen, komt de 
verantwoordelijkheid voor de sociaal-medische begeleiding van zieke werknemers integraal 
bij hun werkgever te berusten. Daama neemt de bedrijfsvereniging de verantwoordelijkheid 
voor claimbeoordeling en controle van hem over, maar voor de verzuimbegeleiding blijft de 
werkgever verantwoordelijk totdat blijkt dat werkhervatting bij hem niet meer mogelijk is. 
Evenmin brengt de staatssecretaris een verandering aan in haar voornemen om de 
mogelijkheid tot verzekering van bovenwettelijke ziekengelduitkeringen bij de 
bedrijfsverenigingen geheel te beëindigen. Deze beëindiging acht zij noodzakelijk om de 
financiële prikkels voor werkgevers te optimaliseren en om te voorkomen dat vermenging van 
private en publieke gelden plaatsvindt. 

Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 5, p. 2-5 en 34-37. 
Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 6, p. 21. 
Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 7, p. 11-20. 
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De door de staatssecretaris toegezegde aanpassingen van het wetsvoorstel worden in een op 
21 mei 1993 verschenen nota van wijziging verwerkt. Teneinde een lichtvaardig gebruik 
van de in deze nota van wijziging opgenomen mogelijkheid tot het verkrijgen van een "second 
opinion" te voorkomen, wordt bepaald dat de bedrijfsverenigingen zowel werkgevers als 
werknemers voor het gebruik van deze mogelijkheid een bedrag van ƒ100,- in rekening 
moeten brengen. 
Tijdens de op 25 mei 1993 aangevangen openbare behandeling van het wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer wordt echter door de socialist Leijnse en de christen-democrate Bijleveld-
Schouten een amendement531 ingediend waardoor deze verplichting van de 
bedrijfsverenigingen wordt omgezet in een bevoegdheid om kosten in rekening te brengen. 
Op 1 juni 1993 wordt dit amendement door een grote meerderheid van de Tweede Kamer 
aangenomen.532 

Een amendement van de WD'er Linschoten dat werkgevers in staat stelt om 
loondoorbetaling te weigeren aan werknemers die weigeren mee te werken aan een medisch 
onderzoek ten behoeve van een door hun werkgever gevraagde "second opinion"533 wordt 
door een meerderheid van de Tweede Kamer verworpen; slechts de fracties van VVD, SGP, 
GPV, RPF en CD spreken zich hiervoor uit.534 

Met dezelfde stemverhouding verworpen535 wordt een amendement-Linschoten dat beoogt om 
de algemeenverbindendverklaring te beletten van CAO-bepalingen waarin ten gunste van de 
werknemer van het in art. 7A: 1638c BW (oud) neergelegde loondoorbetalingsregime wordt 
afgeweken.536 

Daarentegen wordt een amendement-Linschoten dat bedrijfsverenigingen verplicht, aan 
werkgevers toestemming te verlenen om eigenrisicodrager te worden als aan bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen voorwaarden wordt voldaan537, met algemene stemmen 
aanvaard.538 Praktisch is de aanvaarding van dit amendement vooral voor grote werkgevers 
van belang. 
Kleine werkgevers zijn meer gebaat bij het op 26 mei 1993 door de staatssecretaris 
overgenomen539 amendement-Leijnse/Bijleveld-Schouten dat voor hen de periode waarin 
geen ziekengeld wordt verstrekt, tot twee weken beperkt. 
Ten slotte wordt een tweetal door mevrouw Groenman (D66) ingediende amendementen 
aanvaard.541 Eén van deze amendementen schrijft bedrijfs-verenigingen voor om werkgevers 
te verplichten, 13 weken nadat een werknemer ziek is geworden voor hem een terugkeerplan 
op te stellen tenzij zij daartoe geen noodzaak aanwezig achten.542 Het andere amendement, dat 
mede door mevrouw Brouwer (GL) is ondertekend, kent ziekengeld ter hoogte van hun 
dagloon toe aan vrouwen die, voordat hun aanspraak op de uitkering in verband met 
zwangerschap en bevalling ingaat, ten gevolge van hun zwangerschap ongeschikt worden tot 

531 Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 18. 
532 Handelingen II1992/93, p. 5236. 
533 Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 14. 
534 Handelingen II1992/93, p. 5236. 
535 Handelingen II1992/93, p. 5237. 
536 Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 12. 
537 Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 16. 
538 Handelingen II1992/93, p. 5237. 
539 Handelingen II1992/93, p. 5196. 
540 Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 17. 
541 Handelingen II1992/93, p. 5236-5237. 
542 Kamerstukken II1992/93, 22899, nr. 10. 
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het verrichten van hun arbeid.543 Met het laatstgenoemde amendement wordt door de 
indieners beoogd, te voorkomen dat jonge vrouwen minder kans maken op de arbeidsmarkt en 
te voldoen aan artikel 4 lid 8 van IAO-verdrag 103. De implicaties van dit verdragsartikel 
voor het onderhavige wetsvoorstel zijn in de juridische literatuur aan de orde gesteld door 
mevrouw Monster. ** Het amendement honoreert deze implicaties op een gebrekkige wijze 
aangezien het niet expliciet de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken als ingangsdatum 
van de uitkering vermeldt. Op dergelijke formuleringsgebreken is gewezen door Kooijman.545 

Aldus geamendeerd, wordt het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim op 2 juni 1993 
door de Tweede Kamer aanvaard.546 Als enige stemt de fractie van GroenLinks tegen. Deze 
fractie acht de aanvaarding van het wetsvoorstel niet opportuun voordat de resultaten van de 
parlementaire enquête naar de uitvoering van de werknemersverzekeringen bekend zijn 
geworden.547 Vervolgens wordt het wetsvoorstel op 21 december 1993 zonder stemming door 
de Eerste Kamer aangenomen waarbij de WD-fractie laat aantekenen dat zij geacht wil 
worden, tegen te hebben gestemd.548 Op 22 december 1993 wordt de in beide Kamers der 
Staten-Generaal aangenomen wet onder nummer 750 in het Staatsblad gepubliceerd. Bij 
Koninklijk Besluit van 22 december 1993, Stb. 1993, 751, wordt vervolgens de datum van 
inwerkingtreding op 1 januari 1994 bepaald. Op 23 november 1994 volgt de publicatie van 
het Besluit eigenrisicodragen. Dit besluit verplicht bedrijfsverenigingen om werkgevers toe te 
staan eigenrisicodrager te worden als zij een toereikende bankgarantie of 
verzekeringsovereenkomst kunnen overleggen. Het besluit verschijnt onder nummer 820 in 
het Staatsblad en treedt op 1 december 1994 in werking. 

De betekenis van de wetten-TAV en -TZ voor de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers kan als volgt worden omschreven. 
Allereerst vergroten beide wetten de verantwoordelijkheid van individuele werkgevers voor 
de financiering van de inkomensbescherming van zieke werknemers. De wet-TAV doet dat 
direct door de introductie van premie-differentiatie in de Ziektewet en indirect door het 
opnemen van een bonus-malussysteem in de AAW. De wet-TZ vervangt daartoe de aanspraak 
op ziekengeld van de werknemer gedurende de eerste zes of twee weken van diens 
ziekteverzuim door de civielrechtelijke loondoorbetalingsverplichting van zijn werkgever en 
heft bovendien de mogelijkheid tot verzekering van bovenwettelijke ziekengeld-uitkeringen 
bij de bedrijfsverenigingen op. Door de twee laatstgenoemde maatregelen wordt ook de 
verantwoordelijkheid van individuele werkgevers voor de uitvoering van de 
inkomensbescherming van hun zieke werknemers vergroot. 
Vervolgens vergroten beide wetten de verantwoordelijkheid van individuele werkgevers voor 
de besluitvorming omtrent de inkomensbescherming van hun zieke werknemers door hun 
mogelijkheden om die werknemers voor de financiering van hun inkomensbescherming bij 
ziekte medeverantwoordelijkheid te laten dragen, enigszins te verruimen. De wet-TZ geeft 
aan deze verruiming gestalte door het niveau van de loondoorbetalingsveiplichting tot 70% 
van het naar tijdruimte vastgestelde loon terug te brengen, zij het met het wettelijk 
minimumloon als ondergrens. De wet-TAV doet dit door voor werkgevers het overeenkomen 
van twee wachtdagen mogelijk te maken en door hen bovendien in staat te stellen om binnen 

543 Kamerstukken Π 1992/93, 22899, nr. 22. 
5 4 4 Monster 1992, p. 936-937. 
5 4 5 Kooijman 1993, p. 252-258, i.h.b. p. 256-257. 
5 4 6 Handelingen II1992/93, p. 5400-5401. 
5 4 7 Handelingen II1992/93, p. 5236. 
5 4 8 Handelingen 11993/94, p. 747. 
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de door art. 7A:1638bb BW (oud) gestelde grenzen te bedingen dat werknemers bij ziekte 
vakantiedagen inleveren. 
De verantwoordelijkheid van individuele werkgevers voor de besluitvorming omtrent de 
inkomensbescherming van hun zieke werknemers wordt eveneens vergroot door de in de wet-
TZ opgenomen blokkering van de mogelijkheid tot verzekering van bovenwettelijke 
ziekengelduitkeringen bij de bedrijfsverenigingen en door de in dezelfde wet opgenomen 
verruiming van de mogelijkheid tot eigenrisicodragen. 
Deze twee maatregelen hebben verder een vermindering van de verantwoordelijkheid van de 
bedrijfsverenigingen voor de besluitvorming omtrent de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers tot gevolg. Het belangrijkste gevolg van de wet 
Terugdringing Ziekteverzuim voor de positie van de bedrijfsverenigingen is echter de 
vermindering van hun verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsproces. Die 
verantwoordelijkheid komt immers gedurende de weken waarin geen ziekengeld wordt 
uitgekeerd bij de individuele werkgevers te berusten. 
Ten slotte is de invloed van de wetten-T AV en-TZ op de verantwoordelijkheid van de 
wetgever voor de inkomensbescherming van zieke werknemers vah belang. Hierbij vallen 
twee bewegingen te signaleren. Door het treffen van de hierboven geschetste maatregelen, die 
de verantwoordelijkheid van individuele werkgevers voor de besluitvorming omtrent de 
inkomensbescherming van zieke werknemers vergroten, vermindert de wetgever zijn eigen 
verantwoordelijkheid voor deze besluitvorming. Daarentegen vergroot hij zijn 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van de bedrijfsverenigingen omtrent de 
uitvoering van de inkomensbescherming van zieke werknemers door de voorwaarden te 
formuleren waaraan het door hen in te richten premiedifferentiatiesysteem moet voldoen en 
waaronder zij aan werkgevers dienen toe te staan, eigenrisicodrager te worden. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de wetten-T AV en -TZ de verantwoordelijkheid 
van individuele werkgevers voor de inkomensbescherming van zieke werknemers hebben 
vergroot. Deze vergroting betreft vooral de financiering en de uitvoering, maar ook de 
besluitvorming. Daartoe hebben deze wetten voor individuele werkgevers de mogelijkheden 
verruimd om individuele werknemers voor de financiering van hun inkomensbescherming bij 
ziekte medeverantwoordelijkheid te laten dragen. 

Deze vergroting van de verantwoordelijkheid van individuele werkgevers gaat ten koste van 
de verantwoordelijkheid van de wetgever voor de besluitvorming. Daartegenover staat dat de 
wetgever zijn verantwoordelijkheid voor de besluit-voiming van de bedrijfsverenigingen 
omtrent de uitvoering van de inkomensbescherming van zieke werknemers heeft vergroot. 
Verder hebben de bedrijfsverenigingen him verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsproces 
verloren gedurende de weken waarin geen ziekengeld wordt uitgekeerd. Per saldo zijn zij dan 
ook als de grote verliezers bij de door de wetten-TZ en -TAV teweeggebrachte herverdeling 
van verantwoordelijkheden te beschouwen. 

8.2. De Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1995 

Op 10 mei 1993 dient staatssecretaris Ter Veld bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot 
aanpassing van de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekeringen549 in. Dit wetsvoorstel 
berust op de in de hierboven in § 7.2. besproken nota Hoofdlijnen van een nieuwe 
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uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen en bevat een nieuwe Organisatiewet Sociale 
Verzekeringen. 
Op centraal niveau verandert deze de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van 
de werknemersverzekeringen ingrijpend. De sociale partners verliezen hun 
verantwoordelijkheid voor het toezicht aangezien het toezicht wordt opgedragen aan een 
College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv) waarin alleen onafhankelijke deskundigen 
zitting hebben. Daarentegen wordt de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de 
coördinatie van de uitvoering van de werknemersverzekeringen de iure versterkt doordat deze 
verantwoordelijkheid wordt overgebracht van de tripartiet samengestelde SVr naar een 
Gemeenschappelijk Instituut van Bedrijfsverenigingen (GIB) dat paritair door 
vertegenwoordigers van de sociale partners wordt bestuurd. Dit instituut kan de facto echter 
worden beschouwd als de opvolger van de op dezelfde wijze bestuurde FBV zodat het 
wetsvoorstel op dit punt geen wezenlijke verandering aanbrengt. 
Evenmin brengt het wetsvoorstel een wezenlijke verandering aan in de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen op 
decentraal niveau. Weliswaar wordt de GMD opgeheven maar de sociaal-medische kerntaken 
van deze dienst komen bij de bedrijfsverenigingen te berusten die de GMD bij de invoering 
van de WAO in FBV-verband hebben opgericht. Verder verliest het GAK zijn wettelijke 
grondslag maar het wetsvoorstel verhindert het voortbestaan van deze instelling niet. Ten 
slotte behouden de bedrijfsverenigingen de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen die zij onder de Osv van 1952 reeds bezaten. Wel legt het 
wetsvoorstel hun bij de uitoefening van die verantwoordelijkheden een verplichting op tot 
samenwerking met andere bedrijfsverenigingen, gemeenten en Regionale Besturen voor de 
Arbeidsvoorziening (RBA). Het GIB krijgt tot taak, deze samenwerking te bevorderen.551 

De indiening van het wetsvoorstel geschiedt in weerwil van een negatief advies van de Raad 
van State. Deze Raad acht de indiening van het wetsvoorstel niet opportuun zolang het 
onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie naar de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen nog niet is afgerond. Bovendien acht dit Hoge College van Staat de 
indiening van het wetsvoorstel onverantwoord vanwege de daarvan te verwachten toename 
van de werkdruk voor uitvoeringsorganisaties in een situatie waarin deze werkdruk reeds 
aanzienlijk is gestegen als gevolg van ingrijpende wijzigingen van de door deze organisaties 
uit te voeren wetten. Daarom adviseert de Raad van State de staatssecretaris, te volstaan met 
een beperkte wijziging van de Osv die een geïntegreerde gevalsbehandeling bevordert, aan de 
FBV een wettelijke grondslag verleent en een nadere regeling van de Toezichtkamer van de 
SVr inhoudt. 
De staatssecretaris legt dit advies echter naast zich neer552. Zij verwacht dat het parlement met 
de door haar voorgestelde maatregelen zal instemmen en acht deze maatregelen juist 
noodzakelijk voor een goede uitvoering van de gewijzigde materiële wetten aangezien 
experimenten met geïntegreerde gevalsbehandeling naar haar mening worden belemmerd 
door het bestaande juridisch kader en aangezien de Tweede Kamer van oordeel is dat met de 
instelling van de Toezichtkamer de tijdens het debat over de nota Hoofdlijnen van een nieuwe 
uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen aangenomen motie-Buurmeijer55 nog niet 
volledig is uitgevoerd. 

550 Kamerstukken II 1990/91,22011, nr. 1. 
551 Kamerstukken Π 1992/93,23141, nr. 3, p. 4-5. 
5 5 2 Kamerstukken II1992/93, 23141, nr. B, pp. 1-16. 
5 5 3 Kamerstukken II1990/91, 22011, nr. 7. 
5 5 4 Handelingen II1991/92, p. 4605 e.V.. 
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Niet alleen in de Raad van State maar ook in rechtswetenschappelijke kringen ontmoet het 
wetsvoorstel kritiek. Zo wenst Emanuel555 niet alleen het toezicht op maar ook de coördinatie 
van de uitvoering aan een van de sociale partners onafhankelijk orgaan op te dragen. Hij 
rekent de financiering van de werknemersverzekeringen niet tot de verantwoordelijkheid van 
de sociale partners rekent omdat deze financiering berust op een besluit van de wetgever. 
Den Broeder556 kan zich met de in het wetsvoorstel geschetste topstructuur wel verenigen 
maar wenst in een realistisch scenario de uitvoering aan de basis op te dragen aan een vijf- of 
zestal bedrijfsverenigingen die groot genoeg zijn om zelf hun administratie te voeren en om in 
alle regio's een uitvoeringskantoor te vestigen dat nauw met de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie en met de gezondheidszorg samenwerkt. Zijn eigenlijke 
voorkeur gaat echter -zoals hij eerder in zijn dissertatie557 heeft bepleit- uit naar uitvoering 
door regionale organen aangezien hij -evenals de parlementaire enquêtecommissie-558 

constateert dat het bedrijfstakeigene bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen 
weinig betekenis meer heeft. 
Deze voorkeur van Den Broeder wordt niet gedeeld door De Haan. Deze schrijver is van 
oordeel dat in het wetsvoorstel reeds voldoende aanknopingspunten voor regionalisering van 
de uitvoeringsorganisatie te vinden zijn. Hij wijst daarbij op de verplichting van het Tijdelijk 
Instituut voor Coördinatie en Afstemming (Tica) om te bevorderen dat de werkgebieden van 
de kantoren van de bedrijfsverenigingen zoveel mogelijk overeenkomen met die van de 
RBA's en op de verplichting van de bedrijfsverenigingen tot samenwerking met elkaar, met de 
RBA's en met gemeenten en andere instellingen.55 Gelet op deze verplichtingen acht hij het 
mogelijk om 'de schering van een bedrijfstaksgewijze organisatie met de inslag van regionale 
uitvoering te combineren'.560 

De Jong lijkt dezelfde mening te zijn toegedaan. In zijn opvatting dient te worden gezocht 
naar een combinatie van risicoverevening op het niveau van bedrijfstak, branche of sector en 
een wijze van uitvoering in de regio.561 

Mevrouw Levelt-Overmars wenst het bedrijfstaksgewijze element in de ordening van de 
uitvoeringsorganisatie eveneens te behouden, zij het onder versterking van de financiële 
verantwoordelijkheid van individuele bedrijven en bedrijfstakken door de introductie van 
premiedifferentiatie in de WAO.562 

Van Voorden563 wenst de bedrijfstaksgewijze indeling van de uitvoeringsorganisatie zelfs 
boven de regionale invalshoek te laten prevaleren. In tegenstelling tot Den Broeder en de 
parlementaire enquêtecommissie constateert hij namelijk dat de band tussen de uitvoering van 
werknemersverzekeringen en de vorming van arbeidsvoorwaarden door het in ruime mate 
overeenkomen van bovenwettelijke uitkeringen juist hechter geworden is. Wel kan de 
indeling van bedrijfstakken wijzigingen ondergaan en een regionaal kantorennet worden 
ontwikkeld. 

Evenmin als de bovengenoemde wetenschappers is de Tweede Kamer met het wetsvoorstel 
onverdeeld gelukkig. Zo verzoekt de WD-fractie in het op 21 juli 1993 verschenen voorlopig 
verslag de regering om zeer uitgebreid in te gaan op het rapport Naar een nieuwe 

553 Emanuel 1994, p. 215-229, i.h.b. p. 227-228. 
554 Den Broeder 1993, p. 1922-1954, i.h.b. p. 1952-1954. 
557 Den Broeder 1986, p. 234-237. 
558 Kamerstukken II1992/93, 22730, nr. 8, p. 334-335. 
559 De Haan 1993, p. 1971-2012, i.h.b. p. 1986-1987 . 
540 De Haan 1993, p. 2011. 
501 De Jong 1994, p. 203-217, i.h.b. p. 211. 
562 Levelt-Ovennars 1994, p. 289-304, i.h.b. p. 302-304. 
543 Van Voorden 1993, p. 1955-1970, i.h.b. p. 1969-1970. 
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uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekeringen5** dat deze fractie in juni 1992 samen 
met de fracties van D66 en GroenLinks heeft uitgebracht. De VVD-fractie constateert dat de 
regering weliswaar op een enkel punt565 aan de in dat rapport geformuleerde wensen omtrent 
de inrichting van de uitvoerings-organisatie tegemoet is gekomen maar op hoofdlijnen andere 
keuzes heeft gemaakt en zegt deze handelwijze van de regering te betreuren. Ook de fracties 
van D66 en GroenLinks geven te kennen, nog steeds achter de in het mede door hen 
uitgebrachte rapport verwoorde visie te staan.566 

In zijn memorie van antwoord weigert staatssecretaris Wallage, die inmiddels als opvolger 
van staatssecretaris Ter Veld is aangetreden, het zojuist genoemde verzoek van de VVD-
fractie te honoreren. Als reden voor deze weigering geeft hij op, niet te willen vooruitlopen op 
de resultaten van de parlementaire enquête naar de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen567. Deze weigering vormt voor de fracties van VVD, D66 en 
GroenLinks de aanleiding om niet inhoudelijk bij te dragen aan het op 19 oktober 1993 door 
de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer 
vastgestelde eindverslag.568 

Hoewel staatssecretaris Wallage ook in de op 8 november 1993 gepubliceerde nota naar 
aanleiding van het eindverslag 69 op een enkel punt570 na geen inhoudelijk oordeel uitspreekt 
over de voorstellen uit het rapport van de VVD- D66- en GroenLinks-fracties komt hij in een 
bij deze nota gevoegde nota van wijziging571 wel tegemoet aan enkele mede bij deze fracties 
levende wensen. Zo wordt de inspanningsverplichting van de bedrijfsverenigingen tot 
samenwerking met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in een resultaatsverplichting omgezet 
en worden de bedrijfsverenigingen verplicht om het voeren van hun administratie uit te 
besteden. De laatstgenoemde wijziging vergemakkelijkt volgens de staatssecretaris de 
verwezenlijking van eventuele toekomstige veranderingen in de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoeringsorganisatie door de mogelijkheid te 
creëren om deze veranderingen op een uniforme wijze door te voeren. 
Verder oppert staatssecretaris Wallage in de nota naar aanleiding van het eindverslag de 
mogelijkheid om het door de fracties van VVD, D66 en GroenLinks vanwege de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de sociale partners voor dit instituut gewraakte GIB slechts voor 
een bepaalde tijd in te stellen.572 Nadat de staatssecretaris in zijn brief aan de Tweede Kamer 
inzake het kabinetsstandpunt over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie573 een 
daartoe strekkende toezegging heeft gedaan, wordt deze suggestie in de op 18 januari 1994 
verschenen Tweede nota van wijziging51* uitgewerkt. Daarbij wordt het GIB in een Tijdelijk 
Instituut voor Coördinatie en Afstemming (Tica) met een door de Kroon benoemde voorzitter 
omgezet en wordt bepaald dat dit instituut met ingang van 1 januari 1998 wordt opgeheven. 

Deze termijn is voor een grote meerderheid van de Tweede Kamer echter nog te lang. Daarom 
dient de socialiste Van Nieuwenhoven op 27 januari 1994 tijdens de openbare behandeling 

5M Kamerstukken Π 1991/92,22692, nr. 1. 
Dit punt betreft de verantwoordelijkheidsverdeling voor het toezicht op de uitvoeringsorganisatie. 

5 6 6 Kamerstukken II1992/93, 23141, nr. 6, p. 6-10. 
5 6 7 Kamerstukken II1992/93,23141, nr. 7, p. 4. 
5 6 8 Kamerstukken II1993/94,23141, nr. 9, p. 2. 
5 6 9 Kamerstukken II1993/94,23141, nr. 10, p. 1-4. 
3 7 0 Dit punt betreft de relatie tussen de minister en de top van de uitvoeringsorganisatie. 
5 7 1 Kamerstukken II1993/94, 23141, nr. 11. 
5 7 2 Kamerstukken II1993/94,23141, nr. 10, p. 10. 
5 7 3 Kamerstukken II1993/94, 22730, nr. 16. 
5 7 4 Kamerstukken II1993/94,23141, nr. 12. 
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van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer mede namens collega's uit de fracties van VVD, 
D66, GroenLinks, SGP, GPV en RPF een amendement575 in, waarin wordt voorgesteld om 
het Tica reeds met ingang van 1 januari 1996 op te heffen. Nadat staatssecretaris Wallage 
heeft aangegeven, met een beperking van de door hem voorgestelde bestaansduur van het 
Tica te kunnen leven maar een beperking tot twee jaar voor het functioneren van het Tica 
contraproductief te achten576, wijzigen de indieners van het amendement de door hen 
voorgestelde opheffingsdatum in 1 januari 1997.577 Aldus gewijzigd, wordt dit amendement 
op 8 februari 1994 met algemene stemmen aangenomen.57 

Eveneens met algemene stemmen aangenomen579 wordt een door mevrouw Van 
Nieuwenhoven mede namens de fracties van CDA, VVD, D66 en GroenLinks ingediend 
amendement580 waarin de bedoeling van de voorziene opheffing van het Tica wordt 
geëxpliciteerd. In dit amendement wordt de voorzitter van het Tica expliciet belast met de 
voortgangsbewaking van en de rapportage over het regionaliseringsproces van de 
uitvoeringsorganisatie. Daarentegen mislukt een poging van de fracties van GroenLinks de 
W D en D66 om met behulp van een amendement-Brouwer5 ' de verantwoordelijkheid van 
de sociale partners voor de coördinatie van de uitvoering van de werknemersverzekeringen te 
verminderen; naast de voor de indiening verantwoordelijke fracties spreekt alleen de RPF-
fractie zich voor dit amendement uit.5 2 Aldus geamendeerd, wordt het wetsvoorstel op 8 
februari 1994 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aanvaard.583 

De openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vindt plaats op 11 oktober 
1994, dus nadat het eerste kabinet-Kok is aangetreden op basis van een regeerakkoord waarin 
voor de sociale partners weer een plaats is ingeruimd om op centraal niveau 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen te dragen.584 Hoe 
die plaats zich verhoudt met de door het tweede amendement-Van Nieuwenhoven 
geformuleerde taak van de voorzitter van het Tica, wordt echter niet in het regeerakkoord 
aangegeven. Ook in de eerste termijn van de openbare behandeling van het wetsvoorstel in de 
Eerste Kamer ontstaat daarover geen duidelijkheid.585 Met het oog op deze onduidelijkheid 
vraagt mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA) in haar tweede termijn de nieuwe staatssecretaris 
Linschoten naar zijn bereidheid om de inwerkingtreding van het tweede amendement-Van 
Nieuwenhoven uit te stellen totdat de Tweede Kamer daarover in het licht van de gewijzigde 
politieke omstandigheden een uitspraak heeft gedaan.586 In eerste instantie zegt de 
staatssecretaris daartoe niet bereid te zijn omdat hij wil voorkomen dat de besluitvorming over 
een nieuwe uitvoeringsorganisatie vertraging oploopt.587 Op 14 oktober 1994 geeft hij echter 
in een brief aan de Eerste Kamer en aan de Tweede Kamer te kennen, over deze kwestie 

75 Kamerstukken II1993/94, 23141, nr. 13. 
76 Handelingen II1993/94, p. 3589-3590. 
77 Kamerstukken II1993/94, 23141, nr. 16. 
78 Handelingen II1993/94, p. 3692. 
79 Handelingen II1993/94, p. 3691. 

Kamerstukken II1993/94, 23141, nr. 15. 
181 Kamerstukken II1993/94,23141, nr. 14. 
82 Handelingen II1993/94, p. 3691. 
83 Handelingen II1993/94, p. 3692. 
M Kamerstukken II1993/94,23715, nr. 11, p. 9-10. 
85 Handelingen 11994/95, p. 50-52. 
84 Handelingen 11994/95, p. 59. 
87 Handelingen 11994/95, p. 65. 
:M Kamerstukken 11994/95,23141, nr. 1 la. 
" Kamerstukken II1994/95,23141, nr. 20. 
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van opvatting te zijn veranderd. Niet alleen de passage in het regeerakkoord over de 
wenselijkheid van een vorm van sectorale bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de werknemersverzekeringen ligt volgens de staatssecretaris aan deze 
verandering van opvatting ten grondslag, maar eveneens de omstandigheid dat het Tica ook 
zonder inwerkingtreding van het tweede amendement-Van Nieuwenhoven dient te 
bewerkstelligen dat de gevalsbehandeling in de regio in nauwe samenwerking met de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie gestalte krijgt. 

Na deze toezegging van de staatssecretaris om overeenkomstig de suggestie van mevrouw 
Jaarsma-Buijserd te handelen, levert de aanvaarding van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer 
geen moeilijkheden meer op. Op 25 oktober 1994 geschiedt deze aanvaarding met alleen de 
stemmen van de CDA-fractie tegen.5 Blijkens de stemverklaring van haar woordvoerder 
Van der Meulen bieden het regeerakkoord van het kabinet-Kok en de zojuist besproken 
toezegging van de staatssecretaris naar het oordeel van deze fractie de sociale partners 
onvoldoende ruimte om in sectoraal verband verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen te dragen. Vanuit het beginsel van gespreide verantwoordelijkheid 
is deze fractie van oordeel dat de sectoraal georganiseerde sociale partners bij de uitvoering 
van de werknemersverzekeringen een dominante rol moeten blijven spelen. Daarom wijst zij 
het door het wetsvoorstel bevorderde regionaliseringsproces zonder meer af. 

Op 27 oktober 1994 wordt de aldus in beide Kamers der Staten-Generaal aangenomen wet 
onder nummer 790 in het Staatsblad gepubliceerd, op 19 december 1994 gevolgd door een 
onder nummer 918 in het Staatsblad gepubliceerd Koninklijk Besluit dat de inwerkingtreding 
regelt. Met uitzondering van de hierboven besproken bepaling over de taak van de voorzitter 
van het Tica en van enkele bepalingen over uitvoeringsinstellingen en de daarmee door de 
bedrijfsverenigingen te sluiten contracten treedt de wet op 1 januari 1995 in werking. De 
beide laatstgenoemde bepalingen volgen op 1 juli 1995. 

Op centraal niveau heeft de Osv 1995 een ingrijpende herverdeling van de 
verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering van de werknemers-verzekeringen 
meegebracht. Deze verantwoordelijkheid is immers aan de sociale partners ontnomen. 
Daartegenover staat een toename van hun wettelijke verantwoordelijkheid voor de coördinatie 
van de uitvoering die echter een in de praktijk ontstane situatie formaliseert. Per saldo lijkt de 
Osv 1995 de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de uitvoering van de 
werknemers-verzekeringen op centraal niveau dan ook te hebben verminderd. 
Op decentraal niveau brengt de Osv 1995 geen wezenlijke verandering in de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de werknemers-verzekeringen aan. 
Wel schept de door de aanvaarding van het tweede amendement-Van Nieuwenhoven 
ingevoegde bepaling over de taak van de voorzitter van het Tica op dit punt verwachtingen 
voor de periode vanaf 1 januari 1997. De inhoud van het in deze bepaling opgenomen 
regionaliseringsbegrip is door het regeerakkoord van het kabinet-Kok echter gewijzigd. In de 
op 30 mei 1995 door staatssecretaris Linschoten bij de Tweede Kamer ingediende notitie over 
de toekomstige uitvoeringsorganisatie voor de werknemersverzekeringen wordt daarover 
gesteld dat regionalisering niet langer de komst van regionale besturen inhoudt, maar nog 
uitsluitend ziet op de gevalsbehandeling.591 Aldus opgevat, gaat de Tweede Kamer in een op 

Handelingen 11994/95, p. 71-72. 
Kamerstukken II1994/95,24215, nr. 1, p. 6-7. 
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14 september 1995 met staatssecretaris Linschoten over deze notitie gehouden overleg met de 
inwerkingtreding van de omstreden opdracht aan de voorzitter van het Tica akkoord.5 2 

8.3. De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte 

Het in de zomer van 1994 geformeerde kabinet-Kok verwacht zoveel positieve effecten van 
het laten dragen van het risico van ziekte van werknemers op het niveau van de onderneming, 
dat het in zijn regeerakkoord het beleidsvoornemen opneemt om de Ziektewet in principe 
geheel door een dwingendrechtelijke loondoorbetalingsverplichting te vervangen. Wel 
worden in het regeerakkoord enkele voorwaarden geformuleerd waaraan bij de uitvoering van 
dit voornemen moet worden voldaan. Zo moeten alle werknemers tegen het risico van 
loonderving wegens ziekte verzekerd blijven en moet voor werkgevers de mogelijkheid 
bestaan om voor alle werknemers een betaalbare verzekering tegen dit risico afte sluiten. 
Verder dient het recht op loondoorbetaling van werknemers ook bij faillissement van hun 
werkgever gewaarborgd te blijven. Ten slotte verdienen de positie van chronisch zieke 
werknemers en die van kleine werkgevers bijzondere aandacht.593 

Bij de uitwerking van het zojuist besproken beleidsvoornemen heeft zich bij het kabinet-Kok 
het inzicht ontwikkeld dat in een zuiver civielrechtelijk systeem niet geheel aan de hierboven 
genoemde voorwaarden kan worden voldaan. In de juridische literatuur wordt dit inzicht 
verwoord door Fase.594 Daarnaast komen in de juridische literatuur ook de voorwaarden aan 
de orde die door normen van constitutioneel en internationaal recht worden gesteld. Zo stelt 
De Haan dat de vervanging van de aanspraak op ziekengeld door een 
loondoorbetalingsverplichting op gespannen voet staat met het in art. 20 lid 2 Gw gegeven 
voorschrift dat de wet regels stelt omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. In zijn visie 
levert een loondoorbetalingsverplichting geen sociale zekerheid op, omdat een werknemer 
daardoor direct van zijn werkgever afhankelijk wordt en die werkgever niet altijd in staat en 
bereid is om aan zijn verplichting tot loondoorbetaling te voldoen.595 

In een studie van de SER wordt een meer genuanceerd standpunt ingenomen. Daar wordt 
gesteld dat de letter van art. 20 lid 2 Gw geen aanwijzingen geeft voor de mate van 
overheidsverantwoordelijkheid voor de inrichting van het stelsel van sociale verzekeringen, 
maar dat de geest van dit artikel wel een actief optreden van de overheid indiceert.596 Van der 
Heijden leidt uit dit gegeven af 'dat art. 20, lid 2, Gw vermoedelijk niet toestaat dat voor de 
financiering, de normstelling en de uitvoering van loonderving wegens ziekte uitsluitend een 
horizontale, privaatrechtelijke relatie tussen werknemer en werkgever volstaat'.597 

Tot dezelfde conclusie komt Van der Heijden ook op grond van de IAO-verdragen 102 en 121 
alsmede op grond van de herziene Europese Code inzake sociale zekerheid.598 De Wolff is 
zelfs van mening dat de artikelen 71 en 72 van IAO-verdrag 102 en de daarmee 
corresponderende artikelen van het Europees Sociaal Handvest de omzetting van de aanspraak 
op ziekengeld in een aanspraak op loondoorbetaling verbieden.599 Volgens de SER-studie 
lijken de verdragen echter ruimte te bieden voor een meer privaatrechtelijke vormgeving van 

5 9 2 Kamerstukken Π 1994/95, 24215, ni. 5, p. 13-14. 
5 9 3 Kamerstukken II1993/94,23715, nr. 11, p. 9-10. 
5 9 4 Fase 1994b, p. 527-530. 
5 9 5 De Haan 1993, p. 1971-2012, i.h.b. p. 1971-1972 en 1995-1996. 
5 9 i Sociaal-Economische Raad 1994a, p. 174-175. 
5 9 7 Van der Heijden 1994a, p. 58-72, i.h.b. p. 63. 
5 9 8 Van der Heijden 1994a, p. 58-72, i.h.b. p. 63-67. 
5 9 9 De Wolff 1993, p. 1517. 
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het stelsel van sociale zekerheid. In het evaluatieve deel van deze studie wordt op deze 
materie nader ingegaan. 

Blijkens het op 21 april 1995 uitgebrachte advies Kabinetsvoornemens ZW, AAW en WAO is 
de SER nog steeds de mening toegedaan dat de verdragen ruimte bieden voor een meer 
privaatrechtelijke vormgeving van het socialezekerheidsstelsel.601 Eveneens onderschrijft de 
SER blijkens dit advies de doelstellingen die het kabinet met de voorgestelde 
privaatrechtelijke vormgeving van de inkomensbescherming bij ziekte beoogt te 
verwezenlijken. De Raad omschrijft deze doelstellingen als het bijdragen tot een effectieve, 
functionele verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en burgers op het terrein van de 
inkomensbescherming bij kortdurend ziekteverzuim en, vrij weergegeven, het in een grotere 
mate confronteren van individuele werkgevers met de kosten van het ziekteverzuim in hun 
bedrijf. Het door het kabinet ter verwezenlijking van deze doelstellingen voorgestelde middel, 
te weten de uitbreiding van de dwingendrechtelijke civielrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting tot 52 weken ongeacht de grootte van het bedrijf onder 
handhaving van de Ziektewet als vangnetvoorziening voor een aantal hiema te noemen 
groepen werknemers, acht de SER echter te sterk aangezet.602 De Raad stelt dan ook voor om 
de loondoorbetalingsverplichting slechts tot 26 weken na het ontstaan van de ongeschiktheid 
tot werken te verlengen. 3 

In het op 4 oktober 1995 bij de Tweede Kamer ingediende voorstel van Wet uitbreiding 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte6 0 4 wordt dit voorstel van de SER niet overgenomen. Het 
voorstel maakt namelijk deel uit van een pakket van maatregelen dat dient als alternatief voor 
de voornemens van het kabinet tot introductie van premiedifferentiatie en van de 
mogelijkheid voor werkgevers om zich bij een particuliere verzekeraar aan te sluiten in de 
WAO. Blijkens de memorie van toelichting verwerpt het kabinet dit pakket van maatregelen 
omdat daarin de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium van de WAO wordt 
uitgesteld. Het kabinet acht dit uitstel ronduit negatief voor de activerende werking van het 
socialezekerheidsstelsel.605 

Ook Fase verwerpt het door de SER voorgestelde pakket van maatregelen. Hij doet dat omdat 
in dat pakket een overgangsregime tussen de loondoorbetalings-verplichting en de WAO 
voorkomt waarin niet alleen de hoogte van de uitkering maar ook het op enig moment 
gehanteerde arbeidsongeschiktheidscriterium van de leeftijd van de werknemer afhankelijk 
wordt gesteld. Met de in het wetsvoorstel verwerkte beleidsvoornemens van het kabinet is hij 
echter evenmin gelukkig. Met name wijst hij op het gevaar van verscherpte risicoselectie door 
werkgevers en de consequenties daarvan voor de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, de 
arbeidsmobiliteit en de vangnetvoorziening.606 

De hoofdregel van het wetsvoorstel wordt gevormd door de dwingendrechtelijke verplichting 
van de werkgever om een zieke werknemer gedurende 52 weken 70% van het naar tijdruimte 
vastgestelde loon door te betalen voorzover dat niet meer bedraagt dan het in art. 9 lid 1 CSV 
genoemde maximum, met als ondergrens het voor die werknemer geldende wettelijk 
minimumloon. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan om twee wachtdagen overeen te komen. 

600 Sociaal-Economische Raad 1994a, p. 194. 
601 Sociaal-Economische Raad 1995, p. 48-50 (conceptversie). 
602 Sociaal-Economische Raad 1995, p. 203-206 (conceptversie). 
603 Sociaal-Economische Raad 1995,'p. 211-212 (conceptversie). 
604 KamerstuUcen Ω 1995/96, 24439, nr. 1-3. 
605 Kamerslukken II 1995/96,24439, nr. 3, p. 8-11. 
606 Fase 1995^.348-362. 
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Verder blijven alle werknemers verzekerd op grond van de Ziektewet maar kunnen als regel 
alleen werknemers die niet door de loondoorbetalingsverplichting worden beschermd, 
ziekengeld ontvangen. Tot deze groep behoren allereerst werknemers die geen 
arbeidsovereenkomst meer hebben doordat die overeenkomst tijdens hun ziekte eindigt of 
doordat zij reeds bij aanvang van hun ziekte werkloos zijn. In dat laatste geval komen zij voor 
ziekengeld in aanmerking als zij op grond van art. 7 of art. 46 ZW tot de personele 
werkingssfeer van deze wet behoren. 
Vervolgens behoren tot deze groep de personen die vanwege hun met werknemers 
vergelijkbare maatschappelijke positie op grond van de art. 4 of art. 5 van de Ziektewet voor 
de in die wet geregelde publiekrechtelijke loondervingsverzekering met werknemers worden 
gelijkgesteld. Het gaat hier om personen die formeel werken als zelfstandige of op basis van 
een overeenkomst tot aanneming van werk maar feitelijk geheel of grotendeels afhankelijk 
zijn van één opdrachtgever. Ten slotte behoren tot deze groep degenen die op grond van de 
leden 1 en 2 van art. 64 ZW tot de vrijwillige ziekengeldverzekering moeten worden 
toegelaten. 

Op de hierboven geformuleerde regel dat alleen werknemers die niet door de civielrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting worden beschermd jegens de bedrijfsvereniging een aanspraak 
op ziekengeld behouden, voorziet het wetsvoorstel in een drietal uitzonderingen. 
Allereerst behouden zwangere en pas bevallen vrouwen de uitkeringsaanspraken die zij aan 
art. 29a ZW kunnen ontlenen. Blijkens de memorie van toelichting dient deze uitzondering 
enerzijds om de toegang tot de arbeidsmarkt van vrouwen te bevorderen. Zonder compensatie 
vanuit een publieke voorziening zouden werkgevers bij aanstelling van een vrouw in de 
vruchtbare leeftijd onder de vigeur van het wetsvoorstel immers een aanzienlijk financieel 
risico op zich nemen, dat zij kunnen ontwijken door een man aan te stellen. Anderzijds dient 
deze uitzondering ook ter voldoening aan art. 4 van IAO-verdrag nr. 103.607 

Vervolgens behouden werknemers die 52 weken ziek zijn geweest gedurende de eerste drie 
jaren na herintreding in het arbeidsproces de in art. 29b ZW opgenomen aanspraak op 
ziekengeld. Volgens de memorie van toelichting blijft aan een dergelijke voorziening uit het 
oogpunt van reïntegratie van deze groepen werknemers behoefte bestaan; door de in het 
wetsvoorstel voorziene uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting wordt deze behoefte 
zelfs vergroot. Wel wordt de hoogte van de uitkeringsaanspraak tot 70% van het dagloon van 
de werknemer beperkt; de overname van arbeidsrechtelijke aanvullingsverplichtingen past 
volgens het kabinet niet bij het karakter van de vangnet-Ziektewet.608 

Ten slotte wordt in de Ziektewet een aanspraak op ziekengeld wegens ongeschiktheid tot 
werken in verband met orgaandonatie opgenomen. Deze bepaling beoogt de onduidelijkheid 
op te heffen die na de invoering van de wet-TZ was ontstaan over de financiële 
verantwoordelijkheidsverdeling in deze situatie.609 

Naast deze groepen werknemers die een aanspraak op ziekengeld krachtens de Ziektewet 
verkrijgen of behouden, staat een groep werknemers die volgens het wetsvoorstel bij ziekte 
een aanspraak op een in hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet geregelde voorziening 
verkrijgt. Deze groep wordt gevormd door werknemers van failliete werkgevers. Voor deze 

Kamerstukken II1995/96, 24439, nr. 3, p. 28-31. 
Kamerstukken II1995/96, 24439, nr. 3, p. 45-46. 
Kamerstukken II1995/96, 24439, nr. 3, p. 68. 
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werknemers bepaalt het wetsvoorstel dat de bedrijfsvereniging ook bij ziekte de 
loondoorbetalingsveiplichting van hun werkgever moet overnemen.610 

Met de hierboven weergegeven publiekrechtelijke uitkeringsaanspraken lijkt aan de in het 
regeerakkoord genoemde voorwaarden inzake de positie van werknemers te zijn voldaan. Of 
ook aan de voorwaarden inzake de positie van werkgevers wordt voldaan, valt niet uit de tekst 
van het wetsvoorstel afte leiden. Op 7 april 1995 heeft het Verbond van Verzekeraars echter 
schriftelijk te kennen gegeven dat de bij dit Verbond aangesloten particuliere verzekeraars 
bereid zijn om gedurende de eerste zes maanden nadat het wetsvoorstel tot wet verheven is, 
alle bedrijven ongeacht hun omvang en zonder selectie op individuele werknemers te 
accepteren. Nieuwe bedrijven zouden ook na de overgangsperiode onder deze voorwaarden 
kunnen worden geaccepteerd. Verder zeggen de verzekeraars toe, voor kleine bedrijven bij de 
bepaling van de premie het verzuim in de bedrijfstak zwaarder te laten wegen dan het verzuim 
in het individuele bedrijf en een individueel bedrijf geen hogere premie op te leggen dan 2,5 
maal de gemiddelde premie in de bedrijfstak waartoe dat bedrijf behoort. Onder deze 
omstandigheden lijkt ook aan de in het regeerakkoord opgenomen voorwaarden inzake de 
positie van werkgevers te zijn voldaan. Een absolute garantie bieden de toezeggingen van het 
Verbond van Verzekeraars echter niet. Met name de acceptatie van werknemers die na de 
inwerkingtreding van de wet maar vóór de afsluiting van een verzekeringsovereenkomst door 
hun werkgever ziek zijn geworden, is niet gewaarborgd. Evenmin wordt de acceptatie van 
nieuwe werknemers door de verzekeraar van hun werkgever gegarandeerd. 
De eerstgenoemde situatie vormt voor de WD-fractie in de Tweede Kamer aanleiding om in 
het op 8 november 1995 vastgestelde Verslag van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van die Kamer het kabinet voor te stellen om in overleg met het Verbond 
van Verzekeraars te bewerkstelligen dat werkgevers zich gedurende een periode van enkele 
maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van de wet met terugwerkende kracht tot dat 
tijdstip kunnen verzekeren.611 Blijkens de op 14 november 1995 bij de Tweede Kamer 
ingediende nota naar aanleiding van het verslag heeft het kabinet deze suggestie van de VVD-
fractie overgenomen en van het Verbond van Verzekeraars de toezegging verkregen dat de 
daarbij aangesloten verzekeraars bij inwerkingtreding van de wet op 1 januari 1996 bereid 
zijn om alle werkgevers die vóór 1 maart 1996 een offerte hebben aangevraagd zonder 
premieverhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 1996 te accepteren. 12 

Bij de acceptatie van nieuwe werknemers door de verzekeraar van hun werkgever voorziet het 
kabinet geen moeilijkheden. Wel zou de in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid om bij 
of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde groepen werknemers opnieuw een 
aanspraak op ziekengeld te verlenen, voor structurele problemen met betrekking tot de 
acceptatie van nieuwe werknemers een oplossing kunnen bieden. 

Naast de mogelijkheid voor werkgevers om zich tegen het risico van loondoorbetaling bij 
ziekte te verzekeren, vormt de mogelijkheid voor werkgevers om dit risico door middel van 
selectie van werknemers te beperken in het Verslag van de Vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid een belangrijk aandachtspunt. Een belangrijk instrument ter 
beperking van deze risicoselectie wordt volgens de fracties van PvdA, D66, W D en SP 
gevormd door de in art. 29b ZW opgenomen aanspraak op ziekengeld voor herintredende 
werknemers die 52 weken ziek zijn geweest. Ter vergroting van de effectiviteit van dit 
instrument stellen deze fracties het kabinet voor om de in het wetsvoorstel vooiziene 

610 Kamerstukken II 1995/96,24439, nr. 3, p. 30. 
611 Kamerstukken Π 1995/96, 24439, nr. 5, p. 6. 
6 , 2 Kamerstukken II1995/96,24439, nr. 6, p. 4. 
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beperking van deze aanspraak tot 70% van het dagloon te heroverwegen.613 Als resultaat van 
deze heroverweging wordt in een op 16 november 1995 verschenen nota van wijziging614 

deze verlaging ongedaan gemaakt. 

Niet door het kabinet overgenomen wordt een voorstel van de D66-fractie om de uitzondering 
op de loondoorbetalingsverplichting die zich voordoet bij een ziekte die voortvloeit uit een 
gebrek waarover de werknemer bij zijn indiensttreding opzettelijk valse inlichtingen heeft 
gegeven, te beperken tot de situatie waarin deze inlichtingen in het kader van de 
aanstellingskeuring zijn verstrekt en tot gevolg hebben dat de met die keuring beoogde 
belastbaarheidstoets niet goed kan worden uitgevoerd.615 Het kabinet is van mening dat een 
dergelijke beperking reeds in de formulering van de uitzonderingsbepaling besloten ligt.616 

De fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, Rosenmöller, dient echter aan de 
vooravond van de openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer een 
amendement617 in waarin het zojuist besproken voorstel van de D66-fractie is verwerkt. Dit 
amendement wordt op 30 november 1995 aanvaard; alleen de fracties van de VVD en de 
Centrumdemocraten stemmen tegen. Eveneens aanvaard618 wordt een amendement-Van Dijke 
(RPF)619 waarin het Tica wordt opgedragen om minimumeisen te formuleren waaraan het 
door de werkgever aan de bedrijfsvereniging te overleggen terugkeerplan dient te voldoen. 
Alleen de VVD-fractie verzet zich hiertegen. 

Aldus geamendeerd wordt het wetsvoorstel op 30 november 1995 met 88 tegen 44 stemmen 
door de Tweede Kamer aanvaard. Naast de regeringsfracties van PvdA, D66 en de VVD 
spreekt alleen de GPV-fractie zich voor het wetsvoorstel uit. Blijkens de stemverklaring van 
haar woordvoerder Van Middelkoop heeft deze fractie het principiële karakter van de met het 
wetsvoorstel beoogde herverdeling van verantwoordelijkheden de doorslag laten geven. Voor 
het PvdA-fractielid Vreeman vormt dit principiële karakter juist een onoverkomelijk bezwaar; 
daarom stemt hij tegen het wetsvoorstel.620 Voor de grootste oppositiefractie, die van het 
CDA, vormt niet het principiële karakter van de verantwoordelijkheidsherverdeling de steen 
des aanstoots maar de mate waarin en het tempo waarmee deze tot stand wordt gebracht. Een 
poging om deze mate te beperken door de loondoorbetalings-verplichting overeenkomstig het 
SER-advies van 21 april 1995621 slechts tot 26 weken uit te breiden, mislukt echter; een 
daartoe strekkend amendement-Bijleveld-Schouten 21 wordt door de regeringsfracties en het 
GPV verworpen.623 

De aanvaarding van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer gaat gepaard met de aanvaarding 
van een drietal moties waarin de verzekerbaarheid van de loondoorbetalingsverplichting voor 
werkgevers en de beperking van risicoselectie door werkgevers centraal staan. Beide 
onderwerpen komen aan de orde in een met algemene stemmen aanvaarde motie-

613 Kamerstukken II1995/96, 24439, nr. 5, p. 53-54. 
614 Kamerstukken II1995/96,24439, nr. 7. 
615 Kamerstukken II1995/96, 24439, nr. 5, p. 52. 
616 Kamerstukken II1995/96, 24439, nr. 6, p. 64. 
617 Kamerstukken II1995/96,24439, nr. 11. 
618 Handelingen II1995/96, p. 2595. 
619 Kamerstukken II1995/96, 24439, nr. 17. 
620 Handelingen II1995/96, p. 2595-2596. 
621 Sociaal-Economische Raad 1995. 
622 Kamerstukken II1995/96, 24439, nr. 10. 
623 Handelingen II1995/96, p. 2594-2595. 
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Adelmund.62* Daarin wordt de regering verzocht om de Tweede Kamer binnen zes én twaalf 
maanden na inwerkingtreding van de wet uitvoerig te rapporteren over de positie van 
chronisch zieken, de aantallen afgesloten verzekeringen in het midden- en kleinbedrijf, de 
variatie in premies, de verschillen tussen die premies en de premies onder de Ziektewet, de 
aard van de controlevoorschriften, het aantal gevallen waarin een second opinion is gevraagd, 
het aantal door werknemers aangespannen juridische procedures, de ontwikkeling van het 
aantal aanstellingskeuringen en het aantal gevallen waarin bijstand is verleend omdat loon 
noch ziekengeld werd ontvangen. 

Over de verzekerbaarheid van het loondoorbetalingsrisico voor werkgevers handelt voorts een 
eveneens met algemene stemmen aanvaarde motie- Van Middelkoop. 5 In deze motie wordt 
de regering verzocht om opnieuw met het Verbond van Verzekeraars in onderhandeling te 
treden teneinde de betekenis van de eerder met dit Verbond gemaakte afspraken te behouden 
in de situatie die is ontstaan doordat de Eerste Kamer te kennen heeft gegeven, de 
behandeling van het wetsvoorstel niet vóór 1 januari 1996 te kunnen afronden. 
Ten slotte wordt met de stemmen van de W D - en CD-fracties tegen een motie-
Rosenmöller626 aanvaard627 waarin wordt uitgesproken dat de herverdeling van 
verantwoordelijkheden voor de inkomensbescherming van zieke werknemers die in het 
wetsvoorstel besloten ligt, niet mag leiden tot verdergaande risicoselectie en dat de kansen op 
werk voor minder gezonde mensen juist moeten toenemen. In de Eerste Kamer leidt de wens 
van de PvdA-fractie om de stimulans tot risicoselectie van werknemers die van het 
wetsvoorstel uitgaat, teniet te doen nog tot de toezegging van een verfijning van de 
voorgenomen premiedifferentiatie in de WAO, welke inhoudt dat werkgevers een reductie op 
hun WAO-premie kunnen krijgen als zij kunnen aantonen dat zij een bepaald percentage 
arbeidsongeschikte werknemers in dienst hebben of een bepaalde omzet in WS W-bedrij ven 
genereren.629 Door deze toezegging wordt het wetsvoorstel voor de PvdA-fractie 
aanvaardbaar, hetgeen ertoe leidt dat het op 6 februari 1996 met 41 tegen 27 stemmen wordt 
aangenomen.630 Op 1 maart 1996 treedt de wet in werking.631 

Concluderend kan worden gesteld dat deze wet de verantwoordelijkheid van de wetgever voor 
de besluitvorming omtrent de inkomensbescherming van zieke werknemers grotendeels 
onverlet laat. Wel brengt zij een accentverschuiving aan in de verhouding tussen de juridische 
middelen waarmee de wetgever deze verantwoordelijkheid uitoefent: het hoofdaccent komt 
op de civielrechtelijke loondoorbetalingsverplichting te liggen. Dit impliceert dat individuele 
werkgevers in beginsel de volledige verantwoordelijkheid voor de financiering en de 
uitvoering van de inkomensbescherming van hun zieke werknemers gaan dragen. 
Deze nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling is niet van toepassing op de hierboven 
omschreven groepen werknemers die een beroep op de Ziektewet of de WW kunnen doen. 
Voor de uitvoering van hun inkomensbescherming bij ziekte blijven de bedrijfsverenigingen, 
dus de in de besturen daarvan opgenomen vertegen-woordigers van werkgevers en 
werknemers, verantwoordelijk. Ook de financiering van deze inkomensbescherming wordt 
een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Deze geschiedt in de 

624 Kamerstukken II1995/96,24439, nr. 19. 
625 Kamerstukken II1995/96,24439, nr. 18. 
626 Kamerstukken II1995/96, 24439, nr. 16. 

Handelingen Π1995/96, p. 2596 (geldt ook voor de aanvaarding van de beide andere moties). 
"" Handelingen 11996/97, p. 917-919 en 958-959. 
6 2 9 Handelingen 11996/97, p. 967. 
6 3 0 Handelingen 11996/97, p. 973. 
6 3 1 Besluit van 19 februan 1996, Stb 1996, 141. 
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vorm van een verhoging van de WW-premie. Werkgevers en werknemers gaan ieder de helft 
van deze verhoging betalen; voor werknemers wordt deze lastenverzwaring echter door het 
vervallen van hun aandeel in de Ziektewetpremie gecompenseerd. 

8.4 Recente ontwikkelingen 

De verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers die 
met de Wulbz gestalte heeft gekregen, is sindsdien in hoofdzaak ongewijzigd gebleven. Wel 
heeft de Osv 1997 majeure wijzigingen aangebracht in de verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de uitvoering van de Ziektewet en andere socialeverzekeringswetten. Evenals haar 
voorgangster, de Osv 1995, is ook deze wet als tijdelijk bedoeld. Daarom is thans een Osv 
2002 in voorbereiding, waarin het resultaat wordt verwerkt van een fundamentele politieke en 
maatschappelijke discussie over de verantwoordelijkheids verdeling voor de uitvoering van de 
socialeverzekeringswetten die in de laatste jaren van de twintigste eeuw is gevoerd. Daarnaast 
zijn ter beperking van de instroom in de WAO recentelijk ook enkele aanscherpingen van de 
verantwoordelijkheden van individuele werkgevers en werknemers voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers met recht op loondoorbetaling voorgesteld. Op 
deze ontwikkelingen wordt hieronder ingegaan, waarbij zonodig wordt verwezen naar een 
uitvoeriger bespreking elders in deze studie. 

De belangrijkste wijziging die de Osv 1997 met zich heeft gebracht, is de instelling van het 
Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv). Dit instituut is niet alleen belast met de 
coördinatie van de uitvoering (zoals het Tica onder de Osv 1995) maar ook met het 
opdrachtgeverschap van de uitvoeringsinstellingen, dat onder de Osv 1995 nog bij de 
bedrijfsverenigingen berustte. De instelling van het Lisv berust op de wens om het belang van 
het verleggen van het zwaartepunt van de uitvoering van de werknemersverzekeringen naar 
de regio binnen één orgaan te verzoenen met het belang van het blijven dragen van 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen door 
de sociale partners.632 Wel is de bestuurlijke invloed van de sociale partners in het Lisv in 
vergelijking met zijn voorgangers zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht afgenomen. 
In kwantitatief opzicht is dit het geval aangezien één derde deel van de leden van het bestuur 
van het Lisv, evenals de voorzitter, niet op voordracht van werkgevers- en 
werknemersorganisaties wordt benoemd. Het bestuur van de bedrijfsverenigingen bestond 
geheel uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties; het bestuur van 
het Tica eveneens op de voorzitter na. Kwalitatief is de bestuurlijke invloed van de sociale 
partners binnen het Lisv ten opzichte van de bedrijfsverenigingen en het Tica in tweeërlei 
opzicht verminderd. Ten eerste schrijft art. 36, derde lid, Osv 1997 de leden van het bestuur 
van het Lisv voor, te stemmen zonder last. Zij mogen echter wel ruggespraak houden met de 
organisaties die hen voor benoeming hebben voorgedragen.633 Ten tweede geldt als 
uitgangspunt dat de bestuursleden van het Lisv zich niet bemoeien met de individuele 
gevalsbehandeling.634 De argumenten voor het blijven dragen van bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen door de sociale 
partners én voor het beperken van deze verantwoordelijkheid zijn te vinden in § 2.2.2 van het 
socialezekerheidsrechtelijke deel van deze studie. 

Kamerstukken Π1996/97,24 877, nr. 3, p. 5. 
Handelingen II1996/97, p. 2510. 
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Het verlies van het opdrachtgeverschap van de uitvoeringsinstellingen door de 
bedrijfsverenigingen, welke door de sociale partners op sectoraal niveau werden bestuurd, 
impliceert een tweede majeure wijziging die de Osv 1997 in de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de werknemers-verzekeringen heeft 
aangebracht: het verlies aan bestuurlijke invloed dat de sociale partners op sectoraal niveau 
hebben geleden. Op dit niveau kunnen de sociale partners onder de Osv 1997 formeel nog 
slechts een adviserende rol spelen, en wel door de oprichting van sectorraden. Materieel blijft 
op deze wijze een nauwe betrokkenheid mogelijk bij de premievaststelling voor de 
wachtgeldfondsen alsmede bij de opdrachtverlening aan en het afleggen van verantwoording 
door de uitvoeringsinstellingen.635 Anders dan onder de Osv 1995 het geval was, wordt door 
deze constructie echter uitgesloten dat de sociale partners op sectoraal niveau nog invloed 
uitoefenen op de behandeling van individuele gevallen. Daannee is voldaan aan de motie-Van 
Mierlo waarin een meerderheid van de Tweede Kamer als haar oordeel uitspreekt 'dat, in de 
uiteindelijke regeling van de uitvoering van de werknemersverzekering ervan wordt uitgegaan 
dat sociale partners geen verantwoordelijkheid dragen voor dat deel van de uitvoering dat 
betrekking heeft op het proces van keuring en vaststelling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid'. 36 

Een derde wijziging van enige importantie voor deze studie die de Osv 1997 in de uitvoering 
van de werknemersverzekeringen heeft aangebracht, is de beperking van de 
verantwoordelijkheden van het Ctsv tot het houden van toezicht. De zorg voor de 
informatievoorziening over de uitvoering van de werknemersverzekeringen is onder deze wet 
overgegaan naar het Lisv en de bevoegdheid tot het stellen van regels omtrent de inrichting 
van de administratie van de uitvoeringsinstellingen is overgeheveld naar de Minister van 
SZW, evenals de bevoegdheid tot het stellen van regels waarin bepaalde besluiten van het 
Lisv of de S Vb aan een meldingsplicht of aan preventief toezicht worden onderworpen. Ook 
is de onderzoekstaak van het Ctsv onder de Osv 1997 scherper afgebakend. Ervaringen 
opgedaan onder de Osv 1995, waarop in de paragrafen 2.4.1 en 2.4.2 van het 
socialezekerheidsrechtelijke deel van deze studie wordt ingegaan, hebben tot deze 
aanpassingen geleid. 

Deze ervaringen hebben tijdens de behandeling van de Osv 1997 in de Tweede Kamer ook 
aanleiding gegeven tot het ter discussie stellen van de bevoegdheid van het Ctsv om 
misstanden in de uitvoering van socialeverzekeringswetten recht te zetten. Een amendement-
Schimmel dat beoogde het door het Ctsv uit te oefenen toezicht tot het signaleren van 
misstanden te beperken,637 is echter verworpen. De Osv 1997 zelf is door een overgrote 
meerderheid van de Tweede Kamer aanvaard.638 In de Eerste Kamer stuitte vooral het naast 
commerciële bedrijven deel uitmaken van houdstermaatschappijen door 
uitvoeringsinstellingen op weerstand, hetgeen niet heeft geleid tot verwerping van de wet 
maar wel tot aanvaarding van een motie-Jaarsma,6 waarop § 4.5 van het 
socialezekerheidsrechtelijk deel ingaat. 

Het regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok bevat een schets van de contouren van de 
Organisatiewet Sociale Verzekeringen die de Osv 1997 op termijn moet vervangen. Daarin 

Kamerstukken II 1996/97,24 877, nr. 6, p. 29. 
Kamerstukken II1993/94,22 730, nr. 20. 
Kamerstukken Π 1996/97,24 877, nr. 12. 
Handelingen II 1996/97, p. 2642. 
Kamerstukken I 1996/97, 24 789 enz., nr. 145g 
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wordt onderscheid gemaakt tussen taken zoals de vaststelling van het recht op uitkering die 
naar hun aard niet voor concurrentie in aanmerking komen maar door een publieke instantie 
zouden moeten worden uitgevoerd, en taken zoals de uitkeringsverzorging en de feitelijke 
reïntegratie die met het oog op een effectieve uitvoering juist aan concurrerende private 
partijen zouden moeten worden opgedragen.640 In de adviesaanvraag die op 27 april 1998 aan 
de SER wordt uitgebracht, is een uitwerking van dit onderscheid aan te treffen. Taken die een 
substantiële beoordelingsruimte inhouden, zouden volgens deze adviesaanvraag ter wille van 
een objectieve en onafhankelijke beoordeling van het recht op uitkering aan een publieke 
instantie moeten worden opgedragen. In het kader van de Ziektewet gaat het daarbij om het 
vaststellen van de ongeschiktheid tot het verrichten van het eigen werk, het uitbrengen van 
second opinions en het opleggen van boeten en maatregelen. De overige onderdelen van de 
claimbeoordeling zoals het vaststellen dat de werknemer verzekerd is en het bepalen van de 
hoogte van zijn dagloon zouden volgens deze adviesaanvraag, evenals de premie-inning, de 
uitkeringsverzorging en de reïntegratie, aan concurrerende private uitvoeringsinstellingen 
kunnen worden overgelaten.641 De SER wijst deze 'partiële privatisering' af aangezien het 
uitvoeringsproces daardoor over meerdere instanties en partijen wordt verdeeld, hetgeen 
noopt tot extra dossieroverdrachten en gegevensverkeer en een bron van 
competentiegeschillen en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden kan 
vormen. Ter voorkoming van deze consequenties stelt de Raad voor dat de uitvoering van de 
taken die het kabinet aan een publieke instantie wil opdragen, ook in de toekomst blijft 
berusten bij een in juridische zin afgezonderd deel van een private uitvoeringsinstelling dat 
zonder winstoogmerk opereert.642 

In de eerste SUWI-nota concretiseert het tweede kabinet-Kok zijn voornemen om 
claimbeoordelingstaken die een substantiële beoordelingsruimte inhouden op te dragen aan 
een publieke instantie door deze taken toe te delen aan de Centra voor Werk en Inkomen 
(CWI's) onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Instituut voor Werk en Inkomen 
(LIWI). Dit is een zelfstandig bestuursorgaan van het participatietype, waarvan het bestuur 
bestaat uit vier onafhankelijke leden (waaronder de vooratter), drie vertegenwoordigers van 
werkgevers, drie vertegenwoordigers van werknemers en drie vertegenwoordigers van 
gemeenten.643 Teneinde de reorganisatielasten te minimaliseren stelt het kabinet echter tevens 
voor om, in ieder geval in de startsituatie, alle keuringen (zowel de initiële beoordelingen als 
de vervolgbeoordelingen) ten kantore van de private uitvoeringsinstellingen te laten 
verrichten. De met deze taken belaste CWI-medewerkers zouden daar dan worden 
gestationeerd. Het kabinet spreekt in dit verband van het 'loodsmodel'.644 

Terecht merkt Noordam op dat deze benaming onjuist is: een loods adviseert slechts bij de 
navigatie terwijl de bij de uitvoeringsinstellingen gestationeerde CWI-medewerkers belast 
zijn met het nemen van beslissingen. Echter niet om deze reden wijst Noordam het 
loodsmodel af, maar omdat de ervaring met de enigszins vergelijkbare verhouding tussen 
GMD en GAK hem leert dat een dergelijke constructie een zekere garantie biedt voor 
conflicten en spanningen doordat de uitvoeringsinstellingen zullen trachten invloed uit te 
oefenen op de door CWI-medewerkers te nemen beslissingen en deze medewerkers op hun 
beurt hun autonomie zullen verdedigen teneinde inkapseling te voorkomen.645 Vanwege de 
samenhang tussen de bij toekenning van een uitkering te nemen beslissingen en ter 

640 Kenbaar uit Kamerstukken Π 1998-1999, 26 448, nr. 1, p. 53-54. 
'S41 Sociaal-Economische Raad 1998, p. 120-125. 
6 4 2 Sociaal-Economische Raad 1998, p. 99-102. 
M 3 Kamerstukken Π 1998-1999, 26 448, nr. 1, p. 22-23. 
6 4 4 Kamerstukken II1998-1999, 26 448, nr. 1, p. 16. 
6 4 5 Noordam 1999a, p. 306-317, i.h.b. p. 309. 
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voorkoming van onduidelijkheid over de vraag, welke instantie op de inhoud van de 
uiteindelijke toekenningsbeslissing kan worden aangesproken, is Noordam van oor-deel dat 
deze beslissing in haar geheel door één instantie moet worden genomen.646 Met het oog op de 
toegankelijkheid van de, op solidariteit gebaseerde, publieke sociale zekerheid stelt hij voor, 
deze taak aan het publiekrechtelijke LIWI en de daaronder ressorterende CWI's op te 
dragen. Op dit punt zijn Fluit en Van Gerven een andere mening toegedaan. Zij betogen dat 
de uitvoering van publiekrechtelijke socialeverzekenngswetten zeer wel door geprivatiseerde 
uitvoeringsinstellingen kan worden verricht, aangezien deze instellingen bij de uitoefening 
van publieke taken zijn aan te merken als bestuursorganen in de zin van art. 1, eerste lid, 
onderdeel b, AWB. Zij achten het met het oog op een effectieve uitvoering ook wenselijk om 
de verantwoordelijkheid voor het gehele uitkeringsproces in handen te leggen van private, 
onderling concurrerende uitvoeringsinstellingen. Zo ver wenst de SER niet te gaan. 
Vanwege het gemengde publiek-private karakter van de werknemers-verzekeringen is deze 
Raad van oordeel dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze sociale 
verzekeringen bij de overheid en de sociale partners gezamenlijk dient te berusten. Daarbij 
dient de verantwoordelijkheid van de overheid zich toe te spitsen op de beoordeling of de 
wettelijke sociale verzekeringen nog in een maatschappelijke behoefte voorzien en in welke 
mate de daarmee beoogde doeleinden worden bereikt. Voor het overige behoort de zorg voor 
een efficiënte en effectieve uitvoering van met name de loondervingsverzekeringen naar het 
oordeel van de Raad aan de sociale partners toe, dit onder meer in verband met de 
financiering van deze verzekeringen uit werkgevers- en werknemerspremies en hun 
verwevenheid met de arbeidsvoorwaarden. Op basis van deze visie handhaaft de SER649 zijn 
keuze voor uitvoering van de claimbeoordeling door een juridisch afgezonderd onderdeel 
zonder winstoogmerk van een privaat orgaan. 50 

Niet alleen in de literatuur en in de SER is de eerste SUWI-nota van het tweede kabinet-Kok 
kritisch ontvangen maar ook in de Tweede Kamer is op deze nota fundamentele kritiek 
uitgeoefend. Deze spitst zich toe op de volgende punten: 

De voorgestelde verdeling van verantwoordelijkheden leidt tot een zeer groot aantal extra 
overdrachtsmomenten in de werkprocessen. Dit leidt niet alleen tot meer bureaucratie, 
afnemende transparantie en klantvriendelijkheid en hogere uitvoeringskosten, maar ook de 
beheersbaarheid van het gehele uitvoeringsproces komt in het geding doordat het 
uitoefenen van toezicht en gerichte beleidsmatige aansturing zeer problematisch worden. 
Het loodsmodel voorkomt niet dat ingrijpende en kostbare reorganisaties moeten worden 
doorgevoerd: het leggen van de verantwoordelijkheid voor de claimbeoordeling bij de 
CWI's zal leiden tot veel grotere personele verschuivingen dan aanvankelijk was 
voorzien. 

- Ter beperking van het risico dat persoonsgegevens voor andere doeleinden worden 
gebruikt dan waarvoor zij zijn verkregen, zijn bij uitvoering van 
werknemersverzekeringen door commerciële partijen uitgebreide regelingen voor 

646 Noordam 1999a, i.h.b. p. 310. 
647 Noordam 1999a, i.h.b. p. 315. 
648 Fluit & Van Gerven 1999, p. 366-370, met naschrift van Noordam. 
649 Met uitzondering van het kroonlid Asscher-Vonk, dat zich van een inhoudelijk oordeel over en commentaar 
op de SUWI-nota onthoudt aangezien zij van oordeel is dat eerst het recent gevoerde beleid met betrekking tot 
de uitvoering van de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening moet zijn geëvalueerd alvorens nieuwe 
beleidsstappen kunnen worden gezet. 
650 Sociaal-Economische Raad 1999, p. 19 (standpunt Asscher-Vonk) en 85-90. 
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bescherming van de privacy vereist, die echter de beoogde marktwerking weer kunnen 
belemmeren.651 

Met name deze kritiek heeft het kabinet aangezet tot een heroverweging van de in de eerste 
SUWI-nota voorgestelde verdeling van verantwoordelijkheden, waarbij de voor- en nadelen 
van een vijftal alternatieven zijn onderzocht. Als beste alternatief kwam uit dit onderzoek een 
model naar voren waarin de premie-inning, de claimbeoordeling én de uitkeringsverzorging 
worden opgedragen aan een publiekrechtelijk Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen 
(UWV). Anders dan de onderzochte private modellen (waaronder dat van de SER) lijdt dit 
model naar het oordeel van het kabinet niet aan een onheldere verantwoordelijkheidsverdeling 
en anders dan de onderzochte publieke modellen waarin concurrentie wordt beoogd, is in dit 
model de objectiviteit van de claimbeoordeling en de premie-inning gewaarborgd zonder dat 
daarvoor onderbrekingen in de werkprocessen noodzakelijk zijn.65 

Aan het in de tweede SUWI-nota voorgestelde model zijn ten minste twee nadelen te 
onderkennen. Ten eerste staat het UWV, aangezien dit orgaan een monopoliepositie inneemt, 
niet bloot aan externe doelmatigheidsprikkels die voortvloeien uit concurrentieverhoudingen. 
Ten tweede wordt de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen in dit model geheel geëlimineerd. Het eerste nadeel kan volgens 
het kabinet worden ondervangen door toepassing van moderne managementtechnieken 
(waaronder 'benchmarking' tussen de verschillende vestigingen) en een strikte 
budgettering.653 Het tweede nadeel heeft geleid tot een controverse tussen het kabinet en de 
sociale partners die uiteindelijk is opgelost door aan de sociale partners, naast de rol die zij op 
sectoraal en ondernemingsniveau vervullen als opdrachtgever van reïntegratiebedrijven, een 
meerderheidspositie toe te kennen binnen een Raad voor Werk Inkomen die met 
beleidsadvisering wordt belast. 

De voorgestelde verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen biedt in de visie van het kabinet ook nieuwe kansen voor het 
oplossen van problemen die de huidige verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers met recht op loondoorbetaling vanuit het 
gezichtspunt van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid meebrengt.654 Reeds in 
1999 had het kabinet deze problemen als volgt geïnventariseerd: 
- het moment van ziekmelding van de werknemer aan de uitvoeringsinstelling is vanuit een 

oogpunt van effectieve reïntegratie veelal te laat; 
- het voorlopige remtegratieplan dat de werkgever moet indienen, is in de praktijk weinig 

meer dan een ziekmelding met een werkhervattingsprognose die bovendien, om sanctie
oplegging door de uitvoeringsinstelling te voorkomen, zeer ruim wordt ingeschat; 

- het definitieve reïntegratieplan is veeleer een melding dat reïntegratie in het bedrijf van de 
werkgever niet mogelijk is dan een plan van aanpak en wordt bovendien niet inhoudelijk 
door de uitvoeringsinstelling getoetst; 

- de sancties die worden opgelegd, treffen uitsluitend werkgevers die formeel niet voldoen 
aan hun verplichtingen in verband met de indiening van reintegratieplannen, terwijl de 
sanctionering van werkgevers die materieel nalatig zijn bij de reïntegratie van hun 
werknemers niet van de grond is gekomen.655 

651 Kamerstukken II1999-2000, 26 448, nr. 7, p. 4. 
652 Kamerstukken II1999-2000, 26 448, nr. 7, p. 5-12. 
653 Kamerstukken II1999-2000, 26 448, nr. 7, p. 14-15. 
654 Kamerstukken II1999-2000, 22 187, 104, p. 3. 
655 Kamerstukken II1998-1999, 22 187, nr. 89, p. 1-2. 
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Als achterliggende oorzaken van deze problemen heeft de Capaciteitsgroep 
Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte van de Universiteit Maastricht een drietal centrale 
knelpunten gedefinieerd: 
- een minimalistische opstelling van uitvoerders als gevolg van het procedurele karakter van 

de regelgeving, die weinig handelingsruimte overlaat om individueel maatwerk te leveren; 
- een minimalistische opstelling van werkgevers, voor wie het procedurele karakter van de 

regelgeving ruimte biedt om reïntegratie als een administratieve kwestie op te vatten en 
een legitimatie vormt om verder niet veel te doen; 

- en een gebrek aan overeenstemming tussen de betrokken partijen over de inhoud van hun 
verantwoordelijkheden voor de reïntegratie van zieke werknemers.656 

Aan deze knelpunten kan nog een minimalistische opstelling van werknemers worden 
toegevoegd. Van hen wordt te weinig initiatief verwacht, waardoor ook zij vaak een te 
passieve houding aannnemen.657 

Deze knelpunten overziende, dient het procedurele karakter van de regelgeving als hét 
centrale knelpunt te worden aangemerkt en het gebrek aan overeenstemming tussen de 
betrokken partijen over de inhoud van hun verantwoordelijkheden als de daarachterliggende 
oorzaak: juist vanwege dit gebrek aan overeenstemming is de regelgeving procedureel van 
aard. 

Op 17 april 2001 dient het kabinet ter opheffing van de zojuist genoemde knelpunten het 
voorstel van Wet verbetering poortwachter658 bij de Tweede Kamer in. Blijkens de memorie 
van toelichting beoogt dit wetsvoorstel op een zo eenvoudig mogelijke manier voorwaarden te 
scheppen voor betere reïntegratieprestaties, en wel door: 
- stimulansen te creëren voor effectiever optreden in het eerste ziektejaar; 
- de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever te versterken; 

en de samenwerking tussen de private reïntegratiemarkt en de publieke 
uitvoeringsinstelling te verbeteren.659 

Van de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen kunnen de volgende gelden als 
stimulansen voor een effectiever optreden in het eerste ziektejaar: 

vervroeging van de ziekmelding tot uiterlijk zes weken na de eerste dag van 
arbeidsongeschiktheid (art. 38 lid 1 ZW); 

- verbetering van de informatievoorziening van werkgever en werknemer door het Lisv 
expliciet op te dragen, hen desgevraagd informatie te verstrekken over de 
socialeverzekeringsaspecten van arbeidsongeschiktheid en reïntegratie (art. 38 lid 1 Osv 
1997); 

- introductie van mogelijkheden voor werkgever en werknemer tot het verkrijgen van een 
second opinion over de aanwezigheid van passende arbeid en over de vraag of de 
werkgever voldoende en geschikte reïntegratie-inspanningen heeft verricht (art. 38 lid 1 
Osv 1997); 
vervanging van het reïntegratieplan door een reïntegratieverslag dat, anders dat het 
reïntegratieplan, medische en arbeidskundige basisinformatie bevat voor de WAO-
claimbeoordeling, mede door de werknemer wordt opgesteld en door hem in het kader van 
de aanvraag van een WAO-uitkering bij het Lisv wordt ingediend (art. 34a, 71a en 71b 
WAO); 

Meershoek e.a. 2000, publicaüenummer R 00/01, p. 113-115. 
Kamerstukken II2000-2001, 27 678, nr. 3, p. 2. 
Kamerstukken II2000-2001, 27 678, nrs. 1-3. 
Kamerstukken II2000-2001, 27 678, nr. 3, p. 3-4. 
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- introductie van de mogelijkheid tot uitstel van de WAO-beoordeling met maximaal een 
jaar op gezamenlijk verzoek van werkgever én werknemer (art. 19 lid 7 WAO). 

De nieuwe mogelijkheden tot verkrijging van een second opinion dienen tevens als middelen 
ter versterking van de verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn reïntegratie: zij 
verschaffen hem bevoegdheden om de werkgever onder druk te zetten, daarvan werk te 
maken. Indien de werkgever daarin tekortschiet, wordt hij bedreigd met een verlenging van 
zijn loondoorbetalingsplicht met maximaal 26 weken (art. 71a lid 9 WAO). Ook de 
reïntegratieverplichtingen van de werknemer worden aangescherpt: hij krijgt een verplichting 
tot medewerking aan redelijke voorschriften of maatregelen van zijn werkgever of diens 
arbodienst die erop zijn gericht hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten, op straffe 
van verlies van het recht op doorbetaling van loon over de periode waarin hij deze 
medewerking weigert (art. 7:629 lid 3 onder d BW). Indien zowel de werkgever als de 
werknemer tekortschieten bij de naleving van hun reïntegratieverplichtingen, wordt op de 
aanvraag van een WAO-uitkering van de werknemer afwijzend beslist onder het stellen van 
een termijn voor een nieuwe aanvraag (art. 34a WAO). 

Ter verbetering van de samenwerking tussen de private reïntegratiemarkt en de publieke 
uitvoeringsinstelling, ten slotte, dienen de voorstellen om: 
- de verplichting van het Ctsv, de SVb, het Lisv en de uitvoeringsinstellingen om aan een 

gecertificeerde arbodienst desgevraagd alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die 
nodig zijn voor de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 aldus te wijzigen 
dat voor deze verstrekking niet langer schriftelijke toestemming van de betrokkene is 
vereist (art. 101 lid 2 Osv 1997); 

- het Lisv de bevoegdheid te verlenen, deze gegevens ook uit eigen beweging te verstrekken 
aan een gecertificeerde arbodienst (art. 101 lid 2 Osv 1997); 

- en arbodiensten toe te staan, gebruik te maken van het sofinummer bij 
gegevensverwerking in verband met de bijstand aan de werkgever bij de begeleiding van 
zieke werknemers (art. 14 lid 8 Arbeidsomstandighedenwet 1998). 

Geconcludeerd kan worden dat de in het voorstel van Wet verbetering poortwachter 
voorgestelde maatregelen ter bevordering van de reïntegratie in het eerste ziektejaar, voorzien 
in een oplossing van de problemen die het kabinet op dit gebied heeft gesignaleerd. Zo wordt 
het moment waarop de werkgever de werknemer bij de uitvoeringsinstelling ziek moet 
melden aanmerkelijk vervroegd, worden de verplichtingen inzake de verslaglegging over de 
reïntegratie meer inhoudelijk van aard en worden de sancties meer op het feitelijke 
reïntegratiegedrag van de werkgever en de werknemer gericht. Tevens bevatten deze 
maatregelen aanzetten tot de opheffing van knelpunten die Capaciteitsgroep 
Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte van de Universiteit Maastricht heeft gesignaleerd. Zo 
biedt de gezamenlijke betrokkenheid van werkgever en werknemer bij de totstandkoming van 
het reïntegratieverslag deze partijen kansen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de 
inhoud van hun reïntegratieverplichtingen en wordt door het meer inhoudelijke karakter van 
de regelgeving die op werkgevers en werknemers is gericht, minimalistisch reïntegratiegedrag 
van deze partijen tegengegaan. 
Verder kan worden geconcludeerd dat de in deze paragraaf beschreven recente 
ontwikkelingen op het gebied van de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers in hoofdzaak een voortzetting vormen van 
ontwikkelingen die zich op dit gebied in de eerste helft van de jaren negentig hebben 
voorgedaan. Zo is de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de uitvoering van de 
sociale werknemersverzekeringen bij de Osv 1997 verder teruggebracht dan reeds bij de Osv 
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1995 was geschied en lijkt deze verantwpordelijkheid bij de Osv 2002 vrijwel geheel te 
worden geëlimineerd. Ook worden de verantwoordelijkheden voor de financiering en de 
uitvoering van de inkomensbescherming van zieke werknemers gedurende het eerste 
ziektejaar die individuele werkgevers bij de Wulbz hebben gekregen, in het jongste 
wetsvoorstel verder aangescherpt. Vernieuwend daaraan is evenwel dat daarin ook de 
verantwoordelijkheden van arbodiensten, individuele werknemers en uitvoerings-instellingen 
voor de uitvoering van de inkomensbescherming van zieke werknemers met een recht op 
doorbetaling van loon worden aangescherpt. In zoverre zijn deze plannen te beschouwen als 
een correctie en aanvulling op de Wulbz, die vooral de verantwoordelijkheden van individuele 
werkgevers voor de inkomensbescherming van hun zieke werknemers heeft vergroot. 

Behalve tot het zojuist besproken wetsvoorstel heeft de recente toename van de aandacht voor 
de preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid ook geleid tot de instelling van de 
Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid onder voorzitterschap van mr. J.P.H. Donner 
(hierna te noemen de commissie Donner). Blijkens art. 2 van haar Instellingsbesluit660 had 
deze commissie tot taak een analyse uit te voeren met betrekking tot de aard, de omvang en de 
oorzaken van arbeidsuitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid en op basis hiervan te komen 
tot aanbevelingen. In haar op 30 mei 2001 verschenen rapport Werk maken van 
arbeidsgeschiktheid bepleit de commissie Donner de WAO alleen nog open te stellen voor 
degene die feitelijk aantoont dat hij of zij, gemeten naar algemeen geldende medische 
maatstaven, lijdt aan ernstige ziekten of gebreken die zich manifesteren in een duurzame en 
aanzienlijke vermindering van zijn of haar mogelijkheden om maatschappelijk te 
functioneren. Voor degenen die niet aan dit criterium voldoen, stelt de commissie 
werkhervatting voorop. Zij beschouwt dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
werkgever en werknemer. Vanuit dit uitgangspunt trekt de commissie de lijn van 
aanscherping van verantwoordelijkheden van individuele werkgevers én werknemers verder 
door. Zo adviseert zij de loondoorbetalingsplicht van de werkgever tot twee jaar te verlengen, 
of zoveel langer als deze in gebreke blijft zijn zorgplicht voor de reïntegratie van de 
werknemer na te komen. Daar stelt de commissie tegenover dat de werknemer die niet 
meewerkt aan werkhervatting, eventueel in een andere werkkring, kan worden gekort op het 
door de werkgever door te betalen loon, en zonodig zelfs kan worden ontslagen zonder 
aanspraak op een WW-uitkering. Aangeboden arbeid met een loon lager dan 70% van zijn 
oorspronkelijke loon mag hij in de visie van de commissie echter weigeren zonder verlies van 
zijn aanspraak op een WW-uitkering bij ontslag. 

In zijn reactie bij het in ontvangst nemen van het rapport van de commissie Donner merkt 
staatssecretaris Hoogervorst op dat deze voorstellen voortbouwen op het voorstel van Wet 
verbetering poortwachter661 en dat het kabinet er zorgvuldig naar zal kijken. Een definitief 
standpunt zal het kabinet echter pas bepalen na ontvangst van een SER-advies over het 
rapport. 

"^Stcrt. 2000, 125, p. 9. 
641 Kamerstukken II2000-2001, 27 678, nrs. 1-3. 
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9. Samenvatting en conclusies 

9.7. De verantwoordelijkheidsverdeling voor de besluitvorming over de inkomensbescherming 
van zieke werknemers 

Bij de totstandkoming van de Ongevallenwet is de principiële keuze gemaakt om de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming met betrekking tot de vraag of, door wie en op 
welke wijze gestalte wordt gegeven aan de inkomensbescherming van de tot de personele 
werkingssfeer van deze wet behorende werknemers aan de wetgever toe te delen. 

Bij het maken van deze keuze blijken ten minste drie factoren een rol te hebben gespeeld. 
Allereerst is daar de rechtspositie van werknemers in het laatste decennium van de vorige 
eeuw. Deze wordt gekenmerkt door het nagenoeg ontbreken van bepalingen die werknemers 
beschermen tegen de gevolgen van de ongelijkwaardigheid van economische 
machtsverhoudingen. Zo konden werkgevers slechts in een beperkt aantal gevallen voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers aansprakelijk worden gesteld en konden zij ook 
in die gevallen dikwijls nog aan die aansprakelijkheid ontkomen door de beperkte 
toegankelijkheid van de procedure. 
Vervolgens speelt de, tegen de achtergrond van de zojuist geschetste economische en 
juridische verhoudingen te verklaren, opkomst van het klassiek-Marxistische socialisme een 
rol. Deze opkomst bracht bij vooruitstrevende liberalen, katholieken en protestants-christenen 
een toename van hun belangstelling voor de rechtspositie van werknemers teweeg alsmede 
een toename van hun bereidheid om aan overheidsorganen verantwoordelijkheden voor de 
verbetering van die rechtspositie toe te kennen. Ten slotte valt te wijzen op de Duitse culturele 
invloed die aan het einde van de negentiende eeuw in Nederland heerste. Deze culturele 
invloed heeft tot een oriëntatie op de werknemersverzekermgswetten van Bismarck geleid. 

Nadat met de Ongevallenwet van 1901 de principiële keuze was gemaakt om aan de wetgever 
verantwoordelijkheid toe te delen voor de besluitvorming met betrekking tot de vraag of, door 
wie en op welke wijze aan de inkomensbescherming van zieke werknemers gestalte wordt 
gegeven, werd het gebied waarop deze verantwoordelijkheid zich uitstrekt tot in de zestiger 
jaren voortdurend uitgebreid. Deze uitbreiding geschiedde zowel langs een publiekrechtelijke 
als langs een privaatrechtelijke weg, al werd aan het volgen van de publiekrechtelijke weg de 
voorkeur gegeven. Hierbij draagt de wetgever eindverantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming omtrent de financiering en de uitvoering; bij het volgen van de 
privaatrechtelijke weg laat hij de besluitvorming hierover aan anderen over. 

In de zeventiger en tachtiger jaren treedt een kentering op: zowel op financiële als op 
principiële gronden wordt een terugtred van de wetgever bepleit. In de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers komt 
deze terugtred echter slechts in beperkte mate tot uitdrukking. Waar dat gebeurt, zoals bij de 
verlaging van het uitkeringspercentage van de Ziektewet in 1986, blijken georganiseerde 
werkgevers en werknemers bereid en in staat, de door de terugtred van de wetgever ontstane 
lacunes aan te vullen. 
Zij komen daartoe met staatssecretaris De Graaf een protocol662 overeen. Dit voorziet in een 
vergroting van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de besluitvorming omtrent de 
bovenwettelijke uitkeringen bij ziekte. De essentiële elementen van de ziekengeldverzekering 
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dienen volgens dit protocol echter met het oog op belangen als rechtszekerheid, 
rechtsgelijkheid, overzichtelijkheid en doelmatigheid in de Ziektewet geregeld te blijven. 
Daartoe worden gerekend: de kring der verzekerden, de aanspraak op uitkeringen, de hoogte 
en duur daarvan, de hoofdvoorwaarden voor hun verstrekking, de financiering en het 
beroepsrecht. 

Nog voordat dit protocol kan worden uitgevoerd, komt de maatschappelijke consensus 
daaraan te ontvallen. In het begin van de negentiger jaren heerst een grote onrust over de 
toename van het gebruik van de Ziektewet en de WAO en de sociale partners worden voor die 
toename in belangrijke mate verantwoordelijk gesteld. Daarom wordt van verschillende 
kanten bepleit, hun verantwoordelijkheden voor de inkomensbescherming van zieke 
werknemers juist te beperken. 

Dit pleidooi leidt tot de totstandkoming van de wet Terugdringing Ziekteverzuim waardoor de 
sociale partners hun mogelijkheden verliezen om langs een publiekrechtelijke weg 
bovenwettelijke ziekengelduitkeringen vast te stellen. Tevens doet de wetgever met deze wet 
afstand van zijn eindverantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent de financiering van 
de inkomensbescherming van werknemers gedurende de eerste twee â zes weken. Deze 
verantwoordelijkheid wordt bij individuele werkgevers gelegd. In de Wet uitbreiding 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt deze verantwoordelijkheid van individuele 
werkgevers tot 52 weken uitgebreid. De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent 
de overige in het hierboven genoemde protocol tot de competentie van de wetgever gerekende 
elementen blijft echter bij de wetgever berusten. Dit geschiedt ter voldoening aan de in het 
regeerakkoord van het eerste kabinet-Kok gestelde voorwaarden dat alle werknemers tegen 
het risico van loonderving wegens ziekte verzekerd moeten blijven en dat voor werkgevers de 
mogelijkheid moet bestaan om voor alle werknemers een betaalbare verzekering tegen dit 
risico afte sluiten663. Eveneens ter voldoening aan deze voorwaarden blijft de 
verantwoordelijkheid van de wetgever voor de besluitvorming omtrent de financiering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers die geen werkgever hebben, gehandhaafd. 

Concluderend kan worden gesteld dat de wetgever zijn verantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming omtrent de inkomensbescherming van zieke werknemers tot en met de 
zestiger jaren voortdurend heeft vergroot en dat hij de vergroting van die 
verantwoordelijkheid daarna slechts zeer ten dele ongedaan heeft gemaakt. Deze ontwikkeling 
valt te verklaren vanuit de omstandigheid dat belangen als rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, 
overzichtelijkheid en doelmatigheid pleiten voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming omtrent de inkomensbescherming van zieke werknemers door de wetgever. 

9.2. De verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de inkomensbescherming 
van zieke werknemers 

Evenals bij de verantwoordelijkheidsverdeling voor de besluitvorming omtrent de 
inkomensbescherming van zieke werknemers het geval is geweest, is ten aanzien van de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van deze inkomensbescherming bij de 
totstandkoming van de Ongevallenwet een principiële keuze gemaakt, te weten de keuze om 
deze verantwoordelijkheid geheel aan individuele werkgevers toe te delen. Deze keuze vloeit 
voort uit de nauw met de bedrijfsvoering van individuele werkgevers verbonden aard van het 
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door de Ongevallenwet beschermde risico. Bij de totstandkoming van de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet die tegen hetzelfde risico bescherming bood, is dezelfde keuze 
gemaakt. Bij de totstandkoming van de Zeeongevallenwet heeft de centrale overheid de 
verantwoordelijkheid voor de financiering echter mede aan zichzelf toebedeeld door de voor 
de bemanningen van kleine schepen te verzekeren uitkeringen lager te stellen dan die voor 
bemanningen van grote schepen en het verschil vanuit de Rijksbegroting te overbruggen. 
Deze handelwijze valt te verklaren vanuit de slechte economische positie van de kleine reders. 

Het door de Ziektewet beschermde risico is veel minder nauw met de bedrijfsvoering van 
individuele werkgevers verbonden dan het risico waartegen de ongevallenwetten bescherming 
boden. Daarom is de verantwoordelijkheid voor de financiering van deze wet niet alleen aan 
individuele werkgevers maar ook aan individuele werknemers toebedeeld. In beginsel 
droegen zij in gelijke mate aan de financiering van deze wet bij; vanwege hun onderlinge 
draagkrachtverhouding ten tijde van de totstandkoming van de wet was de werknemerspremie 
echter op 1% van het premieplichtig loon gemaximeerd. 

Bij de totstandkoming van de WAO zijn individuele werknemers ook voor de financiering 
van hun verzekering tegen inkomensderving wegens bedrijfsongevallen en beroepsziekten 
medeverantwoordelijkheid gaan dragen. Deze ontwikkeling vloeit voort uit de omstandigheid 
dat de Ziektewet en de WAO, anders dan de ongevallenwetten die zij vervangen, geen 
onderscheid maken naar de oorzaak van het intreden van het verzekerde risico. Deze oorzaak 
behoeft dan ook niet in de bedrijfsvoering van individuele werkgevers gelegen te zijn. 

Desalniettemin kan de bedrijfsvoering van individuele werkgevers de ontwikkeling van het 
ziekteverzuim en het arbeidsongeschiktheidsvolume wel beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor 
het gedrag van individuele werknemers. Daarom worden vanaf het midden van de jaren 
zeventig, toen gewijzigde economische omstandigheden een noodzaak tot beheersing van de 
socialezekerheidsuitgaven in het leven riepen, regelmatig pleidooien gehoord en maatregelen 
voorgesteld om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de inkomensbescherming 
van zieke werknemers dichter bij individuele werkgevers en werknemers te leggen dan op 
basis van betaling van een uniforme (bedrijfstak)premie mogelijk is. Met name de 
socialistisch georiënteerde vakbeweging verzette zich hiertegen omdat deze maatregelen de 
solidariteit tussen goede en slechte risico's verminderen. 
In de tachtiger jaren slaagt de vakbeweging er nog in, deze maatregelen grotendeels tegen te 
houden maar in de negentiger jaren lukt dat niet meer. In het regeerakkoord van 1989 wordt 
gesteld dat de snelle groei van het beroep op de Ziektewet en de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen tot staan moet worden gebracht664 en in de publieke opinie 
worden de vakbeweging en de georganiseerde werkgevers als bestuurders van de 
uitvoeringsorganisaties van deze wettelijke regelingen voor die ontwikkeling 
medeverantwoordelijk gesteld. In het Najaarsoverleg van 1990 bereiken het kabinet en de 
sociale partners overeenstemming over de invoering van een stelsel van premiedifferentiatie 
op ondernemingsniveau in de Ziektewet. In 1991 stijgt het beroep op deze wet en de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen echter zo snel, dat het kabinet zich ter verwezenlijking van 
het beoogde volumebeleid genoodzaakt ziet om verdergaande maatregelen voor te stellen, 
zoals de vervanging van de Ziektewetuitkering door een dwingendrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste zes weken. Na advisering door de SER en 
amendering door de Tweede Kamer wordt deze periode voor kleine werkgevers tot twee 
weken beperkt. 
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De premiedifferentiatie wordt op 1 januari 1993 van kracht; de twee/zes weken-maatregel 
volgt op 1 januari 1994. De parlementaire enquêtecommissie naar de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen die als uitvloeisel van de politieke en maatschappelijke onrust over 
dit onderwerp is ingesteld heeft dan in haar op 7 september 1993 verschenen rapport echter 
reeds aanbevolen om de Ziektewet in haar geheel door een dwingendrechtelijke 
loondoorbetalingsverplichting te vervangen665. Het eerste kabinet-Kok neemt deze 
aanbeveling over maar komt bij de uitwerking tot de conclusie dat bij een volledige 
vervanging van de Ziektewet door een dwingendrechtelijke loondoorbetalingsverplichting 
niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat alle werknemers tegen het risico verzekerd moeten 
zijn. Daarom wordt in de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte de Ziektewet als 
vangnetvoorziening gehandhaafd. 

Onder de vigeur van deze wet dragen individuele werkgevers als regel rechtstreeks 
verantwoordelijkheid voor de financiering van de wettelijke inkomensbescherming van hun 
zieke werknemers. Deze verantwoordelijkheidsverdeling valt te verklaren vanuit de behoefte 
van de wetgever om het ziekteverzuim terug te dringen. Door individuele werkgevers 
rechtstreeks met de kosten van het ziekteverzuim in hun bedrijf te confronteren, beoogt de 
wetgever hen aan te zetten tot het voeren van een op preventie van ziekteverzuim en 
reïntegratie van zieke werknemers gericht arbeidsomstandighedenbeleid666. 
Concluderend kan dan ook worden gesteld dat deze wet de ontwikkeling van het risico van 
loondoorbetaling bij ziekte tot een werkgeversrisico voltooit die ten aanzien van 
bedrijfsongevallen reeds met de Ongevallenwet was ingezet. De wijze van allocatie van dit 
risico markeert echter een breekpunt met de ontwikkeling die met de Ongevallenwet was 
ingezet, aangezien het risico thans niet langer door tussenkomst van collectiviteiten maar 
rechtstreeks aan individuele werkgevers wordt toebedeeld. 

9.3. De verantwoordelijkheidsverdeling voorde uitvoering van de inkomensbescherming van 
zieke werknemers 

Anders dan bij de verantwoordelijkheidsverdeling voor de besluitvorming en de financiering 
het geval is geweest, is bij de totstandkoming van de Ongevallenwet ten aanzien van de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering geen principiële keuze gemaakt. Over dit 
vraagstuk kon geen overeenstemming worden bereikt tussen de vooruitstrevend-liberale en 
pragmatisch-socialistische voorstanders van uitvoering door overheidsorganen en de 
confessionele voorstanders van uitvoering door private organisaties. Daarom werd gekozen 
voor een dualistisch stelsel waarin zowel overheidsorganen als private organisaties bij de 
uitvoering betrokken waren maar waarin het primaat bij overheidsorganen berustte: de private 
organisaties waren daaraan ondergeschikt. Deze private organisaties bestonden uit werkgevers 
en door hen opgerichte rechtspersonen; de invloed van werknemers op deze 
uitvoeringsorganisaties was verwaarloosbaar. 

Bij de totstandkoming van de Ziektewet-1913 kruisten de voorstanders van uitvoering door 
overheidsorganen en de voorstanders van uitvoering door private organisaties opnieuw de 
degens. Evenals bij de totstandkoming van de Ongevallenwet het geval is geweest, leverde dit 
duel een dualistisch uitvoeringsstelsel op waarin het primaat bij overheidsorganen berustte. 
Anders dan bij de Ongevallenwet het geval was, bestonden de beoogde private 
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uitvoeringsorganisaties echter in belangrijke mate uit door werknemers opgerichte bijzondere 
ziekenkassen. 

De verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de Oorlogs-zeeongevallenwet-
1915 en de latere Zeeongevallenwet vloeit voort uit het karakter van voorlopige voorziening 
dat deze wetten droegen en uit de urgentie waarmee deze wetten tot stand moesten worden 
gebracht. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wetten berustte bij de 
individuele werkgevers. Vanwege de goede ervaringen die daarmee werden opgedaan, bleef 
dit uitvoeringsstelsel tot de vervanging van de Zeeongevallenwet door de Ziektewet en de 
WAO gehandhaafd. 

Bij de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet werd echter weer teruggevallen op het inmiddels beproefde 
dualistische concept. Wel waren er ten opzichte van eerdere varianten van dit concept enkele 
verschillen te onderkennen. Zo waren de private uitvoeringsorganisaties niet aan de publieke 
uitvoeringsorganisaties ondergeschikt en werd de vertegenwoordiging van werknemers in het 
bestuur van de private uitvoeringsorganisaties wettelijk voorgeschreven. 

Bij de invoering van de Ziektewet werd op de met de uitvoering van de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet opgedane ervaringen voortgebouwd. Zo kende ook de uiteindelijk 
ingevoerde Ziektewet een dualistisch uitvoeringsstelsel waarbij de publieke en de private 
uitvoeringsorganisaties aan elkaar gelijkwaardig waren. Ten opzichte van de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet werd de positie van de werknemersvertegenwoordigers in het 
bestuur van de private uitvoerings-organisaties echter verder versterkt. 

Direct na de Tweede Wereldoorlog leefde het maatschappelijk debat over de vormgeving van 
de uitvoeringsorganisatie voor de werknemersverzekeringen weer op. Gestreefd werd naar de 
totstandkoming van een éénvormig stelsel. Ten aanzien van de wenselijke 
verantwoordelijkheidsverdeling daarvoor liepen de meningen echter uiteen. Een compromis 
kwam tot stand in het advies van de Gemengde Commissie-Van Rhijn667 Volgens dit advies 
moest de uitvoering van de werknemersverzekeringen exclusief worden opgedragen aan 
verplichte vakbedrijfsverenigingen met een algemene bedrijfsvereniging als restorgaan. Dit 
waren door vertegenwoordigers van de sociale partners bestuurde private organisaties die 
werden gecoördineerd door en onder toezicht stonden van een tripartiet samengestelde 
(Centrale) Sociale Verzekeringsraad. Dit advies lag aan de Organisatiewet Sociale 
Verzekering (Stb. 1952, 344) ten grondslag. 

Met ingang van 1 januari 1953 werd de Ziektewet op de in de Organisatiewet Sociale 
Verzekering aangegeven wijze uitgevoerd. Bij de uitvoering van de ongevallenwetten bleef 
alles bij het oude maar deze wetten werden op 1 juli 1967 vervangen door de WAO, waarop 
de Organisatiewet Sociale Verzekering eveneens van toepassing werd verklaard. Zo leken de 
voorstanders van uitvoering van de werknemersverzekeringen door private organisaties op de 
voorstanders van uitvoering door overheidsorganen een overwinning te hebben behaald. 
Vanwege hun monopoliepositie en de publiekrechtelijke aard van hun taken gingen de 
bedrijfsverenigingen echter steeds meer als overheidsorganen functioneren. Als sluitstuk van 
deze ontwikkeling werd aan hen in 1976 door de Invoeringswet van Boek 2 BW een 
publiekrechtelijk rechtskarakter verleend. Wel werd de overheidsinvloed op de coördinatie 
van de uitvoering de facto beperkt doordat de confessionele werkgevers- en 
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werknemersorganisaties bij de totstandkoming van de Osv hadden bedongen dat de Federatie 
van Bedrijfsverenigingen de uitvoering van de coördinerende taak ter hand mocht nemen. 

Na de invoering van de Osv hebben de sociale partners ernaar gestreefd, de daarin aan hen 
toebedeelde verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen te 
behouden. Zo wezen zij de voorstellen tot centralisatie en partiële regionalisatie van de 
uitvoeringsorganisatie die in het in 1972 aan de SER aangeboden altematievenrapport 
besloten lagen van de hand vanwege de bedreiging die daarvan uitging voor hun bestuurlijke 
invloed op bedrijfstakniveau. De voorstellen van de projectgroep-Lamers669 waren voor hen 
eveneens onaanvaardbaar, omdat daarin de verantwoordelijkheden voor de coördinatie van en 
het toezicht op de uitvoering aan de centrale sociale partners werden ontnomen en aan een aan 
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondergeschikt beheersmgsorgaan werden 
toebedeeld. Door hun invloed in de SER zagen zij tot in de jaren '80 kans om de 
verwezenlijking van dergelijke voorstellen te verhinderen. 
Hun invloed neemt af wanneer de sociale partners in het begin van de negentiger jaren 
verantwoordelijk worden gesteld voor het oneigenlijk gebruik van de WAO als voor de 
werkgever goedkope afvloeiingsregeling. Onder druk van deze kritiek stelt de Sociale 
Verzekeringsraad een Toezichtkamer in waarin de sociale partners geen meerderheidspositie 
meer innemen. De parlementaire enquêtecommissie naar het functioneren van de met de 
uitvoering van de werknemersverzekeringen belaste organen beveelt echter verdergaande 
maatregelen aan zoals de instelling van een volledig van de sociale partners onafhankelijk 
toezichthoudend orgaan en de vervanging van sectorale door regionale uitvoeringsorganen670. 

Met de inwerkingtreding van een nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen (Stb. 1994, 
790) is op 1 januari 1995 een van de sociale partners onafhankelijk toezichtorgaan tot stand 
gekomen in de vorm van het Ctsv. Een volledige eliminatie van het sectorale element uit het 
bestuur van de uitvoeringsorganen is dan echter niet meer aan de orde; politiek noch 
maatschappelijk bestaat daarvoor een toereikend draagvlak. Daarom is in het regeerakkoord 
van het eerste kabinet-Kok in navolging van het SER-advies over de regionalisering van de 
uitvoeringsorganisatie voor de werknemersverzekeringen671 afgesproken 72 om in de te 
regionaliseren opzet van de uitvoeringsorganisatie elementen van sectorale bestuurlijke 
verantwoordelijkheid te handhaven. Het belang van deze uitvoeringsorganisatie voor 
inkomensbescherming van zieke werknemers is echter slechts beperkt. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze inkomensbescherming is door de wet 
Terugdringing Ziekteverzuim (Stb. 1993, 750) immers reeds gedurende de eerste twee à zes 
weken bij de individuele werkgevers gelegd en is daar onder de Wet uitbreiding 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte in beginsel volledig komen te berusten. 

Concluderend kan worden gesteld dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
publiekrechtelijke inkomensbescherming bij ziekte tot in jaren '60 in toenemende mate is 
toebedeeld aan bedrijfsverenigingen. Binnen deze organisaties is de bestuurlijke invloed van 
de georganiseerde werknemers duidelijk toegenomen. De georganiseerde werkgevers hebben 
van meet af aan een belangrijke bestuurlijke invloed op de uitvoeringsorganisaties 
uitgeoefend. Gezamenlijk zien deze sociale partners in de jaren '70 en '80 kans om hun 
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bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de inkomensbescherming bij ziekte 
te behouden. 
In de negentiger jaren lukt dat niet meer; de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers wordt dan in twee stappen vrijwel geheel bij de 
individuele werkgevers gelegd. De politieke en maatschappelijke onrust over de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de omvang van het gebruik van de 
Ziektewet en de WAO is als aanleiding tot deze ontwikkeling te beschouwen. De 
bureaucratische wijze van functioneren van de bedrijfsverenigingen en de als onbevredigend 
ervaren wettelijke regeling van de coördinatie en het toezicht dienen echter als achterliggende 
oorzaken te worden aangemerkt. 
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ARBEIDSRECHTELIJK DEEL 

1. Inleiding 

Dit deel handelt over de vraag, welke arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen de in de 
Wulbz voorziene verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke 
werknemers inhoudt voor individuele werkgevers en werknemers. Allereerst wordt deze 
vraag beantwoord voor de besluitvorming over de inkomensbescherming van zieke 
werknemers. Daarna worden de verantwoordelijkheidsverdeling en de daaruit voortvloeiende 
arbeidsrechtelijke bevoegdheden, rechten en verplichtingen ten aanzien van de financiering 
van de inkomensbescherming van zieke werknemers in kaart gebracht. Vervolgens komen de 
verantwoordelijkheidsverdeling en de daaruit voortvloeiende arbeidsrechtelijke 
bevoegdheden, rechten en verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers aan de orde. Daarbij ligt de nadruk op de 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rechten en verplichtingen van individuele werkgevers 
en werknemers. Bij de bespreking daarvan staat het recht op loondoorbetaling van individuele 
werknemers bij verhindering om de bedongen arbeid te verrichten wegens ziekte centraal. 
Achtereenvolgens passeren van dit recht de rechthebbenden, de ontstaansvoorwaarden, de 
hoogte, de duur, het geldend maken, de betaling en de beëindiging de revue. Daarna komt een 
vijftal verplichtingen van individuele werknemers aan de orde die samenhangen met het recht 
op doorbetaling van loon. Deze veiplichtingen strekken tot het niet door opzet veroorzaken 
van de ziekte, het niet verstrekken van valse informatie over voor de functie relevante 
gebreken bij de aanstellingskeuring, het niet belemmeren of vertragen van de genezing, het 
verrichten van passende arbeid en het naleven van redelijke controlevoorschriften. Verder 
worden nog enkele publiekrechtelijke verplichtingen van individuele werkgevers ten opzichte 
van het Lisv aan de orde gesteld, die samenhangen met de publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheden van het Lisv voor de inkomensbescherming van zieke werknemers 
nadat het recht op loondoorbetaling is geëindigd. 

Ten slotte worden de verantwoordelijkheden van de centrale overheid en die van het Lisv 
voor de rechtsbescherming ter zake van geschillen over de loondoorbetalingsverplichting ex 
art. 7:629 BW, aan de orde gesteld. De verantwoordelijkheden van de centrale overheid 
hebben betrekking op de inrichting en de toegankelijkheid van het stelsel van 
rechtsbescherming. De verantwoordelijkheden van het Lisv betreffen de voorfase van het 
beroep op de rechter. Behoudens de in art. 7:629a lid 2 BW genoemde uitzonderingen is in de 
bodemprocedure namelijk een verklaring van een deskundige vereist omtrent de verhindering 
van de werknemer om arbeid te verrichten. De deskundige die deze verklaring moet 
uitbrengen, dient in beginsel te worden benoemd door het Lisv. 
Een samenvatting waarin conclusies worden getrokken, sluit het hoofdstuk af. 
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2. De verantwoordelijkheden voor de besluitvorming 

2.1. De verantwoordelijkheden van de centrale overheid 

Het orgaan van de centrale overheid dat bij uitstek bij de besluitvorming over de 
inkomensbescherming van zieke werknemers is betrokken, is de (formele) wetgever. Deze 
betrokkenheid komt in een drietal keuzes tot uitdrukking. Allereerst maakt de wetgever de 
keuze dat hij met behulp van wettelijke maatregelen aan de inkomensbescherming van zieke 
werknemers gestalte wenst te geven. Indien de wetgever besluit om deze 
verantwoordelijkheid op zich te nemen, beslist hij vervolgens, op welke wijze hij dat wenst te 
doen door taken afte bakenen en de daarbij behorende bevoegdheden te onderscheiden. Ten 
slotte bepaalt hij dan aan wie hij de door hem onderscheiden taken en bevoegdheden wenst op 
te dragen of over te dragen. Daarbij kan hij verantwoordelijkheden toedelen aan organen van 
de centrale overheid, organen van lagere overheden, zelfstandige bestuursorganen, 
rechtspersonen die uit het particulier initiatief zijn voortgekomen en/of individuele 
werkgevers en werknemers. Hieronder wordt ingegaan op de keuzes die de wetgever in de 
Wulbz op deze punten heeft gemaakt. 

Ten aanzien van de eerstgenoemde keuze valt op dat de totstandkoming van de Wulbz berust 
op de wens van de wetgever om de verantwoordelijkheid te (blijven) aanvaarden voor de 
besluitvorming dat aan de inkomensbescherming van zieke werknemers gestalte wordt 
gegeven. Daarbij valt op te merken dat in de opvatting van de regering,1 het maken van een 
andere keuze door art. 20 lid 2 Grondwet, door de IAO-verdragen 24, 25,102 en 121 en door 
de Europese Code inzake sociale zekerheid met bijbehorend Protocol wordt verhinderd. 
Artikel 20 lid 2 Grondwet schrijft voor dat de wet regels stelt omtrent de aanspraken op 
sociale zekerheid en de genoemde verdragen stellen eisen aan de hoogte en duur van deze 
aanspraken, aan de omvang van de kring van de daartoe gerechtigden en aan de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering en de uitvoering van de wettelijke 
sociale zekerheid. In het evaluatief deel van deze studie wordt nader op deze eisen ingegaan. 

Volgens verschillende hieronder te noemen auteurs beperken art. 20 lid 2 Grondwet en de 
genoemde verdragen ook de vrijheid van de wetgever om te kiezen op welke wijze hij aan zijn 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent de inkomensbescherming van zieke 
werknemers gestalte wenst te geven. In theorie kan de wetgever kiezen tussen een 
privaatrechtelijk stelsel, een publiekrechtelijk stelsel en een gemengd stelsel waarbij het 
hoofdaccent op het privaatrecht dan wel op het publiekrecht kan worden gelegd. Het verschil 
tussen de twee eerstgenoemde stelsels is dat de wetgever in een publiekrechtelijk stelsel ook 
verantwoordelijkheid moet nemen voor de besluitvorming over de financiering en de 
uitvoering terwijl hij in een privaatrechtelijk stelsel deze verantwoordelijkheden aan anderen 
kan overlaten. 

Volgens De Haan staat een privaatrechtelijk stelsel op gespannen voet met art. 20 lid 2 
Grondwet aangezien werknemers in een dergelijk stelsel de zekerheid ontberen dat zij hun 
aanspraken op inkomensbescherming te allen tijde geldend kunnen maken.2 In een studie van 
de SER wordt gesteld dat weliswaar de letter van art. 20 lid 2 Grondwet geen aanwijzingen 
geeft voor de mate van overheidsverantwoordelijkheid voor de inrichting van het stelsel van 

1 Kamerstukken Π 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 2 (Grondwet) en p. 48-50 (verdragen). 
2 De Haan 1993, p. 1971-2012, i.h.b. p. 1971-1972 en 1995-1996. 
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sociale verzekeringen maar dat de geest van dit artikel wel een actief optreden van de 
overheid indiceert? Van der Heijden sluit zich hierbij aan en stelt 'dat art. 20 lid 2 Grondwet 
vermoedelijk niet toestaat dat voor de financiering, de normstelling en de uitvoering van 
loonderving wegens ziekte uitsluitend een horizontale, privaatrechtelijke relatie tussen 
werknemer en werkgever volstaat'.4 

Tot dezelfde conclusie komt deze auteur ook op grond van de IAO-verdragen 102 en 121 en 
de herziene Europese Code inzake sociale zekerheid.5 De Wolff is zelfs van mening dat de 
artt. 71 en 72 van IAO-verdrag 102 de omzetting van de aanspraak op ziekengeld in een 
aanspraak op loondoorbetaling verbieden. Pennings deelt deze opvatting en onderbouwt haar 
mede met een beroep op art. 6 van LAO-verdrag 24.7 Volgens de SER-studie lijken de 
verdragen echter ruimte te bieden voor een meer privaatrechtelijke vormgeving van het stelsel 
van sociale zekerheid. 

In de Wulbz heeft de wetgever deze ruimte benut. De belangrijkste bepalingen die door deze 
wet zijn gewijzigd, zijn art. 7:629 lid 1 BW en art. 29 ZW. In de eerstgenoemde bepaling is 
thans een grotendeels dwingendrechtelijke verplichting van de werkgever opgenomen om een 
zieke werknemer gedurende 52 weken 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon door te 
betalen voorzover dat niet meer bedraagt dan het in art. 9 lid 1 Coördinatiewet Sociale 
Verzekering genoemde maximum dagloon, met als ondergrens het voor die werknemer 
geldende wettelijk minimumloon. Deze keuze van de wetgever heeft tot gevolg dat zijn 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers tot beperkte proporties is teruggebracht maar 
niet geheel is verdwenen. De resterende verantwoordelijkheden van de wetgever op deze 
gebieden vloeien voort uit enkele voorwaarden die in het regeerakkoord van het eerste 
kabinet-Kok9 zijn gesteld en in wettelijke maatregelen zijn uitgewerkt. 

Eén van deze voorwaarden luidt dat alle werkgevers een betaalbare verzekering tegen het 
risico van loondoorbetaling bij ziekte moeten kunnen afsluiten die alle werknemers omvat. 
Ter realisering van deze voorwaarde is het kabinet tot driemaal toe in overleg getreden met 
het Verbond van Verzekeraars. Op de inhoud en de uitkomsten van dit overleg wordt in § 3.1. 
ingegaan. 
Naast de voorwaarde dat alle werkgevers een betaalbare verzekering tegen het risico van 
loondoorbetaling bij ziekte moeten kunnen afsluiten, bevat het regeerakkoord van het eerste 
kabinet-Kok de voorwaarde dat alle werknemers tegen dit risico verzekerd moeten blijven. 
Uit deze voorwaarde vloeit de keuze voort om de Ziektewet als vangnetvoorziening te 
behouden voor groepen werknemers die, arbeidsrechtelijk bezien, geen beroep op de 
loondoorbetalingsverplichting kunnen doen10 of voor wie het doen van een dergelijk beroep 
gelet op hun arbeidsmarkt-positie bezwaarlijk is. Aan deze vangnetvoorziening is een 

3 Sociaal-Economische Raad 1994a, p. 174-175. 
4 Van der Heijden 1994a, p. 58-72, i.h.b. p. 63. 
3 Van der Heijden 1994a, i.h.b. p. 63-67. 
6 De Wolff 1993, p. 1517. 
7 Pennings 1996, p. 329-343, i.h.b. p. 341-342. 
8 Sociaal-Economische Raad 1994a, p. 194. 
' Kamerstukken II1993/94,23 715, nr. 11, p. 9-10. 
10 Tot deze categorie rekent het kabinet ook orgaandonoren aangezien volgens het kabinet onder de wet-TZ 
onduidelijkheid bestond over de vragen of er bij hen sprake was van ziekte en van een recht op doorbetaling van 
loon. Bron: Kamerstukken II 1995/96,24 439, nr. 3, p. 68. 
" De laatstgenoemde uitzondering betreft zwangere en pas bevallen vrouwen (art 29a ZW) alsmede 
arbeidsgehandicapte werknemers (art. 29b ZW). 
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afzonderlijk deel van deze studie gewijd waarin dieper wordt ingegaan op de argumenten die 
aan haar totstandkoming ten grondslag liggen. Daarnaast heeft de wetgever de voorziening 
van art. 87a ZW gecreëerd, die het mogelijk maakt om bij algemene maatregel van bestuur 
bepaalde groepen werknemers een recht op uitkering van ziekengeld te verlenen. Deze 
voorziening dient ter oplossing van structurele problemen in een bepaalde bedrijfstak zoals 
het samengaan van een hoge premie met een hoog percentage onverzekerde werkgevers.12 

De keuze van de wetgever voor een hoofdzakelijk privaatrechtelijk stelsel vloeit voort uit zijn 
wens om individuele werkgevers afte rekenen op de kosten van ziekteverzuim die zij 
genereren en hen langs deze weg te stimuleren om het ziekteverzuim in hun 
arbeidsorganisaties te beperken. 3 De individuele werkgevers zijn dan ook degenen, aan wie 
in beginsel de verantwoordelijkheden voor de besluitvorming over de financiering en de 
uitvoering van de inkomensbescherming van hun zieke werknemers worden toebedeeld. Op 
deze verantwoordelijkheden wordt hieronder in § 2.3 ingegaan. Daaraan voorafgaat in § 2.2 
een bespreking van de verantwoordelijkheden van de sociale partners voor de besluitvorming 
over het privaatrechtelijke deel van de door de Wulbz geboden inkomensbescherming van 
zieke werknemers. 

2.2. De verantwoordelijkheden van de sociale partners 

Vóór de inwerkingtreding van de wet-TZ op 1 januari 1994 stonden voor de sociale partners 
twee wegen open om verantwoordelijkheid te nemen voor de besluitvorming over de 
aanspraken van zieke werknemers op inkomensbescherming: een publiekrechtelijke en een 
privaatrechtelijke. De publiekrechtelijke weg werd geplaveid door de artt. 29 lid 3 en 57 ZW 
(oud). 
Deze bepalingen verleenden aan de sociale partners in hun hoedanigheid van bestuurders van 
de met de uitvoering van de ZW belaste bedrijfsverenigingen bevoegdheden tot het aanvullen 
van de wettelijke aanspraken op ziekengeld met behulp van het financierings- en 
uitvoeringsinstrumentarium van de ZW. Bij de wet-TZ zijn deze bepalingen vervallen. 
Handhaving daarvan paste niet bij het streven van de wetgever om individuele werkgevers 
rechtstreeks te confronteren met de financiële gevolgen van het ziekteverzuim in hun 
bedrijf.14 De Jong betreurt deze ontwikkeling omdat juist daardoor de gevolgen van de 
vermindering van verantwoordelijkheden van de wetgever de verhouding van individuele 
werkgevers en werknemers te zwaar belasten.15 

Van oudsher bestaat voor de sociale partners de mogelijkheid om langs de privaatrechtelijke 
weg van de CAO verantwoordelijkheid te nemen voor de besluitvorming over de aanspraken 
op inkomensbescherming van zieke werknemers. De wijzigingen die door de wet-TZ en de 
Wulbz in het BW en de ZW zijn aangebracht, doen aan deze mogelijkheid niet af. Een keuze 
van de wetgever om dat wel te doen, is in intemationaalrechtelijk perspectief ook nauwelijks 
voorstelbaar. Het bestaan van de mogelijkheid om bij CAO bovenwettelijke aanspraken op 
inkomensbescherming voor zieke werknemers te bedingen, vloeit immers voort uit het recht 
op vrije collectieve onderhandelingen dat in de IAO-verdragen 98 en 154, in art. 6 ESH, in 
art. 8 IVESCR en in art. 11 EVRM is neergelegd. Het belang van deze mogelijkheid wordt 

12 Kamerstukken II1995/96,24 439, m. 3, p. 52-53. 
13 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 3. 
14 Kamerstukken II1992/93,22 899, nr. 3, p. 31. 
15 De Jong 1996, p. 317-328, i.h.b. p. 326. 

124 



nog vergroot door de Wet-AW (Stb. 1937, 801). Ook werkgevers en werknemers die geen 
lid zijn van een bij de totstandkoming van een CAO betrokken organisatie worden op grond 
van art. 3 lid 1 van deze wet aan de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van die CAO 
gebonden. Daardoor bestaat voor de sociale partners nog steeds de mogelijkheid om voor een 
gehele bedrijfstak bovenwettelijke aanspraken op inkomensbescherming van zieke 
werknemers overeen te komen. Wel hebben zij daarvoor de medewerking nodig van de 
Minister van SZW die hun verzoek tot algemeenverbindendverklaring moet honoreren. 
Alvorens daartoe over te gaan, onderwerpt hij de algemeen verbindend te verklaren CAO-
bepalingen aan een representativiteitstoets. Deze toets houdt in dat de bepalingen reeds 
moeten gelden voor een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen 
(art. 2 lid 1 Wet-AW). Tot deze meerderheid worden ook ongeorganiseerde werknemers 
gerekend op wie de CAO op grond van art. 14 Wet-CAO moet worden toegepast door hun 
werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie die partij is bij de CAO.1 

Uit de parlementaire geschiedenis van art. 2 lid 1 Wet-AW blijkt dat de Minister van SZW 
de algemeenverbindendverklaring voorts kan weigeren op grond van het algemeen belang.17 

Volgens Albeda en Dercksen18 baseert hij de weigering algemeen verbindend te verklaren 
echter vrijwel nooit op deze grond. Daardoor kan de situatie ontstaan dat de Minister van 
SZW CAO-bepalingen algemeen verbindend verklaart die op gespannen voet staan met het 
sociaal-economisch regeringsbeleid doordat zij beperkingen van de wettelijke 
inkomensbescherming die daaruit voortvloeien, geheel of gedeeltelijk compenseren. Ter 
voorkoming van dergelijke situaties is in de economische literatuur een frequenter gebruik 
van de ministeriële bevoegdheid tot weigering van de algemeenverbindendverklaring op 
grond van het algemeen belang bepleit.1 Schmale en Siebesma brengen daartegen in dat de 
totstandkoming van de wet-AW berust op de omstandigheid 'dat de wetgever het algemeen 
verbindend verklaren als zodanig in het algemeen belang heeft geacht', en wel ter 
ondersteuning van collectieve onderhandelingen.20 

Met het oog op deze functie van de algemeenverbindendverklaring is Olbers21 van mening dat 
een stopzetting van de toepassing van dit instrument op het gebied van de arbeidsvoorwaarden 
zoals voorgesteld door minister B. de Vries in de beleidsnota 'Algemeen verbindend 
verklaren van CAO-bepalingen'22 in strijd is met de hierboven genoemde verdragsbepalingen 
die het recht op vrije collectieve onderhandelingen waarborgen. Andere schrijvers, zoals 
Broekema,23 Van der Heijden24 en Van Voorden25 wijzen op het belang van de 
algemeenverbindendverklaring voor de arbeidsrust. Vanwege dit belang achtte de Raad van 
State grote risico's verbonden aan het wetsvoorstel van minister B. de Vries dat een 
uitwerking vormde van het door deze minister voorgestane beleid. Bovendien was dit college 
van mening dat de huidige wet-AW voldoende mogelijkheden biedt om bij de 
algemeenverbindendverklaring van arbeidsvoorwaarden een selectief beleid te voeren.26 Gelet 

16 HR 10 juni 1983, .M/1984, 147, r.o. 4.2. 
17 Kamerstukken II1936/37, 274, nr. 5, p. 2. 
" Albeda & Dercksen 1994, p. 106. 
"Zalm 1990, p. 28. 
20 Schmale & Siebesma 1991, p. 63-71, i.h.b. p. 70-71. 
21 Olbers 1994, p. 3-4. 
22 Kamerstukken II1993/94,23 532, nr. 2, p. 28-30. 
23 Broekema 1992, p. 286-294, i.h.b. p. 294. 
24 Van der Heijden 1992, p. 345-348, i.h.b. p. 346 en Van der Heijden 1994b, p. 337-338. 
23 Van Voorden 1991, p. 53-54. 
26 Kamerstukken II1994/95, 23 532, nr. 4, p. 3A. 
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op dit advies en het regeerakkoord van het eerste kabinet-Kok heeft minister Melkert het 
wetsvoorstel van zijn voorganger niet bij de Tweede Kamer ingediend en in plaats daarvan 
het beleidsvoornemen geformuleerd om op basis van de huidige wet-AVV CAO-bepalingen 
over bovenwettelijke sociale zekerheid niet meer algemeen verbindend te verklaren. Tegen de 
uitvoering van dit beleidsvoornemen verzet zich echter de op 9 mei 1996 door de Tweede 
Kamer aangenomen27 motie-Rosenmöller28 Deze motie spreekt de wenselijkheid uit, de 
toepassing van de algemeenverbindendverklaring, behoudens het met de sociale partners 
overeengekomen beleid ten aanzien van de laagste loonschalen,29 ook op middellange termijn 
te handhaven. In dit verband is het Toetsingskader A VV-CAO-bepalmgen30 van belang, dat op 
1 januari 1999 in werking is getreden. De hierin opgenomen beleidsregels hebben tot doel, de 
toetsing van CAO-bepalingen door de Arbeidsinspectie transparanter te maken en de sociale 
partners aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om alleen juridisch correcte CAO-
bepalingen ter algemeenverbindendverklaring in te dienen. In dit toetsingskader ontbreken 
beleidsregels ter bevordering van het creëren van lage loonschalen; blijkens de Sociale nota 
1999 is het kabinet van mening dat op dit punt inmiddels voldoende vooruitgang is geboekt.31 

2.3. De verantwoordelijkheden van individuele werkgevers en werknemers 

Zowel de wet-TZ als de Wulbz hebben de verantwoordelijkheden van de individuele 
werkgevers voor de besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de wettelijke 
inkomensbescherming van hun zieke werknemers uitgebreid. Deze uitbreiding berustte op de 
wens tot vergroting van de financiële betrokkenheid van individuele werkgevers en 
werknemers bij het ziekteverzuim teneinde dat verzuim te doen afnemen.3 De wet-TZ heeft 
individuele werkgevers daartoe gedurende de eerste zes weken33 van het ziekteverzuim van 
een werknemer voor de besluitvorming over de financiering en de uitvoering van zijn 
inkomensbescherming verantwoordelijk gesteld en de Wulbz heeft deze situatie tot de eerste 
52 weken34 uitgebreid. Anders dan de wet-TZ maakt de Wulbz geen onderscheid tussen grote 
en kleine werkgevers. Ook heeft de Wulbz een einde gemaakt aan de bij de wet-TZ aan de 
bedrijfsverenigingen toegekende bevoegdheid om aan werknemers die in een second opinion 
ongeschikt zijn bevonden tot het verrichten van hun arbeid, ziekengeld toe te kennen met 
verhaal op hun werkgever. Wel fungeert in beide wetten de Ziektewet als vangnetvoorziening 
voor werknemers die, arbeidsrechtelijk beschouwd, geen recht hebben op loondoorbetaling of 
wier arbeidsmarktpositie het geldend maken van een dergelijk recht bezwaarlijk maakt. Ten 
opzichte van de wet-TZ is de eerste categorie in de Wulbz uitgebreid met werknemers die ten 
gevolge van orgaandonatie ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid. 

Voor de besluitvorming over bovenwettelijke inkomensbescherming bij ziekte is theoretisch 
alleen de werknemer verantwoordelijk. Door het treffen van voorzieningen in de 

27 Handelingen Π1995/96, p. 5460. 
2 8 Kamerstukken II1995/96, 24 717, nr 2 
2 9 Dit beleid hield het creëren van lagere loonschalen in ter bevordering van de instroom van (langdurig) 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt 
30 Sten. 1998, 240, p. 14. 
31 Kamerstukken II1998-1999, 26 202, nrs. 1-2 
32 Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr 3, p. 19. 
33 Voor kleine werkgevers werd deze verantwoordelijkheid de facto beperkt doordat art. 29 lid 5 ZW (oud) hun 
werknemers reeds vanaf de derde week van ongeschiktheid tot werken een aanspraak op ziekengeld verleende 
die op grond van art. 7A: 1638c lid 2 BW (oud) op de loondoorbetalmgsveiplichting in mindering werd gebracht 
34 Behoudens de in art. 7:629 lid 9 BW opgenomen mogelijkheid om één of twee wachtdagen te bedingen. Zie 
voor een bespreking van deze mogelijkheid § 4.3 1 sub d 
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arbeidsovereenkomst aanvaarden werkgevers in de praktijk medeverantwoordelijkheid voor 
deze besluitvorming. 
Verder worden de individuele en collectieve aanspraken op bovenwettelijke 
inkomensbescherming bij ziekte van de in art. 29b lid 1 ZW bedoelde werknemers op grond 
van art. 29b lid 3 ZW in hun ziekengeld verwerkt als hun werkgever daarom verzoekt. Ten 
slotte heeft de wetgever de hoogte van de uitkering van ziekengeld wegens zwangerschap, 
bevalling en orgaandonatie op het dagloon van de verzekerde gesteld. In deze gevallen 
worden individuele werkgevers en werknemers door de wetgever op hun verzoek dan wel van 
rechtswege de facto van hun verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de 
financiering en de uitvoering van de inkomensbescherming bij ziekte ontheven.35 Het ex art. 
7:629 lid 1 BW door te betalen loon wordt namelijk op grond van art. 7:629 lid 4 BW met het 
ziekengeld verminderd. 

33 Behalve ten aanzien van het gedeelte van het bedongen loon dat uitgaat boven het maximum dagloon, bedoeld 
in art. 9 lid 1 Coördinatiewet Sociale Verzekering. 
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3. De verantwoordelijkheden voor de financiering 

3 1 De verantwoordelijkheden van de centrale overheid 

Een kenmerkend onderscheid van een pnvaatrechtelijk ten opzichte van een publiekrechtelijk 
stelsel van inkomensbescherming is dat de centrale overheid in een pnvaatrechtelijk stelsel 
geen directe verantwoordelijkheid voor de financienng behoeft te dragen36 Wel kan de 
centrale overheid, en daarbinnen de wetgever, zich geroepen voelen bij de innchting van een 
pnvaatrechtelijk stelsel de voorwaarden te scheppen waaronder degenen die met de 
verantwoordelijkheid voor de financienng worden belast, in staat worden gesteld die te 
dragen 
Zo heeft het eerste kabinet-Kok in zijn regeerakkoord de voorwaarde opgenomen dat 
werkgevers voor alle werknemers een betaalbare verzekenng tegen het nsico van 
loondoorbetalmg bij ziekte kunnen afsluiten Daarbij verdienen volgens het regeerakkoord de 
positie van chronisch zieke werknemers en die van kleine werkgevers bijzondere aandacht37 

Zoals in § 2 1 reeds werd vermeld, heeft het kabinet ter reahsenng van deze voorwaarde tot 
dnemaal toe overleg gevoerd met het Verbond van Verzekeraars 
Allereerst is het kabinet bij de voorbereiding van de Wulbz met dit Verbond in overleg 
getreden en heeft het daarbij de toezegging verkregen dat de verzekeraars bereid zijn, 
gedurende de eerste zes maanden na inwerkingtreding van de Wulbz alle bedrijven ongeacht 
hun omvang zonder selectie op individuele werknemers te accepteren Nieuwe bednjven 
zouden ook na de overgangspenode aselect worden geaccepteerd Verder hebben de 
verzekeraars toegezegd, voor kleine bednjven bij de bepalmg van de premie het verzuim in de 
bednjfstak zwaarder te laten wegen dan het bednjfsverzuim en een bednjf met meer premie 
op te leggen dan 2,5 maal de gemiddelde premie in de bednjfstak38 

Vervolgens heeft het kabmet op aandrang van de VVD-fractie in de Tweede Kamer39 tijdens 
de schnftehjke behandeling van het wetsvoorstel in die Kamer het overleg met het Verbond 
van Verzekeraars heropend en daarbij de toezegging verkregen dat bij inwerkingtreding van 
de wet op 1 januan 1996 werkgevers die vóór 1 maart 1996 een offerte hebben aangevraagd 
zich zonder premieverhoging met terugwerkende kracht kunnen verzekeren 40 

Ten slotte moest het kabmet zich met het Verbond van Verzekeraars verstaan ter uitvoenng 
van de motie-Van Middelkoop41 tenemde de eerder met dit Verbond gemaakte afspraken te 
actualiseren voor de situatie die was ontstaan doordat de Eerste Kamer meer tijd nodig had 
voor de behandeling van het wetsvoorstel dan was voorzien Ook dit overleg heeft tot het 
daarmee beoogde resultaat geleid 42 

Met Fase43 valt bij de zojuist besproken toezeggingen van het Verbond van Verzekeraars nog 
aan te tekenen, dat zij uitsluitend betrekking hebben op de verzekenng van het nsico van de 
wettelijke loondoorbetalmgsverplichting 

36 Het is m een pnvaatrechtelijk stelsel echter wel mogelijk dat de centrale overheid verantwoordelijkheid voor 
de financienng op zich neemt, zie de WAM en de WTZ 
37 Kamerstukken Π 1993/94,23 715, nr 11, ρ 9-10 
3 8 Kamerstukken II 1995/96,24 439, nr 3, ρ 16-18 
3 9 Kamerstukken II 1995/96,24 439, nr 5, ρ 6 
4 0 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr 6, ρ 4 
4 1 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr 18 
4 2 Handelingen 11995/96, ρ 945 
4 3 Fase 1996, ρ 13 
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Het hierboven weergegeven overleg van het kabinet met het Verbond van Verzekeraars 
diende vooral ter voorkoming van problemen op het gebied van de financiering. De 
bijzondere voorziening om bij algemene maatregel van bestuur bepaalde groepen werknemers 
een recht op uitkering van ziekengeld te verlenen, die bij de Wulbz als art. 87a in de 
Ziektewet is opgenomen, dient daarentegen ter oplossing van dergelijke problemen. Deze 
voorziening is als discretionaire bevoegdheid geformuleerd en dient volgens de memorie van 
toelichting als een uiterste middel ter ondervanging van structurele moeilijkheden in een 
bepaalde bedrijfstak zoals het samengaan van een hoge premie met een hoog percentage 
onverzekerde werkgevers.44 Anders dan Fleuren-Van Walsem45 lijkt te suggereren, is voor de 
toepassing van art. 87a ZW dus niet de situatie van een individuele werkgever maar de 
toestand in een bedrijfstak als geheel van belang. Bovendien staat deze toestand niet alleen 
aan het kabinet, maar ook aan het parlement ter beoordeling. Daartoe bepaalt art. 87a lid 4 
ZW dat een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur niet eerder 
in werking treedt dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is 
geplaatst en dat van die plaatsing onverwijld mededeling wordt gedaan aan de beide Kamers 
der Staten-Generaal. Deze procedurele waarborg en de hierboven weergegeven doelstelling 
van de voorziening van art. 87a ZW wekken de verwachting dat van deze voorziening slechts 
bij hoge uitzondering gebruik zal worden gemaakt. Tot nu toe is dit nog niet gebeurd. Met 
recht kan deze voorziening dan ook als sluitstuk van de verantwoordelijkheid van de wetgever 
voor de financiering van de privaatrechtelijke inkomensbescherming van zieke werknemers 
worden beschouwd. 

3.2. De verantwoordelijkheden van de sociale partners 

Zoals in § 2.2. reeds werd aangegeven, kunnen de sociale partners langs de privaatrechtelijke 
weg van de CAO verantwoordelijkheid nemen voor de besluitvorming over aanspraken op 
inkomensbescherming van zieke werknemers. Deze besluitvorming kan mede betrekking 
hebben op de financiering van deze aanspraken. Zo zouden individuele werkgevers bij CAO 
kunnen worden verplicht om voor hun loondoorbetalingsrisico een particuliere verzekering af 
te sluiten. Een andere mogelijkheid is de financiering van het loondoorbetalingsrisico vanuit 
een sociaal fonds. Individuele werkgevers worden daarbij verplicht om een bepaald bedrag af 
te dragen aan een fonds waarvan het bestuur doorgaans paritair uit vertegenwoordigers van de 
sociale partners is samengesteld.46 Zij kunnen dan de kosten van loondoorbetaling bij ziekte 
geheel of gedeeltelijk bij dat fonds declareren. Ook bestaat de mogelijkheid dat aan 
individuele werknemers een aanspraak op uitkering ten laste van een dergelijk fonds wordt 
verleend. Op grond van art. 7:629 lid 4 BW komen dergelijke aanspraken in mindering op het 
bedrag dat hun werkgever aan loon is verschuldigd. Met Fase47 valt echter op te merken dat 
zij, gelet op het in art. 7:629 lid 8 BW neergelegde dwingendrechtelijke karakter van de 
loondoorbetalingsverplichting, deze verplichting niet kunnen wegnemen. 

Bij het benutten van de zojuist besproken mogelijkheden tot financiering van het 
loondoorbetalingsrisico doet zich de moeilijkheid voor dat individuele werkgevers die niet 
zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie die partij is bij een CAO, niet aan de 
bepalingen van die CAO zijn gebonden. Door zich niet tegen het loondoorbetalingsrisico te 

44 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 52-53. 
45 Fleuren-Van Walsem 1996, p. 159-169, i.h.b. p. 163. 
46 Bakels 1996, p. 177. 
47 Fase 1996, p. 15. 
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verzekeren, respectievelijk geen bijdrage te leveren aan het sociaal fonds van de bedrijfstak, 
kunnen deze werkgevers (in eerste instantie) goedkoper afzijn dan hun georganiseerde 
collega's die wel aan de CAO-bepalingen ter zake van de financiering van het 
loondoorbetalingsrisico zijn gebonden. Zoals in § 2.2. reeds werd aangeduid, kan deze 
moeilijkheid door algemeenverbindendverklaring van de desbetreffende CAO-bepalingen 
worden overwonnen. Volgens de Hoge Raad48 is de algemeenverbindendverklaring van 
diagonale bepalingen van een bedrijfstak-CAO zoals de verplichting om bij te dragen aan een 
sociaal fonds juridisch mogelijk. Het Toetsingskader A W-CAO-bepalingen4 sluit echter 
algemeenverbindendverklaring uit van CAO-bepalingen die werkgevers verplichten tot 
herverzekering van het risico dat voortvloeit uit de wettelijke loondoorbetalingsplicht ex art. 
7:629 lid 1 BW. Wel staat dit toetsingskader algemeenverbindendverklaring toe van 
bovenwettelijke toeslagen op sociale zekerheid met inbegrip van het verzekeren van de 
daaruit voortvloeiende risico's. Het toetsingskader beschouwt deze risico's, in tegenstelling 
tot dat van de loondoorbetalingsplicht ex art. 7:629 lid 1 BW, niet als normale 
ondememersrisico's maar als risico's die voortvloeien uit arbeidsvoorwaarden. 

3.3. De verantwoordelijkheden van individuele werkgevers en werknemers 

Onder de Wulbz dragen individuele werkgevers gedurende 52 weken rechtstreeks 
verantwoordelijkheid voor de financiering van de wettelijke inkomensbescherming van de 
zieke werknemers die bij hen in dienst zijn. Voor deze werknemers bestaat op grond van art. 
29 lid 1 ZW als regel geen recht op uitkering van ziekengeld. Deze 
verantwoordelijkheidsverdeling berust op de wens van de wetgever om werkgevers afte 
rekenen op de kosten van ziekteverzuim en hen langs deze weg te stimuleren om het 
ziekteverzuim te beperken.50 

Op de zojuist geformuleerde regel bestaan drie uitzonderingen. Allereerst verleent art. 29a 
ZW aan vrouwelijke verzekerden een recht op uitkering van ziekengeld ter hoogte van hun 
dagloon wegens bevalling en wegens ongeschiktheid tot werken ten gevolge van 
zwangerschap en bevalling. Vervolgens kunnen werknemers die onmiddellijk voorafgaand 
aan hun dienstbetrekking arbeidsgehandicapte waren in de zin van de Wet REA maar die niet 
in WSW-verband werkzaam zijn, aan art. 29b ZW over perioden van ongeschiktheid tot 
werken die zijn aangevangen in de eerste vijfjaar51 na aanvang van hun dienstbetrekking een 
recht op uitkering van ziekengeld ter hoogte van 70% van hun dagloon ontlenen. Deze 
uitkering wordt op verzoek van hun werkgever verhoogd tot het niveau van diens 
loondoorbetalingsverplichting. Ten slotte verleent art. 29 lid 2 sub e ZW een recht op 
uitkering van ziekengeld ter hoogte van hun dagloon aan werknemers die ongeschikt zijn tot 
het verrichten van hun arbeid wegens orgaandonatie. De uitkeringen van ziekengeld waarop 
werknemers krachtens deze bepalingen recht hebben, worden op grond van art. 7:629 lid 4 
BW op de loondoorbetalingsverplichting van hun werkgever in mindering gebracht. Deze 
verrekening verklaart de totstandkoming van de twee eerstgenoemde uitzonderingen; de 
wetgever beoogt daarmee de nadelige effecten van de loondoorbetalingsverplichting op de 
arbeidsmarktpositie van deze categorieën werknemers teniet te doen.52 De uitzondering voor 

4S HR 10 juni 1983, NJ1984, 147, r.o. 4.1. 
*9Stcrt. 1998,240,^ 14. 
50 Kamerstukken II 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 3. 
51 Vóór de inwerkingtreding van de Wet REA bedroeg deze termijn dne jaar. 
52 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 30 (zwangere en bevallen vrouwen), respectievelijk Kamerstukken 
II1995/96, 24 439 nr. 5, p. 54 en nr. 6, p. 64 (arbeidsgehandicapten). 
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zieke orgaandonoren benist op de wens van de wetgever om buiten twijfel te stellen dat er bij 
ongeschiktheid tot werken wegens orgaandonatie sprake is van ziekte waarbij een aanspraak 
op loondoorbetaling ontstaat.5 Maatschappelijk bezien, lijkt zij te berusten op de wens, 
individuele werkgevers te ontheffen van hun verantwoordelijkheid voor de financiering van 
de inkomensbescherming van werknemers die ten gevolge van orgaandonatie niet in staat zijn 
om de bedongen arbeid te verrichten. 

In beginsel dragen individuele werknemers de volledige verantwoordelijkheid voor de 
financiering van hun bovenwettelijke inkomensbescherming bij ziekte. Bij individuele 
arbeidsovereenkomst of CAO kan echter iets anders worden overeengekomen. 
Overeengekomen kan bijvoorbeeld worden dat de werkgever verplicht is, het loon van de 
zieke werknemer volledig door te betalen. Vóór de inwerkingtreding van de Wulbz was deze 
situatie gebruikelijk,54 al hebben sommige werkgevers daarin onder de wet-TZ reeds 
verandering aangebracht.55 In de memorie van toelichting bij de Wulbz wordt desondanks de 
verwachting uitgesproken dat deze wet de hoogte van de loondoorbetaling nauwelijks zal 
beïnvloeden.56 

Deze verwachting blijkt te zijn uitgekomen; onder de Wulbz wordt voor ruim 90% van de 
werknemers tijdens ongeschiktheid tot werken wegens ziekte het loon volledig doorbetaald.57 

Wel valt onder deze wet een toename te bespeuren van het gebruik van de in art. 7:629 lid 8 
BW geboden mogelijkheid om één of twee wachtdagen te bedingen.58 

In de metaal- en elektrotechnische industrie hebben de werkgeversorganisaties met het oog op 
de inwerkingtreding van de Wulbz getracht de verantwoordelijkheid van hun leden voor de 
financiering van de bovenwettelijke inkomensbescherming bij ziekte te verminderen. Zij 
hebben daartoe hun leden bericht dat die onder de Wulbz niet langer verplicht zijn om aan 
zieke werknemers hun dagloon volledig door te betalen aangezien de CAO-bepalingen waarin 
deze verplichting is neergelegd, zijn geschreven voor de situatie onder de wet-TZ. De 
betrokken vakorganisaties vorderden daarop in kort geding op grond van het in § 4.2 te 
bespreken art. 8 wet-CAO dat de werkgeversorganisaties hun leden zouden oproepen om aan 
zieke werknemers hun dagloon volledig door te betalen totdat een nieuwe CAO tot stand zou 
zijn gekomen. De President van de Rechtbank te 's-Gravenhage wees deze vordering toe59 

aangezien de wetgever naar zijn mening niet de mogelijkheid heeft willen creëren om in 
bestaande CAO's in te breken en een grammaticale interpretatie van de litigieuze CAO-
bepalingen60 ertoe leidt dat aan de CAO gebonden werkgevers gehouden zijn om aan zieke 
werknemers hun dagloon volledig door te betalen. Deze rechterlijke uitspraak sluit echter niet 
uit dat partijen in een nieuwe CAO voor de financiering van de bovenwettelijke 
inkomensbescherming van zieke werknemers een andere verantwoordelijkheidsverdeling 
bedingen. Eveneens kunnen individuele werkgevers in situaties waarin hun 
verantwoordelijkheid voor de financiering van de bovenwettelijke inkomensbescherming van 
zieke werknemers niet op een CAO berust, trachten die te verminderen ofte beëindigen door 
nieuwe afspraken te maken met hun werknemers. Deze mogelijkheid wordt echter beperkt 
door rechtspraak waarin wordt aangenomen dat individuele werkgevers op grond van 

53 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 68. 
54 Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden 1991, p. 22. 
55 Cf. Ktg. Schiedam 23 januari 1996, JAR 1996/37. 
56 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 40. 
57 Veeman & Ter Huurne 1996, p. 117. 
58 Veerman & Ter Huurae 1996, p. 124. 
59 Pres. Rb. 's-Gravenhage 27 februari 1996, JAR 1996/63. 
60 Zoals voorgeschreven door de Hoge Raad in HR 17 september 1993, NJ1994, 173. 
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bestendig gebruik gehouden kunnen zijn een zekere aanvulling op de wettelijke 
inkomensbescherming bij ziekte te financieren61 of zelfs aan zieke werknemers hun loon 
volledig door te betalen. In dit verband is ook een arrest van de Hoge Raad63 van belang 
waarin deze het oordeel van de Rechtbank Roermond casseert dat het de werkgever in 
verband met de inwerkingtreding van de Wet TZ was toegestaan een suppletieregeling 
eenzijdig te wijzigen. Dit oordeel berustte op de overweging dat het in de gegeven 
omstandigheden 'niet redelijk' zou zijn dat de werkgever de suppletieregeling ongewijzigd in 
stand zou moeten laten. In de visie van de Hoge Raad heeft de rechtbank hier een onjuiste 
maatstaf aangelegd door niet het meer terughoudende criterium van art. 6:248 lid 2 BW te 
hanteren. Dit criterium houdt in dat een tussen partijen als gevolg van een overeenkomst 
geldende regel niet van toepassing is voorzover dit in de gegeven omstandigheden 'naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar' zou zijn. 

61 Pres. Rb. Groningen 9 juni 1994, JAR 1994/147. 
62 Ktg. Eindhoven 25 april 1995, JAR 1995/106. 
63 HR 25 febnian 2000, JAR 2000/85. 
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4. De verantwoordelijkheden voor de uitvoering 

4.1. De verantwoordelijkheden van de centrale overheid 

Een kenmerkend onderscheid van een privaatrechtelijk ten opzichte van een publiekrechtelijk 
stelsel van inkomensbescherming is dat de centrale overheid in een privaatrechtelijk stelsel 
niet noodzakelijkerwijs een directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering draagt. Wel dient 
de centrale overheid, gelet op haar algemene verantwoordelijkheid voor een goede 
administratie van de instellingen en diensten die betrokken zijn bij de toepassing van IAO-
verdrag 102 en de Europese Code inzake sociale zekerheid, bij de inrichting van een 
privaatrechtelijk stelsel de voorwaarden te scheppen waaronder de uitvoerders hun 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Zo heeft de wetgever aan werkgevers de in art. 7:629 
lid 5 BW opgenomen bevoegdheid verleend om de loondoorbetaling op te schorten voor de 
tijd waarin een werknemer zich niet houdt aan schriftelijk gegeven redelijke voorschriften 
omtrent het verstrekken van inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast 
te stellen. Enerzijds beoogt de wetgever met deze bepaling aan de controlebevoegdheden van 
de werkgever een nadere wettelijke basis te geven, maar anderzijds beoogt hij daaraan ook 
'duidelijke beperkingen' te stellen. 

Deze doelstellingen zijn te verklaren tegen de achtergrond van de discussie over grondslag en 
reikwijdte van de bevoegdheid van individuele werkgevers tot het eenzijdig vaststellen van 
controlevoorschriften onder de wet-TZ. De parlementaire geschiedenis van deze wet 
vermeldde wel dat werkgevers over een dergelijke bevoegdheid beschikken65 maar niet op 
welke wettelijke grondslag zij berust. De juridische schrijvers vonden deze grondslag in het 
algemeen impliciet in art. 7A: 1639d BW (oud) en soms ook expliciet in art. 7A: 1639b BW 
(oud).66 Over de reikwijdte van de bevoegdheid tot het eenzijdig vaststellen van 
controlevoorschriften door de werkgever, verschilden zij echter van mening. 
Een 'precies' standpunt werd ingenomen door Rommelse, Olbers en Asscher-Vonk. Deze 
schrijvers achtten de reikwijdte van die bevoegdheid afhankelijk van de ingrijpendheid van de 
vast te stellen controlevoorschriften in het licht van het recht op privacy en de daarvan 
afgeleide grondrechten, zoals het recht op lichamelijke integriteit en het huisrecht. Zo achtte 
Olbers,67 gelet op de mate van ingrijpendheid van de verplichting om zich aan een 
geneeskundig onderzoek te onderwerpen, voor het opleggen daarvan ten minste een 
contractuele grondslag vereist. Rommelse68 vond in het licht van het huidige art. 7:446 BW 
zelfs een contractuele grondslag voor het opleggen van de verplichting om zich aan een 
geneeskundig onderzoek te onderwerpen ontoereikend; hij stelde dat steeds toestemming na 
adequate informatie noodzakelijk is. Asscher-Vonk69 bracht daartegen in dat een onderzoek 
ter controle op het ziekteverzuim niet als behandelingsovereenkomst ex art. 7:446 lid 1 BW 
maar als handeling in de zin van het vijfde lid van dit artikel dient te worden gekwalificeerd. 
Dit brengt volgens haar gelet op art. 7:464 BW mee dat beperking van het grondrecht van 
lichamelijke integriteit bij overeenkomst in casu mogelijk is. Daarmee sloot zij zich bij het 
standpunt van Olbers aan. 

6 4 Kamerstukken Π1995/96,24 439, nr. 3, p. 21. 
6 5 Handelingen 11993/94, p. 823. 
6 6 De laatstgenoemde grondslag werd opgeworpen door Hoogendijk 1995, p. 108-113, i.h.b. p. 109. 
6 7 Olbers 1993a, p. 28-32, i.h.b. p. 30-31. 
6 8 Rommelse 1994, p. 287-293, i.h.b. p. 291. Zie ook Rommelse 1995, p. 21, geschreven in opdracht van de 
Registratiekamer. 
6 9 Asscher-Vonk 1995, p. 67-77, i.h.b. p. 72. 
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Luttmer-Kat en Hoogendijk namen een 'rekkelijk' standpunt in. Luttmer-Kat concludeerde in 
haar reactie op de visie van Rommelse: 'een werknemer die aanspraak maakt op doorbetaling 
van loon wegens ziekte behoort als een goed werknemer mee te werken aan controle en 
onderzoek van de door de werkgever ingeschakelde onafhankelijke deskundigen (...)'.70 

Hoogendijk kwam op grond van 'de gezagsverhouding tussen partijen die inherent is aan het 
bestaan van de arbeidsovereenkomst' tot dezelfde conclusie.71 

Met de opname van art. 7:629 lid 5 in het BW heeft de wetgever voldaan aan zijn doelstelling 
om aan de controlebevoegdheid van individuele werkgevers een nadere wettelijke basis te 
geven. Met Riphagen72 en Roscam Abbing73 valt echter te constateren dat hij niet is geslaagd 
in het in de memorie van toelichting74 verwoorde streven, die bevoegdheid te verduidelijken 
en te beperken. 
Een eerste beperking is volgens de memorie van toelichting gelegen in het doel van de 
controlevoorschriften, te weten de vaststelling van het recht op loon. In art. 7:629 lid 1 BW 
wordt dit recht echter afhankelijk gesteld van een verhindering om de bedongen arbeid te 
verrichten wegens ziekte. In het licht van deze afhankelijkheid zou de werkgever volgens 
Riphagen75 'wel degelijk alle mogelijke inlichtingen kunnen vragen omtrent de ziekte en de 
exacte reden waarom de gestelde ziekte tot het niet verrichten van arbeid door de werknemer 
zou moeten leiden'. Wel zou een dergelijke handelwijze van de werkgever kunnen afstuiten 
op de tweede door de wetgever gestelde beperking, te weten het redelijkheidsvereiste. 
Hierover merkt de memorie van toelichting op dat de werknemer niet behoeft op te geven aan 
welke ziekte hij lijdt en evenmin gedetailleerde inlichtingen behoeft te verstrekken over de 
voortgang van zijn genezing. Een werknemer moet dergelijke inlichtingen echter wel 
verstrekken als de vraag aan de orde is, tot welke passende arbeid hij nog in staat is. In dat 
geval is de redelijkheidseis dus slechts van betrekkelijk geringe betekenis. De derde door de 
wetgever gestelde beperking is die, dat de werkgever de controlevoorschriften schriftelijk 
dient te geven. Deze beperking houdt slechts een vormvereiste in maar kan bewijsrechtelijk 
van belang zijn. 

4.2. De verantwoordelijkheden van de sociale partners 

4.2.1. De privaatrechtelijke verantwoordelijkheden 

De privaatrechtelijke verantwoordelijkheden van de sociale partners voor de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers vloeien allereerst voort uit de afspraken die zij 
hierover in CAO's hebben gemaakt. Daarnaast valt te wijzen op art. 8 wet-CAO. Op grond 
van het eerste lid van dit artikel rust op een vereniging die een collectieve 
arbeidsovereenkomst heeft aangegaan de verplichting om, in de mate waarin de goede trouw 
dat meebrengt, te bevorderen dat haar leden de voor hen relevante CAO-bepalingen nakomen. 
Met Olbers7 valt op te merken dat de betekenis van deze bepaling door de jaren heen vrij 
gering is geweest. Met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers valt echter te wijzen op de in § 3.3. besproken 

70 Luttmer-Kat 1994, p. 361. 
71 Hoogendijk 1995, p. 108-113, i.h.b. p. 113. 
72 Riphagen 1996, p. 61-76, i.h.b. p. 64-69. 
73 Roscam Abbing 1996, p. 13-15. 
74 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 21. 
75 Riphagen 1996, i.h.b. p. 66. 
76 Olbers 1988, p. 206-222, i.h.b. p. 217. 
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uitspraak van de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage. Daarin werden de 
werkgeversorganisaties FME en FME-CWM veroordeeld tot naleving van art. 8 wet-CAO 
door de informatie te rectificeren die deze organisaties hadden verspreid over de gevolgen van 
de inwerkingtreding van de Wulbz voor de hoogte van het in het licht van de betreffende 
CAO-bepalingen aan zieke werknemers door te betalen loon. Deze uitspraak bevestigt de 
visie van Fase 8 dat CAO-partijen op grond van art. 8 lid 1 wet-CAO alles moeten nalaten wat 
niet-naleving van de CAO bevordert. 

4.2.2. De publiekrechtelijke verantwoordelijkheden in Lisv-verband 

Voor de uitvoering van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte dragen individuele 
werkgevers de primaire verantwoordelijkheid. Desalniettemin zijn de sociale partners 
medeverantwoordelijk voor de controle op het bestaan van de ongeschiktheid tot werken en 
het toezicht op de verzuimbegeleiding van zieke werknemers die recht hebben op 
doorbetaling van loon. Zij zijn daarvoor mede-verantwoordelijk omdat het bestuur van het 
Lisv, aan welk orgaan de wetgever deze taken heeft opgedragen, exclusief de voorzitter voor 
twee derde deel bestaat uit leden die op voordracht van de centrale werkgevers- en 
werknemersorganisaties zijn benoemd. Het Lisv draagt de juridische verantwoordelijkheid 
voor de besluiten die het bij de uitvoering van deze taken zelf neemt en voor de besluiten die 
een uitvoeringsinstelling binnen de grenzen van een door het Lisv gemandateerde 
bevoegdheid neemt. Feitelijk mag het bestuur van het Lisv zich in beginsel echter niet 
bemoeien met de behandeling van individuele gevallen.79 

De verantwoordelijkheid van het Lisv voor de controle op het bestaan van de ongeschiktheid 
tot werken en het toezicht op de verzuimbegeleiding van zieke werknemers vloeit voort uit de 
poortwachtersfunctie in het kader van de uitvoering van de WAO, de WW en de TW. In de 
gevallen80 waarin naast een recht op loondoorbetaling ook een recht op uitkering van 
ziekengeld bestaat vloeit deze verantwoordelijkheid bovendien voort uit de functie van 
beoordeling van dit recht. 

Indien een recht op loondoorbetaling maar geen recht op uitkering van ziekengeld bestaat, 
behoeft een werkgever op grond van art. 38 lid 1 ZW als regel pas 13 weken na aanvang van 
de ongeschiktheid tot werken van een werknemer wegens ziekte, daarvan aangifte te doen bij 
het Lisv. Op grond van de aanhef van art. 39 lid 1 ZW gaan de in dat artikel aan het Lisv 
opgedragen taken pas na ontvangst van een dergelijke aangifte in. 
In het model voor (de toetsing van) de verzuimbegeleiding dat het Tica in de nota van 
toelichting bij mededeling M 96.3581 heeft voorgesteld en dat in het door het Lisv 
overgenomen model-Ziekengeldreglement van het Tica is verwerkt, dient het Lisv dan ook 

77 Pres. Rb. 's-Gravenhage 27 februari 1996, JAR 1996/63. 
78 Fase 1982a, p. 44. 
79 Kamerslukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 11. 
80 Het gaat hier met name om vrouwen die zwangerschaps- of bevallingsverlof genieten dan wel ten gevolge van 
hun zwangerschap ongeschikt zijn tot werken (art. 29a ZW) en arbeidsgehandicapte werknemers (art. 29b ZW). 
Bij vrouwen die zwangerschaps- of bevallingsverlof genieten en zieke orgaandonoren is het belang van de 
claimbeoordelingsfunctie minder groot aangezien deze personen normaliter binnen een voorzienbare tijd hun 
werk hervatten. Bovendien is controle van de arbeidsongeschiktheid bij vrouwen die zwangerschaps- of 
bevallingsverlof genieten met aan de orde aangezien arbeidsongeschiktheid voor deze vrouwen geen voorwaarde 
voor het recht op uitkering is. 
" Zoals weergegeven in PS 1996-8, p. 503-512. 
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pas 13 weken na aanvang van de ongeschiktheid tot werken van een werknemer wegens 
ziekte in actie te komen. Op dat moment dient het Lisv de tijdigheid van de aangifte alsmede 
de tijdigheid en de inhoud van het reïntegratieplan ex art. 71a lid 1 WAO te toetsen. De 
inhoud van dit plan dient te voldoen aan de in het Besluit minimumeisen reïntegratieplan 
1997 (Stcrt. 1997, 140) gestelde eisen. Op deze eisen, op de bevoegdheden waarover het Lisv 
beschikt indien het reïntegratieplan niet aan deze eisen voldoet en op de sancties die het Lisv 
in dat geval of bij niet-tijdige indiening van het reïntegratieplan dient op te leggen, wordt in § 
4.3.3. onder d) nader ingegaan. 
In het voorstel van Wet verbetering poortwachter82 wordt de termijn voor de ziekmelding van 
de werknemer zonder recht op uitkering van ziekengeld vervroegd van dertien weken naar zes 
weken na aanvang van zijn ongeschiktheid tot werken. Verder komen in dit wetsvoorstel de 
controletaken van het Lisv ex art. 39 lid 1 ZW ten aanzien van werknemers zonder recht op 
uitkering van ziekengeld te vervallen. Ten slotte vervangt dit wetsvoorstel het reïntegratieplan 
door een reïntegratieverslag. Op deze vervanging en de redenen die daaraan ten grondslag 
liggen, wordt in § 4.3.3. onder d) nader ingegaan. 

In de gevallen waarin naast recht op loondoorbetaling tevens een recht op uitkering van 
ziekengeld bestaat, gaat de verantwoordelijkheid van het Lisv voor de controle eerder in dan 
in de hierboven besproken situatie. In deze gevallen dient de werknemer zich op grond van 
art. 38a lid 1 ZW uiterlijk op de tweede dag van zijn ongeschiktheid tot werken ziek te 
melden bij zijn werkgever. Deze dient op grond van art. 38a lid 2 ZW uiterlijk op de vierde 
dag van de ongeschiktheid tot werken, de eerste werkdag waarop die ongeschiktheid zich 
voordeed te melden aan het Lisv. Na ontvangst van de ziekmelding dient het Lisv de 
uitoefening van de hem in art. 39 lid 1 ZW toebedeelde controlerende en toezichthoudende 
taken ter hand te nemen. 

4.3. De verantwoordelijkheden van individuele werkgevers en werknemers 

4.3.1. De loondoorbetalingsverplichting en het recht op loondoorbetaling 

ai Rechthebbenden 
In artikel 7:629 lid 1 BW wordt de rechthebbende op loondoorbetaling als 'werknemer' 
aangeduid. Deze term sluit beter aan bij het hedendaagse spraakgebruik dan de term 
'arbeider' in art. 7A: 1638c lid 1 BW (oud) maar komt inhoudelijk met de laatstgenoemde 
term overeen.83 Bedoeld wordt degene die arbeid verricht op basis van een 
arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 lid 1 BW. Dit is een overeenkomst waarbij de 
ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen 
loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Uit deze definitie kunnen vier cumulatieve 
voorwaarden worden afgeleid waaraan een overeenkomst moet voldoen om als 
arbeidsovereenkomst te worden gekwalificeerd: 
1. de werknemer is verplicht persoonlijk arbeid te verrichten, 
2. als tegenprestatie is de werkgever verplicht de werknemer loon te betalen, 
3. de werknemer moet in een gezagsverhouding staan tot de werkgever en 
4. de overeenkomst moet een zekere tijd voortduren. 
Deze voorwaarden worden hieronder toegelicht. 

12 Kamerstukken Π 2000-2001, 27 678, nrs. 1-2 
8 3 Kamerstukken II1993/94, 23 438, nr. 3, p. 14. 
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1. De voorwaarde dat de werknemer verplicht is persoonlijk arbeid te verrichten, valt in twee 
delen uiteen: de werknemer is verplicht arbeid te verrichten en hij is verplicht dat persoonlijk 
te doen. 
Onder 'arbeid' kan met Albers en Konijn84 iedere lichamelijke of geestelijke activiteit van de 
werknemer worden verstaan waaraan de werkgever waarde hecht. Deze definitie maakt 
duidelijk dat voor de kwalificatie van werkzaamheden als 'arbeid' niet de aard van die 
werkzaamheden van doorslaggevend belang is maar hun betekenis voor de werkgever. Zo 
wordt het wachten van een verkoper op een klant85 en worden slaapdiensten86 door de Hoge 
Raad wel als 'arbeid' aangemerkt maar de werkzaamheden van een stagiair niet; deze zijn 
vooral van betekenis voor hemzelf.87 Bij een medewerker die over een onbeperkte vrijheid 
van komen en gaan beschikt, kan geen sprake zijn van een verplichting om arbeid te 
verrichten. Een beperkte vrijheid om het werk tijdelijk neer te leggen behoeft volgens de 
Hoge Raad88 echter met een verplichting arbeid te verrichten niet onverenigbaar te zijn. De 
verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten houdt blijkens jurisprudentie van de Hoge 
Raad89 in dat de werknemer zich niet zonder toestemming van de werkgever door een 
willekeurige ander mag laten vervangen. 

2. Als tweede voorwaarde waaraan een overeenkomst moet voldoen om als 
arbeidsovereenkomst te worden gekwalificeerd, valt de verplichting van de werkgever op te 
merken om loon te betalen. Onder loon in de zin van het BW verstaat de Hoge Raad90 de door 
de werkgever aan de werknemer krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde vergoeding 
ter zake van de bedongen arbeid. Van derden afkomstige fooien worden door de Hoge Raad9 

niet als loon aangemerkt omdat de betaling daarvan niet door de werkgever geschiedt. Ook 
het werkgeversdeel van de op grond van de socialeverzekeringswetten verschuldigde premies 
wordt niet tot het loon gerekend,92 en wel omdat de werkgever deze premies niet aan de 
werknemer verschuldigd is. Het werknemerdeel van de socialeverzekeringspremies geldt 
daarentegen wel als deel van het loon van de werknemer, ook al is de werkgever gehouden dit 
in te houden en afte dragen. Pensioenuitkeringen kunnen in het algemeen niet als loon in de 
zin van het BW worden aangemerkt.94 Ook zuivere onkostenvergoedingen vormen geen loon 
in de zin van het BW; deze vergoedingen kunnen namelijk niet gelden als een reële 
tegenprestatie voor de bedongen arbeid.95 Voorzover onkostenvergoedingen de werkelijk 
gemaakte kosten overtreffen, zijn zij echter volgens literatuur96 en rechtspraak97 wel als 
(verkapt) loon in de zin van het BW te beschouwen. 

3. Als derde voorwaarde voor de kwalificatie van een overeenkomst als arbeidsovereenkomst 
is uit het element 'in dienst' van art. 7:610 lid 1 BW de aanwezigheid van een 

84 Albers & Konijn 1987, p. 35. 
85 HR 26 oktober 1931, NJ 1932, 413. 
86 HR 20 maart 1987, NJ 1988, 4 en HR 15 maart 1991, NJ 1991,417. 
87 HR 29 oktober 1982, NJ 1983, 230 m.n. PAS (Hesseling/Stichting de Ombudsman). 
88 HR 17 januari 1978, NJ 1979, 140 (IVA/Queissen). 
"HR 13 december 1957, NJ 1958, 35 (Krantenbezorgster) en HR21 maart 1969, NJ 1969, 321 m.n. GJS 
(Heger/Geïllustreerde Pers). 
^ HR 18 oktober 1953, NJ 1954, 242. 
" HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 188. 
n Bakels 1996, p. 64. 
93 HR 17 november 1978, NJ 1979, 149 en HR 19 juni 1998, JAR 1998/169. 
,4Lutjensl989,p. 86-87. 
95 noot P.A. Stein onder HR 3 juni 1981, NJ 1982, 206. 
96 Albers & Konijn 1987, p. 37 en Bakels 1996, p. 64. Zie ook Van Slooten 1999, p. 89 e.v. 
97 Rb. 's-Hertogenbosch 23 febniaril979, Prg. 1980, p. 262. 
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gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer afte leiden. Met Konijn98 valt de opname 
van het element 'in dienst' in de definitie van de arbeidsovereenkomst te verklaren vanuit de 
bedoeling van de wetgever om zelfstandige arbeid of arbeid in een vrij beroep van de regeling 
van de arbeidsovereenkomst uit te sluiten. Op basis van het Animeermeisjesarrest van de 
Hoge Raad" kan de gezagsverhouding worden omschreven als de situatie waarin de 
werkgever beschikt over de bevoegdheid om aan de werknemer bindende aanwijzingen en 
opdrachten te geven ten aanzien van de inhoud van de werkzaamheden, de wijze van 
uitvoering en/of de tijden waarop die werkzaamheden moeten worden verricht. 

Met De Leede en Strijbos100 kan de wijze waarop de Hoge Raad van oudsher de 
gezagsverhouding heeft benaderd, formeel worden genoemd. Loonstra101 constateert echter 
terecht dat de Hoge Raad in de jaren tachtig bij het onderzoek naar de aanwezigheid van een 
gezagsverhouding meer betekenis is gaan hechten aan de feitelijke uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. In de jaren negentig heeft deze ontwikkeling zich doorgezet. Zo merken 
Jansen en Loonstra in 1997 op dat de Hoge Raad in overwegende mate het materiële 
gezagsbegrip hanteert. Daaronder verstaan zij de verplichting om zich bij het verrichten van 
de werkzaamheden te houden aan de opdrachten of aanwijzingen van de wederpartij.1 

Fleuren-van Walsem en van Peijpe103 onderscheiden drie situaties waarin naar het oordeel van 
de Hoge Raad een gezagsverhouding aanwezig is: 
a. gezag is overeengekomen en wordt uitgeoefend, 
b. gezag is overeengekomen maar wordt niet uitgeoefend, en 
c. gezag is niet (uitdrukkelijk) overeengekomen maar wordt wel uitgeoefend.104 

De aanwezigheid van een gezagsverhouding in situatie a behoeft geen betoog. Dat ook in 
situatie b een gezagsverhouding aanwezig is, is door de Hoge Raad uitgemaakt in het 
Animeermeisjesairest.105 Situatie c deed zich voor in het arrest Nationale 
Nederlanden/Woudsend.106 Hier was gelet op getuigenverklaringen over de feitelijke 
omstandigheden van het geval sprake van een arbeidsovereenkomst ondanks de verklaring 
van werkgever en werknemer dat er tussen hen geen gezagsverhouding bestond en dat de 
werknemer vrij was om te komen en te gaan. 

4. Als vierde en laatste voorwaarde om een overeenkomst als arbeidsovereenkomst te kunnen 
kwalificeren, valt te wijzen op het vereiste dat de overeenkomst een zekere tijd moet 
voortduren. De betekenis van deze voorwaarde is omstreden. Zo acht Van der Heijden' haar 
overbodig omdat zij geen onderscheidende waarde zou hebben. Met Kortmann, De Leede en 
Thunnissen108 en de memorie van toelichting bij de Vaststellingswet van titel 7.10 BW109 ben 
ik echter van mening dat het duurvereiste wel degelijk van doorslaggevende betekenis kan 
zijn, en wel indien het gezagscriterium onvoldoende uitsluitsel geeft. Fleuren-van Walsem en 
Van Peijpe erkennen het belang van het duurvereiste ook, maar lijken dit vereiste op te vatten 

y" Konijn 1996, p. 49-59, i.h.b. p. 53. 
"HR 17 apnl 1984,NJ 1985, 18. 
,00 De Leede & Stnjbos 1981, p. 33-34. 
101 Loonstra 1990, p. 41-46. 
102 Jansen & Loonstra 1997, p. 59. 
103 Fleuren-van Walsem & Van Peijpe 1995. 
104 Men zou kunnen betogen dat gezag in deze situatie wel stilzwijgend is overeengekomen. 
105 HR 17 april 1984, NJ 1985, 18. 
10,1 HR 16 september 1994, JAR 1994/214. 
107 Van der Heijden 1991, p. 52. 
108 Asser-Kortmann-De Leede-Thunnissen 1994 (5-ΙΠ), nr. 18. 
1 0 9 Kamerstukken II1993/94, 23 438, nr. 3, p. 13-14. 
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als een dement van de gezagsverhouding.110 Het belang van het duurvereiste voor de 
kwalificatie van de arbeidsverhouding doet zich met name voor bij flexibele arbeidsrelaties. 
Dit zijn arbeidsverhoudingen die afwijken van het standaardtype van de arbeidsovereenkomst 
voor (on)bepaalde tijd. 

Of een overeenkomst aan deze voorwaarden voldoet, en derhalve als arbeidsovereenkomst 
kan worden gekwalificeerd, is afhankelijk van hetgeen partijen bij het sluiten daarvan voor 
ogen stond, mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij daaraan feitelijk uitvoering 
hebben gegeven.111 Voor de werknemer die gedurende drie opeenvolgende maanden 
wekelijks often minste twintig uur per maand ten behoeve van een ander tegen beloning door 
die ander arbeid verricht, keert art. 7:610a BW sinds 1 januari 1999 de bewijslast van het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst om: de werkgever moet bewijzen dat daarvan geen 
sprake is. 

b) Ontstaansvoorwaarden 
Uit art. 7:629 lid 1 BW zijn de volgende ontstaansvoorwaarden van het recht op 
loondoorbetaling bij ziekte afte leiden: 
1. aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst 
2. verhindering de bedongen arbeid te verrichten 
3. ziekte, zwangerschap of bevalling als oorzaken van deze verhindering 

1. De eerste ontstaansvoorwaarde van het recht op loondoorbetaling bij ziekte is hierboven 
onder a) reeds ter sprake gekomen. Hieronder worden de twee andere ontstaansvoorwaarden 
van dit recht toegelicht. 

2. De verhindering de bedongen arbeid te verrichten doet zich pas voor als de werknemer niet 
meer tot de overeengekomen werkzaamheden in staat is. Daarvan is normaliter geen sprake 
wanneer de werknemer weliswaar verhinderd is om de laatstelijk feitelijk uitgevoerde 
werkzaamheden te verrichten maar nog wel tot andere overeengekomen arbeid in staat is. Zo 
zou een als algemeen logistiek medewerker aangestelde chauffeur die uitvalt wegens 
rugklachten wellicht nog magazijnwerkzaamheden kunnen uitvoeren. In dat geval is hij niet 
verhinderd om de bedongen arbeid te verrichten. Evenals de aanwezigheid van een arbeids
overeenkomst wordt de inhoud daarvan echter niet alleen bepaald door de afspraken van 
partijen maar ook door de wijze waarop zij die hebben uitgevoerd."2 Zo kan de zojuist 
bedoelde chauffeur, indien hij normaliter geen magazijnwerkzaamheden verricht, zich na 
verloop van tijd met succes op het standpunt stellen dat deze werkzaamheden niet meer tot de 
door hem bedongen arbeid behoren. In dat geval leidt uitval als chauffeur wegens rugklachten 
wel tot verhindering de bedongen arbeid te verrichten. 

3. De derde en laatste ontstaansvoorwaarde van het recht op loondoorbetaling betreft de 
oorzaak van de ongeschiktheid tot werken. Deze moet zijn gelegen in ziekte, zwangerschap of 
bevalling. Volgens de wetsgeschiedenis113 moeten gebreken, waarbij in tegenstelling tot 
ziekte sprake is van een niet-optimale evenwichtstoestand,114 in art. 7:629 lid 1 BW evenals in 
art. 19 lid 3 ZW mede als ziekte worden aangemerkt. 

1,0 Fleuren-van Walsem & Van Peijpe 1995, p. 419. 
111 HR 14 november 1997, NJ1998, 149 (Groen/Schoevers) 
112 HR 8 april 1994, NJ 1994, 704 (Agfa/Schoolderman) 
1.3 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 58. 
1.4 CRvB 5 maart 1980, RSV1980/165. 
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Uit deze verwijzing en het ontbreken van een definitie van het begrip 'ziekte' in de 
wetsgeschiedenis van de Wulbz valt afte leiden dat dit begrip in art. 7:629 BW naar de 
bedoeling van de wetgever dezelfde inhoud heeft als in art. 19 ZW. Volgens rechtspraak 
wordt daar onder ziekte een verstoring van het evenwicht in het lichaam verstaan waarbij het 
lichaam streeft naar herstel van dit evenwicht op het oude of een lager niveau.115 

Zowel aan ziekte als aan gebreken kunnen lichamelijke en/of psychische stoornissen ten 
grondslag liggen. Gelet op de tweede ontstaansvoorwaarde van het recht op loondoorbetaling 
moeten deze stoornissen leiden tot het, naar objectieve maatstaven gemeten, niet kunnen of 
mogen verrichten van de bedongen arbeid.116 Hieruit volgt dat de verhindering de bedongen 
arbeid te verrichten op een zodanige wijze dient te worden vastgesteld dat verschillende 
medici onafhankelijk van elkaar tot hetzelfde oordeel kunnen komen. Lange tijd was 
onduidelijk of daarbij ook wordt vereist of de ziekte die aan de verhindering tot werken ten 
grondslag ligt, naar objectieve maatstaven moet kunnen worden vastgesteld. In het kader van 
de AAW en de WAO heeft de Centrale Raad van Beroep deze vraag recentelijk ontkennend 
beantwoord117 en een goedkeurend oordeel uitgesproken118 over de Richtlijn medisch 
arbeidsongeschiktheidscriterium die het Lisv van het Tica heeft overgenomen.119 Dit oordeel 
had mede betrekking op het onderdeel 'moeilijk objectiveerbare aandoeningen' van de 
Richtlijn, waarin de bepaling voorkwam dat het feit dat er geen lichamelijke of psychische 
oorzaken van de klachten aangetoond kunnen worden, niet betekent dat er daarom geen 
stoornissen, beperkingen en handicaps kunnen bestaan. Overigens is de Richtlijn medisch 
arbeidsongeschiktheidscriterium inmiddels geïncorporeerd in het nieuwe Schattingsbesluit 
arbeidsongeschiktheidswetten (Stb. 2000, 307). 

In elk geval wordt aan de ontstaansvoorwaarde voor het recht op loondoorbetaling ex art. 
7:629 BW dat de oorzaak van de verhindering tot werken is gelegen in ziekte120 niet voldaan 
indien naast een medische oorzaak aan die verhindering ook een andere oorzaak ten grondslag 
ligt, zoals detentie,121 staking of schorsing zonder behoud van loon.122 Volgens de 
wetsgeschiedenis wordt evenmin aan deze voorwaarde voldaan indien de werknemer in de 
visie van een arbo-arts of verzekeringsgeneeskundige niet ziek is, ook al mocht hij gelet op 
het oordeel van zijn behandelend arts te goeder trouw menen ziek te zijn.123 In de rechtspraak 
wordt aan het oordeel van arbo-artsen en verzekeringsgeneeskundigen op dit punt echter niet 
altijd een doorslaggevende betekenis toegekend.124 

1,5 CRvB 14 mei 1936, AB 1936,443. 
116 CRvB 30 maart 1994, RSV1994/201. 
117 CRvB 31 mei 2000, ÄSK2000/179. 
118 CRvB 16 augustus 2000, t/SZ 2000/234 
1,9 Tica-mededeling M 96.122 van 19 september 1996. 
120 Dan wel zwangerschap of bevalling maar deze ooizaken van ongeschiktheid tot werken vallen buiten de 
reikwijdte van deze studie. Zie daarover Monster 1995, met name hoofdstuk 3. 
121 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 59 
122 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 51 
123 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 58 
124 Ktg Amsterdam 26 augustus 1996, JAR 1996/188 en Ktg Amsterdam 7 mei 1998, JAR 1998/118. 
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c) Hoogte 
De hoogte van het op grond van art. 7:629 lid 1 BW door te betalen loon bedraagt 70% van 
het naar tijdruimte vastgestelde loon125 met een boven- en een ondergrens. De bovengrens is 
het in art. 9 lid 1 CSV vermelde maximum premieloon voor de sociale 
werknemersverzekeringen. Dit bedrag (in 2001 ƒ337 per dag) wordt jaarlijks herzien op basis 
van de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. Aan een werknemer die meer dan het 
maximum premieloon verdient, behoeft per dag slechts 70% van het maximum premieloon te 
worden doorbetaald. De ondergrens is het voor de werknemer geldende wettelijk 
minimumloon. Anders dan de bovengrens, die de grondslag voor de berekening van het door 
te betalen loon betreft, heeft deze ondergrens rechtstreeks betrekking op de hoogte van het 
door te betalen loon. Met Fase126 valt dan ook te constateren dat aan werknemers die minder 
verdienen dan 142% van het voor hen geldende wettelijk minimumloon bij ziekte méér dan 
70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon moet worden doorbetaald. Behalve uit de wet 
kan een hoger niveau van loondoorbetaling dan 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon 
ook voortvloeien uit een bepaling in een CAO of een individuele arbeidsovereenkomst. 
Artikel 7:629 lid 8 BW laat namelijk toe om van het bepaalde in art. 7:629 lid 1 BW ten 
voordele van de werknemer afte wijken. Voor de toelaatbaarheid van het eenzijdig wijzigen 
van een suppletieregeling door de werkgever zie het slot van § 3.3. 

Bij flexibele arbeidsrelaties met een onregelmatig arbeidspatroon kan de bepaling van de 
grondslag van het door te betalen loon moeilijkheden opleveren. Een hulpmiddel bij het 
overwinnen van deze moeilijkheden wordt sinds 1 januari 1999 gevormd door art. 7:610b 
BW. Dit artikel bepaalt dat indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft 
geduurd, de omvang van de bedongen arbeid vermoed wordt gelijk te zijn aan de gemiddelde 
omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.127 Het is aan de 
werkgever om dit vermoeden te weerleggen door aan te tonen dat de werknemer, bezien over 
een langere periode, per maand gemiddeld minder uren heeft gewerkt128 of aan de werknemer 
door aan te tonen dat hij in de referteperiode juist relatief weinig heeft gewerkt. Voor de 
omvang van de arbeid per oproep kan tevens art. 7:628a BW van belang zijn. Dit artikel geeft 
een minimumaanspraak op loon voor drie uur indien een arbeidsomvang van minder dan 15 
uur per week is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht 
niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is 
vastgelegd. 

Op het door te betalen loon mogen op grond van art. 7:629 lid 4 BW twee aftrekposten in 
mindering worden gebracht. De eerste aftrekpost wordt gevormd door geldelijke uitkeringen 
ter zake van ziekte aan de werknemer. Deze kunnen voortvloeien uit een wettelijke sociale 
verzekering zoals de Ziektewet,129 maar ook uit een particuliere verzekering of de deelname 
aan een sociaal fonds mits die verzekering of deelname is bedongen bij of voortvloeit uit de 

125 Indien het loon in geld op een andere wijze dan naar bjdruimte is vastgesteld, bijvoorbeeld naar productie, 
wordt op grond van artikel 7:629 lid 7 BW als grondslag voor de berekening van het door te betalen loon het 
gemiddelde loon gehanteerd dat de werknemer had kunnen verdienen indien hij niet ziek was geweest. 
Γ26 Fasel 996, p. 17. 
127 Zie voor een geval waarin de omvang van de bedongen arbeid op deze wijze is bepaald Ktg. Zwolle 1 
december 1999, JAR 2000/26. 
m Kamerstukken II1997/98,25 263, nr. 33, p. 3. 
129 Hierbij valt te denken aan werknemers die wegens orgaandonatie ongeschikt zijn tot het verrichten van de 
bedongen arbeid, aan werkneemsters die zwangerschaps- of bevallingsverlof genieten en aan werknemers die bij 
indiensttreding arbeidsgehandicapt waren en die in de eerste vijfjaar van hun dienstverband wegens ziekte 
ongeschikt worden de bedongen arbeid te vemchten. 
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arbeidsovereenkomst. Uitkeringen op grond van een door de werknemer afgesloten 
particuliere verzekering die geen verband houdt met de arbeidsovereenkomst, komen niet 
voor aftrek in aanmerking. De tweede aftrekpost wordt gevormd door inkomsten uit arbeid 
die de werknemer verwerft uit elders verrichte werkzaamheden, tenzij deze werkzaamheden 
niet zijn op te vatten als komend in de plaats van de bedongen arbeid.130 

Volgens de letter van de wet (art. 7:629 lid 4 BW) mogen beide aftrekposten volledig op het 
loon in mindering worden gebracht. Teri aanzien van de tweede aftrekpost is dit omstreden 
omdat werken daardoor voor de zieke werknemer dikwijls niet lonend is. De regering heeft dit 
tijdens de parlementaire behandeling van de Wulbz erkend en in de nota naar aanleiding van 
het verslag aan de Tweede Kamer opgemerkt dat indien 70% van het loon wordt doorbetaald, 
slechts 70% van de inkomsten uit arbeid dient te worden gekort.131 Naderhand nam de 
regering echter een minder duidelijk standpunt in. In de memorie van antwoord aan de Eerste 
Kamer stelde zij namelijk dat het redelijk en billijk is dat het arbeidsinkomen naar 
evenredigheid in mindermg wordt gebracht op het verschuldigde loon.132 Toch biedt ook deze 
formulering aanknopingspunten om bij een niet-volledige loondoorbetaling de aftrek van 
inkomsten uit arbeid naar evenredigheid te verminderen. Deze aanknopingspunten zijn 
gelegen in de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW) en in het goed werkgeverschap (art. 
7:611 BW). Desalniettemin gaan Fase133 en Van der Grinten134 uit van een volledige aftrek. 

dì Duur 
De duur van de loondoorbetalingsplicht ex art. 7:629 lid 1 BW bedraagt 52 weken, te rekenen 
vanaf de eerste dag waarop de werknemer niet op zijn werk verschijnt of het werk neerlegt. 
Indien deze dag is gelegen binnen vier weken na afloop van een vorige ziekteperiode, worden 
de beide ziekteperioden op grond van art. 7:629 lid 9 BW bij elkaar opgeteld zodat geen 
nieuw tijdvak van 52 weken begint. Keerzijde is dat indien gebruik is gemaakt van de hiema 
te bespreken mogelijkheid om één of twee wachtdagen overeen te komen, deze wachtdagen 
niet opnieuw in rekening mogen worden gebracht. 
Voor huishoudelijk personeel dat op minder dan drie dagen per week werkzaam is in een 
particuliere huishouding, bedraagt de duur van de loondoorbetalings-verplichting op grond 
van art. 7:629 lid 2 BW slechts zes weken. Daarbij kan men wachtdagen overeenkomen. De 
samentellingsregeling is echter niet van toepassing. Met Olbers135 valt te constateren dat art. 
7:629 lid 2 BW op gespannen voet staat met art. 119 (thans art. 141) EG-verdrag. Aangezien 
het overgrote deel van in art. 7:629 lid 2 BW bedoelde huishoudelijk personeel van het 
vrouwelijk geslacht is, levert het creëren van een minder gunstig recht op loondoorbetaling bij 
ziekte voor deze groep een vermoeden op van een met deze verdragsbepaling strijdig indirect 
onderscheid naar geslacht. Ter rechtvaardiging van dit onderscheid is gewezen13 op de wens 
tot handhaving van de status quo zodat een eventuele objectieve rechtvaardigingsgrond dient 
te worden opgemaakt uit de argumenten die daaraan ten grondslag liggen.13 In het evaluatief 
deel zullen deze argumenten worden getoetst aan de eisen die het HvJ EG daaraan stelt. 

130 Ktg. Amersfoort 22 maart 2000, JAR 2000/90. 
131 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 6, p. 37 en p. 74. 
132 Kamerstukken 11995/96, 24 439, nr. 134b, p. 49. 
133Fasel 996, p. 31enp. 35-36. 
134 Van der Grinten 1999, p. 82, noot 69. 
135 Olbers 1996, p. 85-89, i.h.b. p. 87. 
136 Kamerstukken Π1995/96,24 439, nr. 3, p. 58-59. 
137 Zie voor een overzicht van deze argumenten I.P. Asscher-Vonk, 'Huishoudelijk personeel en de 
werknemersveizekeringen', SMA 1974-10, p. 578-587, i.h.b. p. 579-583. Zie in dit verband ook I.P. Asscher-
Vonk, 'Wijziging van het BBA', NJB 1987-8, p. 235-236. 
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In art. 7:629 lid 8 BW wordt bepaald dat twee wachtdagen kunnen worden bedongen. Tenzij 
een individuele arbeidsovereenkomst of CAO anders bepaalt, is de werkgever niet bevoegd 
eenzijdig wachtdagen te introduceren.138 De redelijkheid en billijkheid verplichten een 
werknemer ook niet, akkoord te gaan met een voorstel van de werkgever tot wijziging van 
zijn arbeidsovereenkomst dat de introductie van wachtdagen inhoudt.139 Gelet op de redactie 
van art. 7:629 lid 8 BW valt met Fase140 aan te nemen dat het bij de in dit artikellid bedoelde 
wachtdagen gaat om de werkdag waarop de werknemer niet op zijn werk is verschenen of zijn 
werk heeft neergelegd en de eerstvolgende kalenderdag. De wet spreekt immers over de eerste 
twee dagen van een periode van tweeënvijftig weken en niet over de eerste twee werkdagen. 
Dit heeft tot gevolg dat op het door te betalen loon slechts één wachtdag in mindering kan 
worden gebracht indien de tweede ziektedag geen werkdag is. 

Uiterlijk op de eerste dag nadat de ziekte van een werknemer dertien weken heeft geduurd, 
dient zijn werkgever op grond van artikel 38 lid 1 ZW aangifte te doen bij het Lisv. Bij de 
bepaling van het tijdstip van deze aangifte dient hij de hierboven besproken 
samentellingsregeling in acht te nemen. Als een werkgever te laat is met zijn aangifte, wordt 
zijn loondoorbetalingsverplichting op grond van de slotzin van art. 7:629 lid 1 BW met de 
duur van die vertraging verlengd. 41 De aangifteverplichting en de daarop gestelde sancties 
hebben tot doel dat het Lisv vanwege zijn poortwachtersfunctie voor de WAO tijdig op de 
hoogte wordt gesteld van de ziekte van een werknemer.142 Het voorstel van Wet verbetering 
poortwachter1 3 benadrukt dit belang van de aangifte door het tijdstip waarop deze moet 
worden gedaan, te vervroegen tot de eerste dag nadat de ziekte van een werknemer zes weken 
heeft geduurd. Tevens introduceert dit wetsvoorstel een tweetal nieuwe mogelijkheden tot 
verlenging van de loondoorbetalingsplicht ex art. 7:629 lid 1 BW. De eerste van deze twee 
mogelijkheden doet zich voor wanneer het Lisv, op gezamenlijk verzoek van een werknemer 
en een werkgever, de wachttijd van de eerstgenoemde voor een WAO-uitkering verlengt. De 
duur van deze verlenging, die maximaal 52 weken kan bedragen, wordt dan aan de 
oorspronkelijke duur van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever toegevoegd. De 
tweede nieuwe mogelijkheid tot verlenging van de loondoorbetalingsplicht ex art. 7:629 lid 1 
BW doet zich voor wanneer een werkgever zonder deugdelijke grond ten minste één van de in 
§ 4.3.3. te bespreken reïntegratieverplichtingen niet of niet volledig nakomt. Het Lisv stelt dan 
een termijn vast, gedurende welke de loondoorbetalingsplicht ex art. 7:629 lid 1 BW wordt 
verlengd. Deze termijn wordt afgestemd op de aard en de ernst van het verzuim en bedraagt 
maximaal 26 weken. De verschillende mogelijkheden tot verlenging van de 
loondoorbetalingsplicht kunnen cumuleren, maar de duur van deze verplichting kan niet meer 
bedragen dan 104 weken. 

De hierboven aangegeven duur van de loondoorbetalingsverplichting en de eventuele 
verlenging daarvan kunnen in de praktijk worden beperkt doordat de arbeidsovereenkomst 
gedurende de looptijd van de loondoorbetalingsverplichting eindigt of wordt beëindigd. Deze 

138 Ktg. Almelo 16 oktober 1997, JAR 1998/3. 
139 Rb. Almelo 2 september 1998, JAR 1998/234. 
1W Fase 1996, p. 18. 
141 De rechtspraak lijkt deze bepaling niet altijd onverkort toe te passen. Zo wordt in Ktg. Gouda 8 januari 1998, 
JAR 1998/47 ondanks het feit dat de werkgever de ziekmelding ruim zes maanden te laat heeft verricht geen 
verlengde loondoorbetalingsplicht aangenomen aangezien het GAK, als poortwachter van de WAO, bij de 
uitvoering van deze wet de eerste ziektedag van de werknemer als zodanig heeft geaccepteerd. 
142 Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming, 'Nota van toelichting bij mededeling M 96.35', PS 
1996/8, p. 503-512, i.h.b. p. 507. 
143 Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, nrs. 1-2 
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omstandigheid kan zich niet alleen voordoen bij de afloop van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd maar ook bij ontslag tijdens de proeftijd, beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, toepasselijkheid van een ontbindende 
voorwaarde, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter en opzegging van de 
arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer. Met de arbeidsovereenkomst eindigt in 
deze gevallen ook de loondoorbetalingsverplichting. De werknemer heeft dan op grond van 
art. 29 lid 2 sub c ZW recht op uitkering van ziekengeld. Indien hem echter een 
benadelingshandeling in de zin van artikel 45 lid 1 sub j ZW kan worden verweten, wordt de 
uitkering van ziekengeld geweigerd. Zie voor de situaties waarin zulk een verwijt kan worden 
gemaakt het sociaalzekerheidsrechtelijk deel van deze studie. 

ei Betaling 
Artikel 7:620 lid 1 BW bepaalt dat het in geld vastgestelde loon dient te worden voldaan in 
Nederlands wettig betaalmiddel of per giro. Blijkens het tweede lid van art. 7:620 BW kan 
men echter overeenkomen om het in geld vastgestelde loon in buitenlandse valuta te voldoen. 
De voldoening van loon in natura dient op grond van art. 7:620 lid 3 BW te geschieden 
volgens hetgeen daarover is overeengekomen of, als daarover niets is overeengekomen, 
volgens het gebruik. Bij overtreding van art. 7:620 BW is de werknemer op grond van art. 
7:621 BW gerechtigd om het verschuldigde loon te vorderen zonder gehouden te zijn het loon 
dat niet conform art. 7:620 is uitbetaald, terug te betalen. Wel verschaft het tweede lid van art. 
7:621 BW de rechter op dit punt een matigingsrecht. 

Het tijdstip van betaling wordt voorgeschreven in art. 7:623 BW. Volgens het eerste lid van 
dit artikel is de werkgever verplicht om het in geld naar tijdruimte vastgestelde loon te 
voldoen telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst 
moet worden berekend, met dien verstande dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan 
één week en niet langer is dan één maand. Het tweede lid van art. 7:623 BW biedt beperkte 
mogelijkheden tot verlenging van de betalingstermijn bij schriftelijke overeenkomst. 

Een aan de werkgever toe te rekenen overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 
drie werkdagen geeft de werknemer op grond van art. 7:625 lid 1 BW aanspraak op een 
verhoging wegens vertraging. Deze kan oplopen tot 50% van het verschuldigde loon maar de 
rechter beschikt ook op dit punt over een matigingsrecht. Dit recht dient volgens de Hoge 
Raad144 mede ter voorkoming van onredelijke uitkomsten van de cumulatie van de wettelijke 
verhoging ex art. 7:625 BW met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW, welke niet alleen over 
het door te betalen loon maar ook over de wettelijke verhoging moet worden berekend.145 

f> Beëindiging 
In drie gevallen eindigt het recht op doorbetaling van loon. Deze gevallen zijn: 
1. Aan ten minste één van de hierboven onder b) besproken voorwaarden voor het ontstaan 
van een recht op doorbetaling van loon wordt niet langer voldaan; 
2. De werknemer komt te overlijden; en 
3. De maximale duur van het recht op loondoorbetaling is verstreken. 

1. Met ingang van de eerste dag waarop aan één van de drie hierboven onder b) besproken 
ontstaansvoorwaarden van het recht op loondoorbetaling niet meer wordt voldaan, eindigt dit 
recht van rechtswege. 

144 HR 5-1-1979, NJ 1979,207, in.n. PAS. 
145 HR 19-11-1948, NJ 1949, 86, ιη.η. Ph.A.N.Houwing. 
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2. Strikt genomen valt het overlijden van de werknemer onder het niet langer voldaan zijn aan 
één van de voorwaarden voor het ontstaan van het recht op loondoorbetaling. In art. 7:674 lid 
1 BW wordt namelijk bepaald dat de arbeidsovereenkomst eindigt door de dood van de 
werknemer. Toch verdient deze beëindigingsgrond afzonderlijke bespreking. De in het derde 
lid van art. 7:674 BW omschreven nagelaten betrekkingen van de werknemer hebben op 
grond van art. 7:674 lid 2 BW immers aanspraak jegens de werkgever op een uitkering ten 
bedrage van één maandsalaris. Deze aanspraak kan op grond van het vierde lid van art. 7:674 
worden verminderd met het bedrag van de uitkering dat aan de nagelaten betrekkingen ter 
zake van het overlijden van de werknemer toekomt krachtens een wettelijke ziekte- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Blijkens het vijfde lid van art. 7:674 BW hebben de 
nagelaten betrekkingen van de werknemer deze aanspraak niet indien de werknemer 
onmiddellijk vóór zijn overlijden ten gevolge van de niet-naleving van één van de 
verplichtingen van art. 7:629 lid 3 BW, geen recht had op doorbetaling van loon. Deze 
verplichtingen worden hieronder besproken in § 4.3.2. 

3. Deze beëindigingsgrond is hierboven reeds behandeld onder d). 

4.3.2. De met het recht op loondoorbetaling samenhangende verplichtingen van individuele 
werknemers. 

De werknemer die aan art. 7:629 lid 1 BW een recht op loondoorbetaling kan ontlenen, 
verliest volgens het derde lid van art. 7:629 BW dit recht afhankelijk van de geschonden 
verplichting blijvend of tijdelijk indien hij één van de aldaar genoemde verplichtingen niet 
naleeft. Het betreft de verplichtingen tot het niet opzettelijk veroorzaken van de ziekte, het 
niet verstrekken van valse informatie over voor de functie relevante gebreken in het kader van 
een aanstellingskeuring, het niet belemmeren of vertragen van de genezing en het verrichten 
van passende arbeid. Het voorstel van Wet verbetering poortwachter146 voegt hieraan nog een 
verplichting toe om mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen van de 
werkgever of een door hem aangewezen deskundige met het oog op het verrichten van 
passende arbeid, alsmede enkele verplichtingen met betrekking tot het reïntegratieverslag. 
Daarnaast vloeit uit de in art. 7:629 lid 5 BW opgenomen bevoegdheid van de werkgever om 
de loondoorbetaling op te schorten voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet 
houdt aan schriftelijk gegeven redelijke controlevoorschriften, voor de werknemer een 
verplichting voort om deze voorschriften na te leven. Ook deze verplichting komt hieronder 
aan de orde. 

ai) De ziekte niet door opzet veroorzaken 
In art. 7:629 lid 3 sub a BW wordt bepaald dat de werknemer het in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde recht niet heeft indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt. 
Volgens de nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer147 betekent het 
vereiste dat de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt dat de opzet van de werknemer moet zijn 
gericht op het veroorzaken van de ziekte. Deze opvatting lijkt te zijn geïnspireerd door het 
oordeel van de Raad van Beroep Amsterdam148 dat er slechts sprake kan zijn van overtreding 
van de overeenkomstige verplichting in de ZW 'indien de ziekte (...) is veroorzaakt door opzet 
van de verzekerde, met andere woorden indien het opzet (althans mede) was gericht op 

Kamerstukken Π 2000-2001, 27 678, nrs. 1-2 
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 74. 
RvB Amsterdam 20 februari 1936, AB 1936, p. 247. 
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ziekte'. De memorie van antwoord aan de Eerste Kamer definieert het begrip 'opzet' als het 
willens en wetens veroorzaken van de ziekte, niet het enkele riskeren daarvan. In deze zin 
heeft het kabinet zich ook in de nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer150 

uitgelaten door op te merken dat opzettelijk risicovol gedrag met als gevolg 
arbeidsongeschiktheid niet tot verlies van het recht op loondoorbetaling leidt. In antwoord op 
een vraag van de SP-fractie over arbeidsongeschiktheid als gevolg van voetballen in het 
weekend of van een wintersportvakantie151 voegde het kabinet aan de zojuist weergegeven 
opmerking nog toe dat de uitoefening van deze activiteiten in beginsel niet leidt tot verlies van 
het recht op loondoorbetaling, tenzij deze uitoefening is geschied met het oogmerk om 
arbeidsongeschiktheid teweeg te brengen. In het licht van deze opmerkingen kan de door 
Hoogendijk152 gestelde vraag of bij het ondergaan van een cosmetische operatie door de 
werknemer sprake is van ziekte veroorzaakt door zijn opzet, in het algemeen ontkennend 
worden beantwoord. Een werknemer ondergaat een dergelijke operatie immers niet met de 
bedoeling daardoor tijdelijk ongeschikt te raken tot het verrichten van de bedongen arbeid. 
Evenzo is er rechtspraak waarin ongeschiktheid tot werken ten gevolge van het feit dat een 
werknemer zich heeft laten steriliseren als niet opzettelijk veroorzaakt wordt aangemerkt. Het 
oogmerk van de medische ingreep die deze werknemer heeft ondergaan was immers niet het 
arbeidsongeschikt raken maar sterilisatie. 

Geconcludeerd kan worden dat gevallen waarin sprake is van een schending door de 
werknemer van zijn verplichting om de ziekte niet door opzet te veroorzaken, uiterst 
zeldzaam zijn. Bovendien is het bewijs van de schending van deze verplichting moeilijk te 
leveren. Met Kuperus154 kan dan ook worden gesteld dat de verplichting van de werknemer 
om zijn ziekte niet door opzet te veroorzaken, een 'loze' bepaling lijkt te zijn. 

b) Bij de aanstellingskeuring geen valse informatie verstrekken over voor de fiinctie relevante 
gebreken 
Artikel 7:629 lid 3 sub a BW bepaalt verder dat de werknemer bij ziekte geen recht op 
loondoorbetaling heeft: 
- als die ziekte het gevolg is van een gebrek waarover de werknemer in het kader van 
eenaanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt 
- en door die valse informatieverstrekking de toetsing aan de voor de functie opgestelde 
belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd. 

De eerste voorwaarde lijkt uit te sluiten dat aan het verstrekken van valse informatie over een 
gebrek tijdens een sollicitatiegesprek gevolgen voor het recht op loon-doorbetaling bij ziekte 
kunnen worden verbonden. Overigens is de werkgever op grond van art. 4 lid 2 Wet op de 
medische keuringen ook niet bevoegd om tijdens een sollicitatiegesprek inlichtingen over een 
gebrek in te winnen. Verder impliceert de eerste voorwaarde actief gedrag van de werknemer. 
Indien bij een aanstellingskeuring niet gericht naar een gebrek wordt gevraagd, zou de 
verzwijging daarvan derhalve geen consequenties mogen hebben voor het recht op 
loondoorbetaling bij ziekte. Een vonnis van het Kantongerecht te Rotterdam,155 waarin de 
loonvordering van een werkneemster werd afgewezen die kort na afloop van haar proeftijd 
was uitgevallen vanwege een tijdens het sollicitatiegesprek verzwegen gebrek dat rechtstreeks 

14' Kamerstukken 11995/96, 24 439, nr. 134b, p. 48. 
150 Kamerstukken II 1995/96,24 439, nr. 6, p. 74. 
151 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 5, p. 61. 
152 Hoogendijk 1996, p. 227-233, i.h.b. p. 230. 
153 Ktg. Leiden 18 augustus 1999, JAR 1999/199. 
154 Kuperus 1996, p. 276-279, i.h.b. p. 277. 
153 Ktg. Rotterdam 18 februari 1998, JAR 1998/89. 
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van belang was voor de functie waarnaar zij solliciteerde, is in hoger beroep echter 
bekrachtigd.156 

Dat een gebrek rechtstreeks van belang moet zijn voor de functie waarnaar men solliciteert, 
vloeit voort uit de tweede voorwaarde. In de toelichting op het amendement-Rosenmöller,157 

waaraan artikel 7:629 lid 3 sub a BW zijn huidige redactie te danken heeft, wordt namelijk 
gesteld dat dit amendement de werknemer het recht geeft om te zwijgen over medische 
kwesties die voor de desbetreffende functie niet rechtstreeks van belang zijn. Verder verschaft 
deze toelichting inzicht in het doel dat de indiener met dit amendement heeft beoogd, te weten 
het bieden van enige waarborg tegen te strenge risicoselectie. Artikel 7:629 lid 3 sub a BW, 
zoals gewijzigd door het amendement-Rosenmöller, is echter geen geschikt middel om dit 
doel te bereiken aangezien het de aanstellingskeuring als zodanig niet reguleert en geen 
waarborgen biedt tegen risicoselectie in de sollicitatiefase die aan deze keuring voorafgaat. 

ei De penezing niet belemmeren of vertragen 
In artikel 7:629 lid 3 sub b BW is de verplichting van de werknemer opgenomen om de 
genezing niet te belemmeren ofte vertragen. Met Rommelse158 valt te constateren dat de 
regering deze verplichting in de Eerste Kamer anders heeft benaderd dan in de Tweede 
Kamer. 
In de Tweede Kamer stond de instrumentele functie centraal. Zo stelde de memorie van 
toelichting159 dat de werknemer in het kader van deze verplichting zo nodig een arts moet 
raadplegen, diens voorschriften moet opvolgen en in het algemeen alles moet doen wat zijn 
genezing bevordert en moet nalaten wat daaraan in de weg kan staan. In de nota naar 
aanleiding van het verslag1 merkte de regering zelfs op dat een werknemer deze verplichting 
niet naleeft indien hij zonder goede reden een operatie weigert die de enige reële mogelijkheid 
van genezing vormt en waartegen, bijvoorbeeld vanuit medisch of psychisch oogpunt, geen 
bezwaren bestaan. 

In de Eerste Kamer stonden het zelfbeschikkingsrecht en de vrije artsenkeuze van de 
werknemer voorop. Zo heeft hij volgens de memorie van antwoord aan deze Kamer161 binnen 
de grenzen van de redelijkheid het recht om in overleg met zijn behandelend arts de 
behandeling te kiezen die voor hem de beste is. Deze behandeling behoeft niet per definitie 
ook de snelste te zijn als de werknemer zijn terugkeer op het werk maar niet onnodig 
vertraagt. Anders dan Rommelse162 ben ik van mening dat het zojuist gesignaleerde verschil 
in benadering niet noodzakelijkerwijze tot een verschil in uitleg behoeft te leiden. Veel hangt 
namelijk af van de wijze waarop begrippen als 'redelijkheid' en Onnodig' door de rechter 
worden geïnterpreteerd. Uit jurisprudentie over de met art. 7:629 lid 3 sub b BW 
corresponderende verplichtingen in de ZW163 valt met Dute164 en Rommelse165 afte leiden dat 
de Centrale Raad van Beroep bij de toetsing aan deze begrippen zijn rol beperkt opvat en de 
beoordeling van de medewerkingsplicht van de werknemer zodoende grotendeels aan artsen 

154 Rb. Rotterdam 1 april 1999, JAR 1999/99. 
157 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 11. 
159 Rommelse 1997, p. 27-53, i.h.b. p. 30. 
159 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 60. 
160 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 74. 
161 Kamerstukken 11995/96, 24 439, nr. 134b, p. 36-37. 
162 Rommelse 1997, i.h.b. p. 30. 
163 CRvB 22 juli 1960, ASK 1960/197; CRvB 4 december 1962, RSV1963/4 en CRvB 6 maart 1986, TAR 1986, 
126. 
164 Dute 1988, i.h.b. p. 348-349. 
165 Rommelse 1997, i.h.b. p. 41. 
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overlaat. Afgewacht moet worden, of de door Rommelse gesignaleerde redactionele 
verschillen tussen art. 7:629 lid 3 sub b BW en de daarmee corresponderende bepalingen in de 
ZW, verhinderen dat de jurisprudentie over art. 7:629 lid 3 sub b BW, de beoordeling van de 
medewerkingsplicht van de werknemer eveneens grotendeels aan artsen overlaat. Een vonnis 
van het Kantongerecht Beetsterzwaag167 doet dit niet, maar stelt onomwonden dat de 
werknemer niet gehouden is mee te werken aan een specialistisch onderzoek naar de beste 
behandeling, aangezien daardoor belangrijke rechten als dat op vrije artsenkeuze, op 
integriteit van het menselijk lichaam en op privacy te zeer zouden worden aangetast. 
Indien de werknemer de besproken verplichting verwijtbaar168 niet nakomt, vervalt zijn recht 
op doorbetaling van loon voor de duur van de vertraging van zijn herstel die hij heeft 
veroorzaakt. 

d) Passende arbeid verrichten 
De werknemer die door ziekte niet in staat is om de bedongen arbeid te verrichten, is op grond 
van artikel 7:629 lid 3 sub c BW in beginsel verplicht om andere passende arbeid te verrichten 
die de werkgever hem aanbiedt. 
Onder 'passende arbeid' moet blijkens de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer169 de 
arbeid worden verstaan die, gelet op zijn arbeidsverleden, opleiding en gezondheid, 
redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen. Uit dit criterium blijkt dat de 
beoordeling van de passendheid van door de werkgever aangeboden arbeid meer omvat dan 
alleen een medisch/arbeidskundige toetsing. De Goudse kantonrechter achtte in dit verband 
met name een beoordeling van de aangeboden werkzaamheden in het licht van de voor de 
werknemer geldende arbeidsvoorwaarden van belang. Hij kwam daarbij tot de conclusie dat 
de aangeboden arbeid niet passend was nu deze uitsluitend in de avonduren moest worden 
verricht en daarmee volledig viel buiten de gebruikelijke arbeidstijden van de werknemer.170 

De bescherming van de werknemer is echter niet onbegrensd. Volgens de Hoge Raad171 mag 
hij een redelijk voorstel van de werkgever om in verband met gewijzigde omstandigheden op 
het werk andere passende arbeid te verrichten dan de werknemer heeft aangeboden, alleen 
afwijzen indien aanvaarding van dat voorstel redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. 
Artikel 7:629 lid 3 sub c BW omschrijft de situatie waarin de werknemer passende arbeid mag 
weigeren als de aanwezigheid van een deugdelijke grond om dat te doen. Als voorbeeld van 
een dergelijke grond noemt de nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer de 
omstandigheid dat de arbeid een gevaar oplevert voor verhoging van de 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer.172 In dat geval is de aangeboden arbeid echter niet 
passend aangezien zij de werknemer, gelet op zijn gezondheid, redelijkerwijs niet kan worden 
opgedragen. Pas wanneer de aangeboden arbeid passend is, komt de vraag naar de 
aanwezigheid van een deugdelijke grond voor weigering daarvan aan de orde. In het licht van 
de zojuist genoemde uitspraak van de Hoge Raad kan deze vraag bevestigend worden 
beantwoord wanneer het aanvaarden van de aangeboden arbeid op een andere grond dan 
arbeidsverleden (waaronder de daarin voor de werknemer geldende arbeidsvoorwaarden), 
opleiding en gezondheid redelijkerwijs niet van de werknemer te vergen valt. 

166 Rommelse 1997, i.h.b. p. 40. 
167 Ktg. Beetsterzwaag 6 januari 1998, JAR 1998/76. 
168 Kamerstukken 11995/96,24 439, nr. 134b, p. 48. 
169 Kamerstukken 11995/96, 24 439, nr. 134b, p. 48. 
170 Ktg. Gouda 17 september 1998, JAR 1998/242. 
171 HR 26 juni 1998, JAR 1998/199 (Van der Lely/Taxi Hofman). 
172 Kamerstukken li 1995/96, 24 439, nr. 6, p. 73. 
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De verplichting om passende arbeid te verrichten heeft in de eerste plaats betrekking op werk 
bij de eigen werkgever. Indien aan een tweetal aanvullende voorwaarden wordt voldaan, heeft 
deze verplichting echter ook betrekking op werk bij een andere werkgever. De eigen 
werkgever moet de werknemer daartoe in de gelegenheid stellen en het Lisv moet daarvoor 
toestemming verlenen. Dit toestemmingsvereiste strekt volgens de memorie van toelichting173 

tot bescherming van de werknemer. Een verplichting om arbeid bij een derde te verrichten, 
kan voor hem immers zeer ingrijpend zijn aangezien hij bij de naleving van een dergelijke 
verplichting niet alleen met ander werk wordt geconfronteerd dan hij gewend was maar ook 
met een geheel andere werksfeer en andere superieuren. Deze factoren, de afstand tot het 
werk en het loon kunnen voor de werknemer een deugdelijke grond opleveren om passende 
arbeid bij een andere werkgever te weigeren indien het verrichten van deze arbeid daardoor 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van hem valt te vergen.174 Dit is 
opmerkelijk aangezien de aard van het werk, de beloning en de reistijd in art. 3 Besluit 
passende arbeid schoolverlaters en academici (Stb. 1995, 504) en in § 5 van de Richtlijn 
Passende Arbeid 1996 (Sieri. 1996, 60) bepalend worden geacht voor het antwoord op de 
vraag of de door een nieuwe werkgever aangeboden arbeid passend is. Ook hier verwart de 
wetsgeschiedenis derhalve de vraag of de aangeboden arbeid passend is en de vraag of de 
werknemer een deugdelijke grond heeft om de aangeboden passende arbeid te weigeren. 

De sanctie die is gesteld op het zonder deugdelijke grond weigeren passende arbeid te 
verrichten, is het verval van het recht op loondoorbetaling voor de duur van die weigering. 
Uitdrukkelijk is in de memorie van toelichting gesteld dat een verdergaande sanctie, zoals 
ontslag op staande voet, niet geoorloofd is.175 In beginsel gaat door de weigering van de 
werknemer om passende arbeid te verrichten waarmee hij slechts een gedeelte van zijn 
oorspronkelijke loon kan verdienen, diens recht op loondoorbetaling voor de duur van die 
weigering geheel teniet. Blijkens de memorie van toelichting176 is de rechter echter bevoegd 
om de hantering en de sanctionering door de werkgever van de verplichting om passende 
arbeid te verrichten, te toetsen aan de in artikel 6:248 lid 2 BW neergelegde maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid. Uitkomst van deze toetsing kan zijn dat het recht van de 
werknemer op loondoorbetaling, in weerwil van de letter van de wet, niet (geheel) vervalt. 

e) Meewerken aan redelijke voorschriften of maatregelen van de werkgever of een door hem 
aangewezen deskundige met het oog op passende arbeid 
Het voorstel van Wet verbetering poortwachter177 introduceert deze verplichting door een 
nieuw onderdeel d toe te voegen aan art. 7:629 lid 3 BW. Blijkens de memorie van 
toelichting178 beoogt de toevoeging van deze verplichting de werkgever een bevoegdheid te 
verlenen de loondoorbetaling 'op te schorten'179 zolang de werknemer, anders dan door het 
belemmeren of vertragen van zijn genezing of door een ongegronde weigering passende 
arbeid te verrichten, niet meewerkt aan zijn reïntegratie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken 

173 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 60. 
174 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 73. 
175 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 60. 
176 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 60. 
177 Kamerstukken II2000/01, 27 678, nrs. 1 -2 
178 Kamerstukken II2000/01,27 678, nr. 3, p. 12. 
179 De memorie van toelichting spreekt in dit verband ten onrechte van Opschorting' aangezien dit begrip in art. 
7:629 BW de specifieke betekenis heeft dat de werknemer zijn recht op doorbetaling van loon niet verliest, maar 
met terugwerkende kracht geldend kan maken zodra hij zich houdt aan de desbetreffende verplichting. Blijkens 
de aanhef van art. 7:629 lid 3 ('De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht niet'), die ook op het nieuwe 
onderdeel d van toepassing is, verliest de werknemer het recht op doorbetaling van loon gedurende de periode 
waarin hij de aldaar gestelde verplichting niet naleeft. Van Opschorting' is in dit geval geen sprake. 
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aan de weigering van de werknemer, een cursus te volgen die hem geschikt maakt voor het 
verrichten van passende arbeid of deel te nemen aan activiteiten ter bemiddeling in een 
arbeidsconflict. Bij een door de werkgever aangewezen deskundige moet worden gedacht aan 
een arbodienst of een reïntegratiebedrijf.180 

f) Verplichtingen met betrekking tot het reïntepratieverslap 
Eén van de belangrijkste elementen van het voorstel van Wet verbetering poortwachter1 is 
de vervanging van het reïntegratieplan door het reïntegratieverslag. Op deze vervanging wordt 
in § 4.3.3 onder d) nader ingegaan. Voor de werknemer is deze vervanging in twee opzichten 
van belang. Ten eerste vraagt het nieuwe zesde lid van art. 71a WAO van hem een belangrijke 
bijdrage bij de opstelling van het reïntegratieverslag. Hij zal daarin moeten aangeven welke 
reïntegratie-inspanningen hij zelfheeft geleverd. Tevens zal hij zijn visie op de inspanningen 
van de werkgever en op de inhoud van het door deze vervaardigde gedeelte van het verslag 
kenbaar moeten maken.182 Ten tweede dient de werknemer het reïntegratieverslag op grond 
van het eerste lid van het nieuwe art. 34a WAO te overleggen bij de aanvraag van een WAO-
uitkering. 

gì Redelijke controlevoorschriften naleven 
Uit de bevoegdheid van de werkgever ex art. 7:629 lid 5 BW om de loondoorbetaling op te 
schorten gedurende de periode waarin de werknemer zich niet houdt aan door de werkgever 
schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen die de 
werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen, vloeit voor de werknemer de 
verplichting voort om voorschriften na te leven die aan deze eisen voldoen. Hieronder wordt 
allereerst ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en het doel van art. 7:629 lid S BW en op de 
inhoudelijke eisen die dit artikel aan controlevoorschriften stelt.183 Vervolgens worden deze 
eisen geconcretiseerd voor voorschriften met betrekking tot ziekmelding, verstrekking van 
inlichtingen, bereikbaarheid en het ondergaan van een geneeskundig onderzoek. Ten slotte 
wordt de betekenis van de opschortingsbevoegdheid van de werkgever aan de orde gesteld. 
Daarbij komen de voorwaarden ter sprake waaronder de werkgever een beroep op deze 
bevoegdheid kan doen, passeren alternatieve sancties de revue en wordt de aandacht gevestigd 
op alternatieve mogelijkheden van inkomensvoorziening voor de zieke werknemer, wiens 
loondoorbetaling is opgeschort of aan wie een alternatieve sanctie is opgelegd. 

Met art. 7:629 lid 5 BW wordt volgens de memorie van toelichting beoogd, de bevoegdheid 
van de werkgever tot het stellen van controlevoorschriften van een uitdrukkelijke wettelijke 
grondslag te voorzien.184 De behoefte aan een dergelijke grondslag werd gesignaleerd in de 
literatuur185 en werd ook door de SER gevoeld.186 

Deze bevoegdheid is echter niet onbegrensd. Zo wordt vereist dat de controlevoorschriften 
redelijk zijn en noodzakelijk om het recht op loon vast te stellen. Deze eisen houden in dat de 
voorschriften niet onnodig belastend mogen zijn voor de werknemer, niet verder mogen gaan 

190 Kamerstukken II2000/01, 27 678, nr. 3, p. 28 
181 Kamerstukken II2000/01, 27 678, nrs. 1-2 
182 Kamerstukken II2000/01, 27 678, nr. 3, p. 9. 
183 Naast deze inhoudelijke eisen gelden voor controlevoorschriften die op een collectiviteit van werknemers zijn 
gericht ook eisen met betrekking tot hun wijze van totstandkoming. Deze zijn te vinden in art. 12 lid 1 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 en in art. 27 lid 1 sub d WOR. 
184 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 21. 
185 Olbers 1993a, p. 28-32; Olbers 1993b, p. 258-262; Rommelse 1994, p. 287-293; Luttmer-Kat, 1994, p. 361; 
Hoogendijk 1995, p. 108-113; Registratiekamer 1995. 
186 Sociaal-Economische Raad 1995, p. 47-48. 
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dan strikt noodzakelijk is om de werkgever de informatie te verschaffen die hij nodig heeft 
om het recht op loon vast te stellen en in een redelijke verhouding moeten staan tot het 
beoogde doel. De achtergrond van deze eisen wordt gevormd door het grondrecht op 
privacy187 dat volgens de Hoge Raad ook in verhoudingen tussen burgers onderling betekenis 
heeft.188 

Controlevoorschriften met betrekking tot ziekmelding kunnen een werknemer redelijkerwijs 
wel verplichten om zich vóór een bepaald tijdstip telefonisch ziek te melden,189 maar niet om 
daarbij rechtstreeks aan de werkgever informatie te verstrekken over aard of oorzaak van de 
ziekte. Voor de loondoorbetaling is de laatstgenoemde informatie volgens de memorie van 
toelichting bij de Wulbz zonder belang.190 Volgens deze memorie van toelichting kan de 
werknemer in redelijkheid wel worden verplicht om informatie over aard en oorzaak van de 
ziekte te verstrekken aan een bedrijfsarts of een arts van een arbodienst teneinde deze in staat 
te stellen een oordeel te vormen over de ongeschiktheid tot werken. Bij zijn rapportage aan de 
werkgever mag de arts medische gegevens uitsluitend vermelden indien de werknemer hem 
daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.191 Bij deze opvatting valt met Gevers192 

de kanttekening te plaatsen dat de door de regering van de werknemer gevergde openheid ten 
opzichte van bedrijfsartsen en artsen van arbodiensten een vertrouwenspositie veronderstelt 
die deze artsen niet altijd geheel kunnen waarmaken. Allereerst staan arbodiensten onder druk 
van marktwerking en concurrentie. Onder deze omstandigheden is de onafhankelijkheid van 
de bij deze diensten werkzame artsen ondanks art. 14 lid 2 Arbeidsomstandighedenwet 1998 
onvoldoende gewaarborgd. Verder bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van het 
beroepsgeheim waaraan bedrijfsartsen en artsen van arbodiensten zich moeten houden. Deze 
onduidelijkheid vloeit voort uit de door Dute193 mijns inziens terecht bekritiseerde nalatigheid 
van het kabinet om in het kader van de Wulbz vanuit een consistente visie op het 
beroepsgeheim over de reikwijdte hiervan regels te stellen. Ten slotte staat de 
vertrouwensrelatie tussen arbo-arts en werknemer onder grote druk door de door Dute c.s.194 

gesignaleerde omstandigheid dat begeleiding en controle van de zieke werknemer bij één en 
dezelfde instantie, te weten de arbodienst, zijn ondergebracht. 

Volgens de memorie van toelichting bij de Wulbz mag een werkgever voor de vaststelling 
van het recht op loondoorbetaling een globaal inzicht verlangen in de maatregelen die de 
werknemer tot zijn genezing heeft getroffen. Gedetailleerde informatie over de voortgang van 
de behandeling en de genezing zou voor dit doel echter niet van de werknemer mogen worden 
gevraagd tenzij de vraag aan de orde is, welke (passende) arbeid de werknemer nog kan 
verrichten.195 in de visie van Rommelse196 behoeft de werknemer zelfs in het geheel geen 
informatie over zijn behandeling aan de werkgever te verstrekken. Deze visie berust op de 
veronderstellingen (1) dat informatie over de behandeling van belang is voor de beoordeling 
of de werknemer zijn genezing niet heeft belemmerd of vertraagd en (2) dat de beoordeling of 
de werknemer de verplichting om zijn genezing niet te belemmeren ofte vertragen heeft 

187 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 62 en nr. 6, p. 34. 
188 HR 30 maart 1984, NJ1985, 350 en HR 9 januari 1987, NJ1987, 231. 
"' Ktg. Utrecht 8 januari 1997, JAR 1997/44. 
1,0 KamerstulAen II1995/96,24 439, nr. 3, p. 21. 
191 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 21-22. 
1.2 Gevers 1996, p. 683-696, i.h.b. p. 686. 
1.3 Dute 1996, p. 467-479, i.h.b. p. 478. 
1.4 Dute, Duynstee-Bijvoet & De Jong 1996, p. 336-342, i.h.b. p. 338. 
1.5 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 21. 
196 Rommelse, 1997, i.h.b. p. 4fr47. 
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nageleefd, afhankelijk is van de aard van de ziekte, waarover de werknemer ten opzichte van 
de werkgever mag zwijgen. Uit de door Rommelse geanalyseerde jurisprudentie van de 
Centrale Raad van Beroep blijkt echter dat de beoordeling of de werknemer de verplichting 
om zijn genezing niet te belemmeren ofte vertragen heeft nageleefd, doorgaans niet 
afhankelijk is van de aard van de ziekte. Als regel behoort de werknemer zich volgens deze 
jurisprudentie te onderwerpen aan de normale, van elke verzekerde te vergen, medische 
controle.197 Slechts in uitzonderingsgevallen, zoals een lichte griep,198 is dit anders. Daarom 
gaat de tweede veronderstelling van Rommelse -en met deze veronderstelling zijn visie- in het 
algemeen niet op. 

Eveneens mag een werkgever volgens de memorie van toelichting bij de Wulbz199 van een 
werknemer verlangen dat hij voor het verstrekken van de voor de vaststelling van het recht op 
loondoorbetaling benodigde inlichtingen op gezette tijden thuis blijft of een arbodienst 
bezoekt.200 Een voorschrift dat de werknemer voortdurend aan huis bindt of dagelijks bezoek 
aan een arbodienst gebiedt, acht de memorie van toelichting echter onredelijk.2 ' Onduidelijk 
is, waar de grens tussen de geoorloofde en de ongeoorloofde voorschriften ligt. Bovendien 
kunnen met Asscher-Vonk, 02 Riphagen203 en Rommelse204 vraagtekens worden gesteld bij de 
noodzakelijkheid van in de memorie van toelichting bij de Wulbz geoorloofd geachte 
bereikbaarheidsvoorschriften voor de beoordeling van het recht op doorbetaling van loon. 

Een verplichting tot het ondergaan van een medisch onderzoek treedt diep in de persoonlijke 
levenssfeer en wordt in de memorie van toelichting bij de wet-TZ205 als een aantasting van de 
integriteit van het menselijk lichaam beschouwd. Een eenzijdig door de werkgever opgesteld 
controlevoorschrift dat een dergelijke verplichting inhoudt, lijkt mij dan ook de toetsing aan 
de redelijkheids- en noodzakelijkheidseisen van art. 7:629 lid 5 BW, niet te kunnen doorstaan. 
Wel zou een contractuele verplichting om een medisch onderzoek te ondergaan indien 
gewichtige redenen dit noodzakelijk maken, in het licht van het arrest De Venhorst/Inan van 
de Hoge Raad206 rechtsgeldig kunnen zijn. In dit arrest heeft de Hoge Raad een contractuele 
beperking van de vrijheid van godsdienst geoorloofd geacht indien de gang van zaken in het 
bedrijf van de werkgever door de afwezigheid van een werknemer vanwege de viering van 
een niet-christelijke feestdag emstig zal worden geschaad. Voor de geoorloofdheid van een 
contractuele verplichting om een medisch onderzoek te ondergaan indien gewichtige redenen 
dit noodzakelijk maken pleit ook het oordeel van de Kantonrechter Amsterdam207 dat geen 
verplichting bestond om zich aan een keuring als door verzoekster gewenst te onderwerpen 
aangezien een dergelijke verplichting noch op de wet, noch op enige contractuele gronden 
viel te baseren. Bij gewichtige redenen valt te denken aan omstandigheden als veelvuldig 
verzuim van de werknemer en de onmogelijkheid om op basis van schriftelijke informatie 
voldoende inzicht in diens gezondheidstoestand te verkrijgen. 

197 CRvB 22 juli 1960, RSV1960/197. 
198 CRvB 30 september 1937, AB 1937, p. 956. 
199 Kamerstukken II 1995/96,24 439, nr. 3, p. 23. 
200 Een dergelijk voorschrift was aan de orde in Ktg. Venlo 4 december 1996, Rechtshulp 1997/8. 
201 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 23. 
202 Asscher-Vonk 1995, p. 67-77, i.h.b. p. 73. 
203 Riphagen 1996, p. 61-76, i.h.b. p. 66. 
204 Rommelse 1997, i.h.b. p. 48-49. 
205 Kamerstukken II1992/93,22 899, nr. 3, p. 50. 
206 HR 30 maart 1984, NJ1985, 350. 
207 Ktg. Amsterdam 3 september 1993, Prg. 1994,4030. 
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De opschortingsbevoegdheid houdt in dat de werkgever over de periode van opschorting wel 
loon maar geen verhoging ex art. 7:625 lid 1 BW en geen wettelijke rente ex art. 6:119 BW 
verschuldigd is.208 Volgens art. 7:629 lid 6 BW kan de werkgever op deze bevoegdheid geen 
beroep meer doen indien hij de werknemer niet onverwijld nadat bij hem het vermoeden is 
gerezen of redelijkerwijs had behoren te rijzen van het bestaan van een grond tot opschorting 
van de loondoorbetaling, van deze grond in kennis heeft gesteld.209 Gedurende de periode van 
opschorting heeft de werknemer, gelet op het in de slotzin van art. 29 lid 1 ZW bepaalde, geen 
recht op uitkering van ziekengeld. Ook voor een WW-uitkering komt hij niet in aanmerking. 
Zo hij al beschikbaar is om arbeid te aanvaarden210 en slechts onduidelijkheid bestaat over het 
recht op doorbetaling van loon, verhindert art. 31 lid 5 WW de verstrekking van 
voorschotten.21 ' Met Riphagen212 ben ik dan ook van mening dat de situatie van de werkgever 
in de periode van opschorting wel heel gunstig afsteekt tegenover de situatie van de 
werknemer. 

De opschortingsbevoegdheid is bedoeld als pressiemiddel en niet als sanctie. De werknemer 
die zwicht voor de druk die door het gebruik van deze bevoegdheid op hem wordt 
uitgeoefend, lijdt vanuit de wet bezien immers geen inkomensverlies ten opzichte van de 
situatie waarin hij de controlevoorschriften van meet af aan zou hebben nageleefd. Wel kan, 
indien dit is overeengekomen of bij CAO is bepaald, op niet-naleving van de 
controlevoorschriften de sanctie worden gesteld van het verval of de vermindering van de 
aanspraak op een bij individuele arbeidsovereenkomst of CAO bedongen aanvulling van de 
wettelijk verschuldigde loondoorbetaling. Verder kan met Olbers213 en Rommelse214 worden 
gewezen op de mogelijkheid om onder de in artikel 7:650 BW opgenomen voorwaarden, op 
de overtreding van controlevoorschriften een boete te stellen. Er is rechtspraak waaruit blijkt 
dat overtreding van de controlevoorschriften zelfs een dringende reden kan opleveren voor 
ontslag op staande voet,215 ook indien de werknemer ten tijde van die overtreding 
daadwerkelijk ongeschikt was de bedongen arbeid te verrichten.216 

4.3.3. De met de publiekrechtelijke verantwoordelijkheden van het Lisv samenhangende 
verplichtingen van individuele werkgevers 

Naast de verplichting ten opzichte van werknemers om loon door te betalen, rusten op 
werkgevers ook enkele verplichtingen ten opzichte van het Lisv en de uitvoeringsinstellingen 
voor de sociale werknemersverzekeringen. Het betreft de verplichtingen tot melding van de 
totstandkoming, wijziging en beëindiging van arbeidsverhoudingen, tot ziekmelding en 
hersteldmelding van werknemers en tot het indienen van een voorlopig of volledig 
reïntegratieplan. Deze verplichtingen hebben tot doel om het Lisv en de 

208 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 22 en p. 62. 
209 Een voorbeeld van een geslaagd beroep van de werkgever op de opschortingsbevoegdheid is te vinden in Ktg. 
Venlo 4 december 1996, Rechtshulp 1997/8. 
2,0 Volgens jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep brengt de omstandigheid dat men een uitkering op 
grond van volledige arbeidsongeschiktheid geniet, in het algemeen mee dat men niet beschikbaar is om arbeid te 
aanvaarden. Zie CRvB 24 juli 1990, RSV1990/350 en CRvB 6 november 1990, ASK 1991/98. 
211 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 72-73. 
212 Riphagen 1996, i.h.b. p. 67-68. 
213 Olbers 1993a, p. 28-32, i.h.b. p. 31. 
214 Rommelse 1994, p. 287-293, i.h.b. p. 290. 
215 Ktg. Amersfoort 17 maart 1999, JAR 1999/81 
216 Ktg. Venlo 17 december 1997, JAR 1998/46. 
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uitvoeringsinstellingen in staat te stellen,, te voorkomen dat financiële risico's onterecht of 
onnodig worden afgewenteld op de socialezekerheidswetten die zij uitvoeren. 

ai Melding arbeidsverhouding 
Op grond van artikel 91 Osv is de werkgever verplicht om de aanvang van werkzaamheden 
van een werknemer, de beëindiging daarvan of het intreden van een wijziging in de 
arbeidsverhouding met de werknemer met inachtneming van door het Lisv te stellen regels217 

te melden aan de uitvoeringsinstelling voor de sociale werknemersverzekeringen voor de 
sector waarbij hij is ingedeeld. 
De niet-nakoming van deze verplichting wordt in artikel 108 lid 1 Osv bedreigd met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of een geldboete van maximaal ƒ10.000,-. Indien opzet in het 
spel is, kan op grond van artikel 108 lid 2 Osv een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren 
of een geldboete van maximaal ƒ25.000,- worden opgelegd. 
Voor de beperking van het afwentelingsrisico is vooral de melding van het intreden van een 
wijziging in de arbeidsverhouding van belang. Bij flexibele arbeidsrelaties en 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is de kans op gebruik van de vangnetvoorziening 
immers aanmerkelijk groter dan bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De 
omzetting van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in een flexibele arbeidsrelatie of 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan dan ook als een benadelingshandeling in de zin 
van artikel 45 lid 1 sub j ZW worden opgevat indien de werknemer ten tijde van de omzetting 
wegens ziekte ongeschikt is tot werken. Het vermijden van benadelingshandelingen is één 
van de medewerkingsveiplichtingen die de Ziektewet oplegt aan individuele werknemers. Op 
deze verplichtingen wordt in § 4.7 van het sociaalzekerheidsrechtelijk deel van deze studie 
nader ingegaan. 

b) Ziekmelding 
Uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte van een 
werknemer dertien weken heeft geduurd, dient zijn werkgever op grond van artikel 38 lid 1 
ZW aangifte van die ongeschiktheid te doen bij het Lisv en daarbij de eerste dag van die 
ongeschiktheid op te geven. Bij de bepaling van het tijdstip van aangifte worden tijdvakken 
van ongeschiktheid tot werken samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van 
minder dan vier weken opvolgen. De keuze van het in art. 38 lid 1 ZW genoemde tijdstip van 
aangifte berust op het ervaringsgegeven dat voor de kans op een succesvolle reïntegratie van 
de werknemer in het arbeidsproces van belang is dat daarmee rond de derde maand van diens 
ziekteverzuim een begin wordt gemaakt.219 Indien de arbeidsovereenkomst binnen dertien 
weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot werken van de werknemer eindigt of wordt 
beëindigd, dient de aangifte op grond van artikel 38 lid 2 ZW uiterlijk op de laatste dag te 
worden gedaan waarop de arbeidsovereenkomst nog van kracht is. Het voorstel van Wet 
verbetering poortwachter220 vervroegt het tijdstip waarop de werkgever uiterlijk aangifte van 
de ongeschiktheid tot werken van de werknemer moet hebben gedaan tot de eerste dag 
waarop die ongeschiktheid zes weken heeft geduurd. 

Naar het oordeel van de regering vervult de ziekmelding enkele noodzakelijke functies. In de 
eerste plaats dient zij ter verificatie van de eerste ziektedag. Deze verificatie is van belang 
voor de bepaling van het tijdstip waarop de werknemer de wachttijd voor een eventuele 

217 Als zodanig geldt het Besluit melding sociale veizekering van 30 mei 1989, &cr/. 1989, 107. 
218 CRvB 2 december 1998, RSV1999/51. 
219 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 42. 
220 Kamerstukken II2000/01, 27 678, nrs. 1-2 
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arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft doorlopen.221 In de tweede plaats markeert de 
ziekmelding in de visie van de regering het tijdstip waarop de bevoegdheden van het Lisv ex 
art. 39 ZW ingaan.222 Deze bevoegdheden strekken tot controle op het bestaan van de 
ongeschiktheid tot werken van de werknemer en tot beoordeling van de door de werkgever 
geboden verzuimbegeleiding. Van de ziekmelding gaat volgens de regering dan ook 'een 
stimulerende werking uit naar werkgever/arbodienst voor wat betreft de 
verzuimbegeleiding';223 dit is de derde functie. De vervroeging van de ziekmelding die het 
voorstel van Wet verbetering poortwachter224 met zich brengt, beoogt met name deze 
signaalfunctie te versterken. 2 Daar staat tegenover dat de ziekmelding onder de vigeur van 
dit wetsvoorstel niet langer de functie vervult van markering van het tijdstip waarop de 
bevoegdheden van het Lisv ex art. 39 ZW ingaan aangezien het wetsvoorstel de controle van 
zieke werknemers met recht op doorbetaling van loon maar zonder recht op uitkering van 
ziekengeld geheel overlaat aan hun werkgever en diens arbodienst. 

Als een werkgever de in art. 38 lid 1 ZW voorgeschreven ziekmelding te laat indient, wordt 
zijn loondoorbetalingsverplichting op grond van de slotzin van artikel 7:629 lid 1 BW226 

verlengd met de duur van de vertraging. Deze sanctie dient ter versterking van de 
777 77R * 

meldingsdiscipline van werkgevers. Met Fase valt echter op te merken dat deze sanctie 
slechts effect sorteert bij werkgevers van werknemers die na afloop van de reguliere duur van 
de loondoorbetalingsverplichting nog niet zijn hersteld en wier arbeidsovereenkomst op dat 
moment nog niet is geëindigd. 
Op het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting tot ziekmelding ex art. 38 lid 2 
ZW stelt art. 38 lid 4 ZW een boete van maximaal ƒ1.000,-. 

ei Hersteldmeldinp 
De tegenhanger van de verplichting van de werkgever tot ziekmelding is de in artikel 38 lid 3 
ZW opgenomen verplichting om uiterlijk op de vierde dag waarop de werknemer weer 
geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid aan het Lisv de eerste dag te melden waarop van 
deze geschiktheid sprake was. De hersteldmelding behoeft echter niet eerder plaats te vinden 
dan de eerste dag waarop de ongeschiktheid tot werken van de werknemer dertien weken zou 
hebben geduurd. Deze verplichting is volgens de regering229 bedoeld ter voorkoming van 
misbruik van de samentellingsregeling. Als een werknemer ten minste vier weken hersteld is 
geweest en daarna weer ziek wordt, is deze regeling niet van toepassing. Door verzwijging 
van zulke perioden van werkhervatting kan de samentellingsregeling wel worden toegepast 
waardoor de maximale duur van de nieuwe loondoorbetalingsverplichting eerder wordt 
bereikt. Met Fase230 valt echter te betwijfelen of de verplichting tot hersteldmelding tegen 
manipulaties als de zojuist genoemde een effectief middel vormt. Indien de werkgever de 
ziekmelding heeft nagelaten, zal het Lisv immers vaak niet weten dat de werknemer ziek is 
geweest. In dat geval is het Lisv feitelijk niet in staat om de naleving van deze verplichting af 

221 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 59. 
222 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 60. 
223 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 42. 
224 Kamerstukken II2000/01, 27 678, nrs. 1-2 
223 Kamerstukken II2000/01, 27 678, nr. 3, p. 7. 
226 Het voorstel van Wet verbetering poortwachter brengt deze sanctie over naar een nieuw tiende lid van art. 
7:629 BW. Bij nota van wijziging is dit voorgestelde lid tot elfde lid vernummerd. 
227 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 70. 
228 Fase 1996, p. 49-50. 
229 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 42-43. 
230 Fasel 996, p. 50. 
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te dwingen door het opleggen van de boete van maximaal ƒ1.000,- die in artikel 38 lid 4 ZW 
op het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting tot hersteldmelding is gesteld. 

Bij nota van wijziging op het voorstel van Wet verbetering poortwachter wordt een 
versoepeling van de verplichting tot hersteldmelding voorgesteld door aan het Lisv de 
bevoegdheid te verlenen, de werkgever toe te staan de hersteldmelding op een later tijdstip te 
verrichten. Op deze wijze kan het Lisv werkgevers in staat stellen, de hersteldmelding van 
hun werknemers groepsgewijs te verrichten. 31 

dì Reïntegratieplan 
Gelijktijdig met de ziekmelding dient de werkgever op grond van art. 71a lid 1 WAO bij het 
Lisv een adequaat voorlopig of volledig reïntegratieplan in te dienen dat hij in overleg met de 
werknemer heeft opgesteld. De wettelijke eisen worden uitgewerkt in het Besluit 
minimumeisen reïntegratieplan 1997 (Steri. 1997,140). Daar is te vinden welke informatie 
een voorlopig en een volledig reïntegratieplan moeten bevatten en worden de situaties 
afgebakend waarin de werkgever een volledig reïntegratieplan moet indienen en waarin hij 
met een voorlopig plan kan volstaan. Ook bevat het besluit criteria voor de toetsing van een 
volledig reïntegratieplan. 

Volgens Bijlage 1 bij het Besluit minimumeisen reïntegratieplan 1997 bevat een voorlopig 
reïntegratieplan vooral administratieve gegevens zoals de personalia van werkgever en 
werknemer, gegevens over de arbodienst en gegevens over de eerste 
arbeidsongeschiktheidsdag en de verwachte datum van volledige werkhervatting in de 
onderneming van de werkgever. Deze datum moet zijn gelegen binnen acht maanden na 
aanvang van de ongeschiktheid tot werken. Volgens art. 2 van de toelichting bij het Besluit 
minimumeisen reïntegratieplan is dit tijdstip gekozen omdat het samenvalt met het moment 
waarop de beoordeling van de aanspraken van de werknemer op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering uiterlijk aanvangt. Uiterlijk vier maanden voordat de 
wachttijd bedoeld in art. 19 lid 1 WAO, verstrijkt, dient het Lisv de werknemer op grond van 
art. 34 lid 2 WAO namelijk in kennis te stellen van de mogelijkheid een WAO-uitkering aan 
te vragen. 

Op grond van art. 3 lid 1 Besluit minimumeisen reïntegratieplan 1997 dient de werkgever een 
volledig reïntegratieplan te overleggen zodra hij redelijkerwijs niet (meer) kan verwachten 
dat de werknemer in zijn onderneming werk zal hervatten binnen acht maanden na aanvang 
van de ongeschiktheid tot werken, en verder indien de uitvoeringsinstelling daarom vraagt. 
Een volledig reïntegratieplan dient volgens Bijlage 2 bij het Besluit minimumeisen niet alleen 
administratieve gegevens te bevatten maar ook gedetailleerd in te gaan op de medische 
situatie van de werknemer, op de verwachtingen van de werkgever omtrent werkhervatting in 
zijn onderneming en op de visie van de werknemer daarop. De in een volledig reïntegratieplan 
opgenomen informatie dient op grond van art. 4 lid 1 Besluit minimumeisen reïntegratieplan 
1997 het Lisv in staat te stellen, te beoordelen welke inspanningen de werkgever ter zake van 
verzuimbegeleiding heeft gepleegd en of deze inspanningen als voldoende kunnen worden 
aangemerkt. Het antwoord op de laatstgenoemde vraag is volgens de toelichting uiteindelijk 
afhankelijk van de functie van de werknemer, diens beperkingen en mogelijkheden na 
intreden van de ongeschiktheid tot werken en de mogelijkheden binnen de onderneming om 
passende arbeid beschikbaar te stellen. Het tweede lid van art. 4 Besluit minimumeisen 
reïntegratieplan 1997 geeft daarom slechts in algemene zin aan, op welke aspecten en 

231 Kamerstukken II 2000/01, 27 678, nr. 6, p. 6. 
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omstandigheden het Lisv bij de beoordeling van de inspanningen van de werkgever let. Bij 
deze omstandigheden ontbreekt de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Dit is opmerkelijk 
omdat op grond van r.o 3.5 van het arrest Goldsteen/Roeland meer van de werkgever kan 
worden gevergd wanneer omstandigheden binnen de werksfeer tot arbeidsongeschiktheid 
hebben geleid.232 

Indien een werkgever zonder deugdelijke grond233 de uit de wet of uit het Besluit 
minimumeisen reïntegratieplan 1997 voortvloeiende verplichtingen niet (behoorlijk) is 
nagekomen, legt het Lisv hem op grond van art. 71a lid 3 WAO een boete van maximaal 
ƒ1.000,- op. Bovendien is het Lisv, indien de werkgever in gebreke blijft bij het opstellen van 
het reïntegratieplan, op grond van art. 71a lid 5 WAO bevoegd om deze taak zelf uit te voeren 
op kosten van de werkgever. Indien de werkgever zonder deugdelijke grond weigert mee te 
werken aan het opstellen van het reïntegratieplan, legt het Lisv hem op grond van art. 71a lid 
4 WAO een boete van maximaal ƒ10.000,- op. Met dezelfde sanctie wordt de werkgever 
bedreigd die zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het uitvoeren van een 
reïntegratieplan. Daarvan kan reeds sprake zijn als de werkgever, na een termijn voor herstel 
van dit verzuim, zonder deugdelijke grond in gebreke blijft bij de indiening van een 
vervolgrapportage waarom het Lisv heeft gevraagd.234 

Op werkgevers van werknemers met een recht op uitkering van ziekengeld rust eveneens een 
wettelijke verplichting tot het indienen van een reïntegratieplan. In de aanhef van art. 71a lid 1 
WAO wordt immers niet alleen naar art. 38 lid 1 maar ook naar art. 38a lid 3 Ziektewet 
verwezen. Wel geldt ten aanzien van werkneemsters die recht op ziekengeld in verband met 
bevalling hebben gehad een bijzondere bepaling. Voor deze werkneemsters behoeft de 
werkgever op grond van art. 71a lid 2 WAO pas dertien weken na beëindiging van het recht 
op ziekengeld in verband met bevalling een reïntegratieplan in te dienen en dan nog alleen 
wanneer zij op dat moment nog ongeschikt zijn tot werken. 

In de praktijk is gebleken dat het reïntegratieplan als controle-instrument van het Lisv niet 
goed werkt. De volgende knelpunten doen zich daarbij voor: 
- het voorlopige reïntegratieplan dat de werkgever moet indienen, is in de praktijk weinig 

meer dan een ziekmelding met een werkhervattingsprognose die bovendien, om sanctie
oplegging door de uitvoeringsinstelling te voorkomen, zeer ruim wordt ingeschat; 

- het definitieve reïntegratieplan is veeleer een melding dat reïntegratie in het bedrijf van de 
werkgever niet mogelijk is dan een plan van aanpak en wordt bovendien niet inhoudelijk 
door de uitvoeringsinstelling getoetst; 
de sancties die worden opgelegd, treffen uitsluitend werkgevers die formeel 
niet voldoen aan hun verplichtingen in verband met de indiening van reïntegratieplannen, 
terwijl de sanctionering van werkgevers die materieel nalatig zijn bij de reïntegratie van 
hun werknemers niet van de grond is gekomen.235 

Het zojuist geschetste gebrek aan toegevoegde waarde van het reïntegratieplan en de sancties 
die daarop betrekking hebben, heeft geleid tot de gedachte het reïntegratieplan te vervangen 
door een reïntegratieverslag. Het voorstel van Wet verbetering poortwachter werkt deze 
gedachte blijkens de memorie van toelichting236 als volgt uit: 

232 HR 13 december 1991, NJ1992,441 (Goldsteen/Roeland). 
233 Als voorbeeld van een deugdelijke grond wordt in de Memorie van Toelichting, Kamerstukken II1995/96,24 
439, nr. 3, p. 75 het geval genoemd dat de werknemer onvoldoende medewerking verleent. 
234 TICA-mededeling M 96.35 d.d. 21-3-1996, gepubliceerd in PS 1996/8, pp. 503-514, i.h.b. p. 510. 
235 Kamerstukken II1998-1999, 22 187, nr. 89, p. 1-2. 
236 Kamerstukken II2000/01, 27 678, nr. 3, p. 8-10 en p. 13-14. 
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- tegelijkertijd met de aanvraag van een WAO-uitkering dient de werknemer bij de 
uitvoeringsinstelling een reïntegratieverslag in (art. 34a lid 1 WAO); 
dit verslag fungeert als basisdocument voor het verdere besluitvormingsproces aan het 
einde van het eerste ziektejaar; 

- daartoe bevat het verslag enerzijds een overzicht van de activiteiten die de werkgever, de 
werknemer en de arbodienst hebben ondernomen, dat voldoet aan bij ministeriële regeling 
te stellen voorschriften; 
anderzijds bevat het verslag ook een gedeelte dat medische en arbeidskundige 
basisinformatie bevat voor de WAO-claimbeoordeling; 
de werkgever die zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen met betrekking tot de 
reïntegratie van een werknemer of met betrekking tot het reïntegratieverslag niet 
(behoorlijk) nakomt, wordt niet bedreigd met een boete, maar met een verlenging van zijn 
loondoorbetalingsplicht. Deze wordt afgestemd op de aard en de ernst van het verzuim, en 
bedraagt maximaal 26 weken. 

Op de betrokkenheid van de werknemer bij de totstandkoming het reïntegratieverslag is 
hierboven reeds ingegaan in § 4.3.2. onder f. 

158 



5. De verantwoordelijkheden voor de rechtsbescherming 

5.7. De verantwoordelijkheden van de centrale overheid 

De centrale overheid heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de inrichting en de 
toegankelijkheid van het stelsel van rechtsbescherming ter zake van geschillen over de 
loondooibetalingsverplichting ex art. 7:629 lid 1 BW. 
De keuze van de centrale overheid om deze verantwoordelijkheden op zich te nemen, vloeit 
voort uit de artikelen 17 Gw en 6 EVRM. De laatstgenoemde bepaling is de meest 
verstrekkende en kent aan een ieder onder meer bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten 
en verplichtingen het recht toe op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak binnen 
een redelijke termijn door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. 
Met Van Dijk en Van Hoof237 valt te constateren dat artikel 6 EVRM niet alleen procedurele 
waarborgen bevat maar tevens het recht toekent op een met deze waarborgen omklede 
rechterlijke procedure voor de in dit artikel genoemde gevallen. Geschillen over de 
loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 lid 1 BW behoren, gelet op de civielrechtelijke 
aard van deze verplichting, zonder meer tot deze gevallen. 

Bij de inrichting van het stelsel van rechtsbescherming heeft de wetgever een drietal 
principiële keuzes gemaakt, te weten die voor een civielrechtelijk stelsel en binnen dit stelsel 
die voor de kantonrechter als rechter van eerste aanleg en die voor de second opinion als 
ontvankelijkheidsvereiste in de bodemprocedure. Hieronder wordt op de eerste en de tweede 
keuze ingegaan; in § 5.2 op de derde. 
De keuze voor een civielrechtelijk stelsel berust op het uitgangspunt dat de aard van het stelsel 
van rechtsbescherming dezelfde dient te zijn als de aard van het onder-liggende materiële 
recht. Naar het oordeel van de regering ontbrak de noodzaak tot afwijking van dit 
uitgangspunt aangezien de burgerlijke rechter reeds onder de wet-TZ was belast met de 
behandeling van geschillen over het recht op loondoorbetaling bij ongeschiktheid tot werken 
wegens ziekte en zijn oordeel over het bestaan van die ongeschiktheid tot werken ook in 
ontslagzaken regelmatig wordt gevraagd. Tevens achtte de regering de afwijking van 
voornoemd uitgangspunt onwenselijk aangezien het stelsel van rechtsbescherming ten 
gevolge van die afwijking ondoorzichtig zou worden.238 De keuze voor een civielrechtelijk 
stelsel gaat in tegen het SER-advies Kabinetsvoornemens ZW, AAW en WAO239 en is door 
Riphagen240 bekritiseerd. De keuze van de SER voor een administratiefrechtelijk stelsel en de 
kritiek van Riphagen op het door de regering gekozen stelsel berusten op de overweging dat 
zich ten aanzien van hetzelfde ziektegeval soms een samenloop van civiel- en 
administratiefrechtelijke procedures kan voordoen en dat bij flexibele arbeidsrelaties soms 
onduidelijk kan zijn, tot welke rechter men zich moet wenden.241 

De keuze voor de kantonrechter als rechter van eerste aanleg berust op een door de Raad van 
State overgenomen advies van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, waarin werd 
geconstateerd dat de aanvankelijk door de regering gemaakte keuze van de rechtbank als 
rechter van eerste aanleg in arbeidsrechtelijke geschillen met verschillende dimensies 

237 Van Dijk & Van Hoof 1991, p. 328. 
238 Kamerstukken 11995/96, 24 439, nr. 134b, p. 34. 
239 Sociaal-Economische Raad 1995, p. 49-51. 
240 Riphagen 1996, p. 61-76, i.h.b. p. 72. 
241 Zie voor een voorbeeld van deze situatie Rb. Arnhem 10 juli 1997, PS 1997-22, p. 1297-1300. 
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competentieproblemen tussen de kantonrechter en de rechtbank op zou kunnen leveren. 
Een voorbeeld van een meerdimensionaal arbeidsrechtelijk geschil dat tot 
competentieproblemen zou kunnen leiden, is de situatie waarin de werknemer de nietigheid 
van een hem verleend ontslag op staande voet baseert op zijn ongeschiktheid tot werken 
wegens ziekte ten tijde van het ontslag.243 In het aanvankelijk voorgestelde stelsel zou in deze 
situatie de nietigheid van het ontslag op staande voet moeten worden vastgesteld door de 
kantonrechter maar de loonvordering moeten worden ingesteld bij de rechtbank. 

Ter wille van de toegankelijkheid van het stelsel van rechtsbescherming244 heeft de wetgever 
voor geschillen over de loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 lid 1 BW, een tweetal 
drempels bij de toegang tot de rechter verlaagd. 
Ten eerste geldt indien de vordering uitsluitend strekt tot doorbetaling van loon bij 
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte, op grond van art. 11 lid 2 sub a Wet tarieven in 
burgerlijke zaken, een griffierecht van ƒ55,- bij de kantonrechter en op grond van art. 2 lid 2 
en 3 sub b, Wet tarieven in burgerlijke zaken een griffierecht van ƒ170,- in hoger beroep of 
cassatie. Afhankelijk van het gevorderde bedrag kan het griffierecht in andere gevallen 
oplopen tot ƒ315,- bij de kantonrechter, ƒ7.485,- in hoger beroep en ƒ9.350,- in cassatie. 
Ten tweede kan de werknemer die een vordering tot doorbetaling van loon bij ongeschiktheid 
tot werken wegens ziekte instelt, op grond van artikel 7:629a lid 6 BW slechts in de 
proceskosten van zijn werkgever worden veroordeeld in geval van kennelijk onredelijk 
gebruik van procesrecht. Deze bepaling wijkt af van de regel van art. 56 lid 1 Rv, dat al wie 
bij vonnis in het ongelijk gesteld wordt, in de kosten zal worden verwezen, maar komt 
overeen met art. 8:75 Awb. Zij is ingevoegd teneinde 'veilig te stellen dat de overgang van 
het publieke naar een privaat stelsel niet tot financiële drempels leidt, die de werknemer ervan 
kunnen weerhouden zijn recht op loondoorbetaling zo nodig voor de rechter afte dwingen'. 

Ondanks deze drempelverlagende maatregelen is het aantal gerechtelijke procedures dat over 
loondoorbetaling bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte wordt gevoerd volgens 
Minderhoud, Asscher-Vonk en Havinga aanzienlijk lager dan het aantal rechtszaken over 
ziekengeld vóór de invoering van de wet-TZ. Ten dele verklaren deze schrijvers dit uit het 
privaatrechtelijke karakter van de huidige procedure: in hechte sociale relaties zoals de 
arbeidsverhouding geven partijen de voorkeur aan andere vormen van conflictoplossing dan 
die via de rechter. Ook het in de volgende paragraaf te bespreken vereiste van een second 
opinion draagt volgens deze schrijvers aan de vermindering van het aantal gerechtelijke 
procedures bij.246 

5.2. De verantwoordelijkheden van het Landelijk instituut sociale verzekeringen 

Op grond van artikel 7:629a lid 1 BW moet de rechter een vordering tot doorbetaling van loon 
wegens ziekte afwijzen als daarbij niet een verklaring van een deskundige is gevoegd over de 
verhindering van de werknemer om de bedongen of andere passende arbeid te verrichten. In 
beginsel dient deze verklaring te worden uitgebracht door een arts of arbeidsdeskundige die is 
benoemd door het Lisv. Dit instituut heeft krachtens art. 38 lid 1 sub g Osv, onder meer tot 

Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. B, p. 15. 
Ktg. Amsterdam 16 september 1996, Rechtshulp 1997, nr. 10. 
Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 65-66. 
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 65. 
Minderhoud, Asscher-Vonk & Havinga 1999, i.h.b. p. 148-150. 
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taak op verzoek van een werkgever of werknemer een onderzoek in te stellen naar en een 
oordeel te geven over het bestaan van ongeschiktheid tot werken indien de werknemer 
daarover een geschil heeft met de werkgever. Verder draagt art. 40 lid 1 Osv, aan het Lisv op 
om een deskundige aan te wijzen bij het instellen van het in art. 38 lid 1 sub g bedoelde 
onderzoek. Weliswaar kan het Lisv op grond van art. 39 lid 1 Osv zijn bevoegdheid tot het 
nemen van besluiten mandateren aan een door de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid erkende uitvoeringsinstelling maar gelet op het bepaalde in art. 10:2 Awb 
behoudt het Lisv zijn juridische verantwoordelijkheid voor besluiten die een 
uitvoeringsinstelling binnen de grenzen van een door het Lisv gemandateerde bevoegdheid 
heeft genomen. 

De formulering van het vereiste van een second opinion als imperatieve afwijzingsgrond 
neemt naar het oordeel van de regering247 de door de SER gesignaleerde248 mogelijke 
strijdigheid van dit vereiste met de artikelen 6 EVRM en 17 Gw weg. In de visie van de 
regering beperkt deze afwijzingsgrond niet de toegang tot de rechter maar geeft hem slechts 
een aanwijzing, hoe te handelen bij een vordering tot loondoorbetaling bij ziekte. Met 
Fleuren-van Walsem249 en Fase250 ben ik echter van mening dat het vereiste van een second 
opinion als een ontvankelijkheidsvereiste dient te worden geïnterpreteerd. Voor deze 
interpretatie pleit de omschrijving door de regering van het doel van het second-
opinionvereiste als het zoveel mogelijk voorkomen dat de rechter onnodig wordt belast met 
geschillen over ziekte.251 In het licht van deze doelstelling opgevat, beperkt het second-
opinionvereiste de toegang tot de rechter wel. Overigens heeft deze beperking uitsluitend 
betrekking op de bodemprocedure. Het overleggen van een second opinion is niet vereist 
indien de werknemer, hetzij bij de kantonrechter op grond van artikel 116 Rv,252 hetzij in kort 
geding,253 een voorlopige voorziening vraagt. Verder wordt een second opinion op grond van 
art. 7:629a lid 2 BW niet vereist als de werkgever en de werknemer niet van mening 
verschillen over de verhindering tot werken. Een dergelijk verschil van mening moet blijken 
uit een ondubbelzinnige verklaring van de bedrijfsarts dat de werknemer arbeidsgeschikt is.254 

Eveneens wordt een second opinion op grond van art. 7:629a lid 2 BW niet vereist indien het 
overleggen daarvan in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd. Deze situatie 
doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de werkgever pas in de loonvorderingsprocedure de 
verhindering van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten, gaat betwisten.255 Ook 
in een geval waarin de werkgever de werknemer ten onrechte op staande voet had ontslagen, 
werd zijn beroep op niet-ontvankelijkheid van de werknemer wegens het ontbreken van een 
second opinion niet gehonoreerd.25 

Ter zake van de wijze van totstandkoming van de second opinion bevatten artikel 40 Osv en 
artikel 7:629a BW de volgende waarborgen. 

241 Kamerstukken Π 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 25. 
2 4 8 Sociaal-Economische Raad 1995, p. 48. 
2 4 9 Fleuren-van Walsem 1996, p. 159-169, i.h.b. p. 162. 
250 Fase 1996, p. 43. 
2 5 1 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 63-64. 
2 5 2 Ktg. Middelburg 7 april 1997, JAR 1997/96. 
2 5 3 Pres. Rb. Amsterdam 5 december 1996, JAR 1997/9. 
2 5 4 Ktg. Amsterdam 30 september 1997, JAR 1997/234. 
2 3 5 Ktg. Temeuzen 4 september 1996, Rechtshulp 1997, nr. 9. 
2 5 4 Ktg. Zutphen 22 september 1998, Prg. 1999, 5091. 
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Ten eerste bepaalt het eerste lid van art. 40 Osv dat het Lisv de deskundige dient aan te wijzen 
die het onderzoek moet instellen. Afhankelijk van de aard van dit onderzoek kan deze 
deskundige een arts en/of een arbeidsdeskundige zijn. 
Ten tweede mag op grond van art. 7:629a lid 4 BW alleen een deskundige die arts is, 
medische inlichtingen over de werknemer inwinnen bij de behandelende artsen. Deze artsen 
mogen de gevraagde inlichtingen slechts verstrekken voorzover daardoor de persoonlijke 
levenssfeer van de werknemer niet onevenredig wordt geschaad. Bosse257 noemt deze 
bepaling slordig aangezien de bedrijfsarts (of de arts van de arbodienst) niet als behandelend 
arts kan worden aangemerkt. De arts die wel als zodanig kan worden aangemerkt, is naar haar 
mening niet onpartijdig. Kennelijk gaat zij uit van de veronderstelling dat de bedrijfsarts wel 
onpartijdig is. Het onderzoek van Willems, Van Vuuren en Urlings25 leert echter dat de 
onafhankelijkheid van bedrijfsartsen in de beleving van deze artsen zelf in toenemende mate 
onder druk staat van marktwerking en concurrentie. Met de onafhankelijkheid van deze artsen 
staat ook hun onpartijdigheid onder druk. Zowel bij de onpartijdigheid van de behandelend 
arts als bij die van de bedrijfsarts zijn derhalve kritische vragen te stellen. Daarom verdient 
een aanpassing van art. 7:629 lid 4 BW aanbeveling waarbij de deskundige verplicht wordt 
om in het kader van zijn onderzoek zowel bij de bedrijfsarts als bij de behandelend arts 
inlichtingen in te winnen. Deze aanpassing strookt met art. 223 lid 5 Rv, dat een door de 
rechter benoemde deskundige verplicht om bij zijn onderzoek beide partijen in de gelegenheid 
te stellen, opmerkingen te maken en verzoeken te doen. 
Ten derde verleent artikel 7:629a lid 5 BW, de rechter de bevoegdheid om op verzoek van één 
der partijen of ambtshalve te bevelen dat de deskundige zijn verklaring nader schriftelijk of 
mondeling toelicht of aanvult.239 De rechter kan in dat kader van de deskundige verlangen dat 
hij de werknemer aan een nader onderzoek onderwerpt.260 Ook kan, nadat de second opinion 
reeds is uitgebracht, nog een voorlopig deskundigenonderzoek in de zin van art. 227 Rv 
worden ingesteld.261 

Een vierde waarborg met betrekking tot de wijze van totstandkoming van de second opinion 
is te vinden in het derde lid van art. 7:629a BW, dat de deskundige die zijn benoeming heeft 
aanvaard, verplicht zijn onderzoek onpartijdig en naar beste weten te volbrengen. 
Naast deze waarborgen die voor elke second-opinionprocedure van belang kunnen zijn, staat 
de waarborg van art. 40 lid 3 Osv die alleen van belang is voor de situatie waarin de 
werkgever een second opinion heeft verzocht. In dat geval mag het Lisv slechts een oordeel 
geven over het bestaan van de ongeschiktheid tot werken van een bepaalde werknemer indien 
deze werknemer bereid is zich hiertoe te laten onderzoeken. Mijns inziens terecht relativeren 
Dute c.s.262 deze waarborg door op te merken dat de werkgever medewerking van de 
werknemer aan een second opinion kan afdwingen door de loondoorbetaling stop te zetten. In 
dat geval zal de werknemer immers zelf een second opinion moeten vragen. 

De rechtspraak lijkt aan de wijze van totstandkoming van de second opinion geen hoge eisen 
te stellen: het enkele feit dat bij de behandelende sector geen informatie is ingewonnen, 
behoeft niet te leiden tot het oordeel dat de wijze van totstandkoming van de second opinion 
onzorgvuldig is.263 

7 Bosse 1997, p. 221-225, i.h.b. p. 223. 
8 Willems, Van Vuuren & Urlings 1996, p. 624-637, i.h.b. p. 634. 
9 Dute, Duynstee-Bijvoet & De Jong 1996, p. 336-342, i.h.b. p. 339 
0 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 65. 
1 Rb. Utrecht 28 januari 1998, NJ1998, 806. 
2 Dute, Duynstee-Bijvoet & De Jong 1996, i.h.b. p. 339. 
3 Ktg. Tiel 13 augustus 1997, JAR 1997/221. 
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De inhoud van de second opinion dient volgens de memorie van toelichting duidelijkheid te 
scheppen over het causaal verband tussen de ziekte van de werknemer en diens verhindering 
tot werken. Voorzover de werknemer niet volledig arbeidsongeschikt is, dient de second 
opinion tevens aan te geven, welke arbeidsbeperkingen er zijn en welke arbeid de werknemer 
nog wel kan verrichten. 

Op grond van art. 7:629a lid 7 BW kan bij CAO of publiekrechtelijke regeling worden 
bepaald dat de deskundige die de second opinion moet uitbrengen, door een andere instantie 
dan het Lisv wordt aangewezen. Naar het oordeel van Dute c.s.265 behoort van deze 
mogelijkheid, met het oog op de deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
deskundige, in principe geen gebruik te worden gemaakt. De regering gaat er juist van uit dat 
CAO-partijen van deze mogelijkheid wel gebruik maken266 en voert daartoe aan dat de 
deskundigheid die voor de second opinion is vereist, bij de arbodiensten in voldoende mate 
aanwezig is en dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de uitvoerende instantie zijn 
gewaarborgd indien deze instantie bij CAO wordt aangewezen. In dat geval heeft immers 
geen van de bij de keuze van deze instantie betrokken partijen een bevoorrechte positie.267 De 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de uitvoerende instantie worden echter niet alleen 
bedreigd door de wijze waarop deze instantie wordt gekozen maar ook door de mogelijke 
uitkomst van dit keuzeproces dat de arbodienst van de werkgever met het uitbrengen van de 
second opinion wordt belast. 
Naar aanleiding van een vraag van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer of in de wettekst niet 
een waarborg tegen deze situatie dient te worden opgenomen, wijst de regering op de 
mogelijkheid om ter voorkoming van deze situatie voor het uitbrengen van de second opinion 
bij CAO meer dan één arbodienst aan te wijzen.268 Het bestaan van deze mogelijkheid biedt 
echter geen garantie dat CAO-partijen daarvan ook gebruik maken. Daarom deel ik de 
voorkeur van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer voor een wettelijke regeling. 

Geconcludeerd kan worden dat op het vereiste van een second opinion tal van uitzonderingen 
bestaan. Desondanks blijkt dit vereiste de toegang tot de rechter wel degelijk te beperken. 
Ook dient de ontoereikendheid te worden gesignaleerd van de waarborgen voor de werknemer 
waarmee de wetgever de second-opinionprocedure heeft omkleed. Bij CAO kan immers 
worden bepaald dat de deskundige die de second opinion moet uitbrengen, door een andere 
instantie dan het Lisv wordt aangewezen. Voor de situatie dat deze instantie wordt gevormd 
door de arbodienst van de werkgever kunnen CAO-partijen weliswaar een voorziening treffen 
maar zij zijn daartoe niet verplicht. Indien deze situatie zich voordoet, staan de 
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de deskundige die met het uitbrengen van de 
second opinion is belast, onder druk. Daarnaast kunnen kritische kanttekeningen worden 
gemaakt bij de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de behandelend(e) arts(en), bij 
wie de deskundige die met het uitbrengen van de second opinion is belast op grond van art. 
7:629a lid 4 BW, de inlichtingen kan inwinnen die voor zijn onderzoek van belang zijn. 

Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 64. 
Dute, Duynstee-Bijvoet & De Jong 1996, i.h.b. p. 339. 
Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 6, p. 44. 
Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 26-27. Dit geldt overigens niet als de werkgever CAO-partij is. 
Kamerstukken 11995/96, 24 439, nr. 134b, p. 35. 
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5.5. De verantwoordelijkheden van individuele werkgevers en werknemers 

De verantwoordelijkheden van individuele werkgevers en werknemers voor de 
rechtsbescherming ter zake van geschillen over de loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 
lid 1 BW hebben betrekking op het leveren van bewijs van de ziekte van de werknemer en de 
daaruit voortvloeiende verhindering tot het verrichten van de bedongen arbeid. Gelet op het in 
art. 177 Rv bepaalde, rust deze bewijslast in beginsel op de werknemer die de loonvordering 
instelt. Weliswaar kan uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid 
een andere bewijslastverdeling voortvloeien maar deze clausule dient vooral om het 
processuele evenwicht tussen partijen te herstellen indien de wederpartij gemakkelijker over 
bewijsmateriaal kan beschikken, hetgeen in geschillen over de loondoorbetalings-verplichting 
ex art. 7:629 lid 1 BW niet aan de orde is.269 Een second opinion waaruit de ziekte en de 
daaruit voortvloeiende verhindering van de werknemer tot het verrichten van de bedongen 
arbeid blijken, verlicht zijn bewijslast. De memorie van toelichting bij de Wulbz270 stelt dat de 
uitkomst van het deskundigenonderzoek in het algemeen een duidelijke vingerwijzing zal zijn 
voor de uitslag van de procedure. Blijkens rechtspraak271 behoeft de inhoud van de second 
opinion voor het resultaat van de procedure echter niet van doorslaggevend belang te zijn. 

Ten aanzien van de werkgever valt met Fase,272 Derhaag273 en Bosse274 de vraag te stellen of 
er wel sprake is van 'equality of arms' zoals wordt vereist in artikel 6 lid 1 EVRM. Gelet op 
het in § 4.3.2 sub g) over de uitwisseling van gegevens besprokene, kan de werkgever immers 
zonder toestemming van de werknemer niet over al diens medische gegevens beschikken. De 
zojuist genoemde vraag deed zich ook voor in de malusjurisprudentie van de Centrale Raad 
van Beroep275 en werd daar ontkennend beantwoord. Een voor de beantwoording van deze 
vraag relevant verschil tussen de door de Centrale Raad van Beroep berechte maluszaken en 
de procedure inzake de loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 lid 1 BW is echter dat de 
werknemer in de laatstgenoemde procedure procespartij is. Daardoor kunnen bij hem 
gemakkelijker inlichtingen worden ingewonnen en heeft hij bij de verstrekking daarvan ook 
een groter belang. Bovendien valt met Bosse276 te wijzen op de omstandigheid dat de second 
opinion, die in bodemprocedures over loondoorbetaling bij ziekte het uitgangspunt vormt 
voor de rechterlijke beslissing, deel uitmaakt van het procesdossier en als zodanig voor de 
werkgever toegankelijk is. 

269 Bosse 1997, i.h.b. p. 222. 
270 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 24. 
271 Ktg. Amsterdam 26 augustus 1996, JAR 1996/188 en 7 mei 1998, JAR 1998/118. 
272 Fase 1996, p. 46. 
273 Derhaag 1996, i.h.b. p. 20-21. 
274 Bosse 1997, i.h.b. p. 225. 
275 CRvB 15 februari 1995, RSV1996/214. 
276 Bosse 1997, i.h.b. p. 225. 
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6. Samenvatting en conclusies 

6.1. De verantwoordelijkheden voor de besluitvorming 

Bij de toedeling van verantwoordelijkheden voor de besluitvorming over de 
inkomensbescherming van zieke werknemers heeft de wetgever bij de totstandkoming van de 
Wulbz een drietal fundamentele keuzes gemaakt. Allereerst heeft hij de vraag of hij voor deze 
besluitvorming verantwoordelijkheid wenst te blijven dragen, bevestigend beantwoord. Ten 
tweede heeft hij bepaald, op welke wijze hij aan deze verantwoordelijkheid gestalte wenst te 
geven. Daarbij heeft hij gekozen voor een overwegend privaatrechtelijk stelsel. Ten derde 
heeft de wetgever de individuele werkgevers aangewezen als de private (rechts)personen, aan 
wie hij de verantwoordelijkheden voor de besluitvorming over de financiering en de 
uitvoering van de wettelijke inkomensbescherming bij ziekte zoveel mogelijk overlaat. Deze 
aanwijzing vloeit voort uit de wens om individuele werkgevers afte rekenen op de kosten van 
ziekteverzuim die zij genereren en hen langs deze weg te stimuleren om het ziekteverzuim in 
hun arbeidsorganisaties te beperken.277 De resterende verantwoordelijkheid van de wetgever 
voor de besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de wettelijke 
inkomensbescherming bij ziekte heeft betrekking op groepen werknemers die niet (meer) over 
een arbeidsovereenkomst beschikken often aanzien van wie een privaatrechtelijke 
vormgeving van het recht op inkomensbescherming bij ziekte op beleidsmatige en/of 
verdragsrechtelijke bezwaren stuit. 

De sociale partners hebben de mogelijkheid behouden om langs de weg van de CAO 
bovenwettelijke voorzieningen te treffen. Deze mogelijkheid vloeit voort uit het recht op vrije 
collectieve onderhandelingen dat in de IAO-verdragen 98 en 154, in art. 6 ESH, in art. 8 
rVESCR en in art. 11 EVRM is neergelegd. Voorzover de sociale partners van deze 
mogelijkheid geen gebruik hebben gemaakt, dragen individuele werknemers de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over hun bovenwettelijke 
inkomensbescherming bij ziekte. Door het treffen van voorzieningen in de 
arbeidsovereenkomst kunnen individuele werkgevers voor deze besluitvorming 
medeverantwoordelijkheid aanvaarden. 

Geconcludeerd kan worden dat de wetgever verantwoordelijkheid draagt voor de 
besluitvorming over de kring van rechthebbenden op inkomensbescherming, de hoogte en 
duur van deze bescherming, de voorwaarden waaronder zij wordt verleend en de 
rechtsbescherming. De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de financiering en 
de uitvoering van de wettelijke inkomensbescherming bij ziekte, berust in beginsel bij de 
individuele werkgevers. 

6.2. De verantwoordelijkheden voor de financiering 

Met betrekking tot de verantwoordelijkheden voor de financiering kan worden geconcludeerd 
dat individuele werkgevers als regel gedurende maximaal 52 weken de verantwoordelijkheid 
dragen voor de financiering van de inkomensbescherming van zieke werknemers die bij hen 
in dienst zijn. De uitzonderingen op deze regel hebben voornamelijk betrekking op 
categorieën werknemers met een zwakke arbeidsmarktpositie, zoals zwangere en pas bevallen 
werkneemsters en werknemers die onmiddellijk voorafgaand aan hun dienstbetrekking 

Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 3. 
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arbeidsgehandicapte zijn in de zin van de Wet REA. Daarnaast behoren werknemers die als 
gevolg van orgaandonatie ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid tot deze 
uitzonderingen. 
In weerwil van het wettelijk uitgangspunt van een eigen verantwoordelijkheid van individuele 
werknemers voor de financiering van het niet in de hoogte van de wettelijke 
loondoorbetalingsverplichting verdisconteerde deel van hun inkomen bij ziekte wordt in ruim 
90% van de gevallen het loon volledig doorbetaald. Wel valt een toename van het bedingen 
van wachtdagen te constateren. 
Door het maken van afspraken met het Verbond van Verzekeraars over het acceptatiebeleid 
en de premiestelling bij verzekeringen tegen het risico van de wettelijke 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte heeft het eerste kabinet-Kok in de preventieve sfeer 
voorwaarden gecreëerd waaronder ook kleine werkgevers en werkgevers met veel 
ziekteverzuim in staat worden gesteld, hun verantwoordelijkheid voor de financiering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers te dragen. Voorts heeft de weigever in de 
curatieve sfeer met art. 87a ZW een voorziening gecreëerd om in bedrijfstakken met een hoog 
percentage onverzekerde werkgevers op korte termijn evenwichtige 
concurrentieverhoudingen te herstellen. 
De sociale partners ten slotte, kunnen bij CAO individuele werkgevers verplichten voor hun 
loondoorbetalingsrisico een verzekering afte sluiten. Langs dezelfde weg kunnen zij 
individuele werkgevers verplichten bij te dragen aan de financiering van een sociaal fonds, 
waaruit individuele werkgevers de met hun loondoorbetalings-risico gemoeide kosten vergoed 
kunnen krijgen. Het aan CAO-bepalingen inherente nadeel dat zij niet gelden voor 
werkgevers die niet bij één der CAO-partijen zijn aangesloten, kan door 
algemeenverbindendverklaring worden ondervangen. CAO-bepalingen die werkgevers 
verplichten tot herverzekering van het financiële risico dat voortvloeit uit de wettelijke 
loondoorbetalingsplicht ex art. 7:629 lid 1 BW, komen echter niet voor 
algemeenverbindendverklaring in aanmerking. 

6.3. De verantwoordelijkheden voor de uitvoering 

Met betrekking tot de verantwoordelijkheden voor de uitvoering kan worden geconcludeerd 
dat de wetgever met de in art. 7:629 lid 5 BW opgenomen bevoegdheid om de 
loondoorbetaling op te schorten voor de tijd waarin een werknemer zich niet houdt aan 
schriftelijk gegeven redelijke controlevoorschriften een voorwaarde van preventieve aard 
heeft gecreëerd die individuele werkgevers in staat stelt om problemen op het gebied van de 
uitvoering te voorkomen. Voorts heeft de wetgever in de curatieve sfeer met de 
noodvoorziening van art. 87a ZW een mogelijkheid geschapen om problemen op het gebied 
van de uitvoering op te lossen; hoewel deze voorziening niet met het oog op dit doel is 
gecreëerd, zou zij daarvoor wel kunnen worden ingezet. 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheden van de sociale partners voor de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers kan worden geconcludeerd dat deze deels van 
privaatrechtelijke en deels van publiekrechtelijke aard zijn. 
De privaatrechtelijke verantwoordelijkheden vloeien voort uit de afspraken over de 
inkomensbescherming van zieke werknemers die de sociale partners in CAO-verband hebben 
gemaakt en uit de verplichting ex art. 8 lid 1 wet-CAO om, in de mate waarin de goede trouw 
dat meebrengt, te bevorderen dat hun leden de voor hen relevante CAO-bepalingen nakomen. 
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Oc publiekrechtelijke verantwoordelijkheden vloeien voort uit de omstandigheid dat de 
centrale werkgevers- en werknemersorganisaties een meerderheid mogen voordragen van de 
bestuursleden van het Lisv. Dit orgaan vervult een poortwachtersfunctie in het kader van de 
uitvoering van de WAO, de WW en de TW en ten aanzien van werknemers met een recht op 
uitkering van ziekengeld bovendien de functie van claimbeoordeling. De eerstgenoemde 
functie houdt de uitoefening van toezicht en controle in op de wijze waarop individuele 
werkgevers gestalte geven aan de reïntegratie van zieke werknemers in het arbeidsproces. 

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wettelijke 
inkomensbescherming van zieke werknemers die beschikken over een arbeidsovereenkomst 
in de zin van art. 7:610 lid 1 BW, kan verder worden geconcludeerd dat deze 
verantwoordelijkheid thans als regel gedurende maximaal 52 weken bij de individuele 
werkgevers berust. De uitzonderingen op deze regel hebben voornamelijk betrekking op 
categorieën werknemers met een zwakke arbeidsmarktpositie, die reeds ter sprake kwamen in 
§6.2. 

Ten aanzien van de aan het recht op doorbetaling van loon bij ziekte verbonden 
verplichtingen van werknemers tot het niet door opzet veroorzaken van de ziekte, het bij de 
aanstellingskeuring niet verstrekken van valse informatie over voor de functie relevante 
gebreken, het niet belemmeren of vertragen van de genezing, het verrichten van passende 
arbeid, en het naleven van redelijke controlevoorschriften kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- Schending van de verplichting om de ziekte niet door opzet te veroorzaken komt 

nauwelijks voor en is bovendien moeilijk te bewijzen. 
- De verplichting om bij de aanstellingskeuring geen valse informatie te verstrekken over 

voor de functie relevante gebreken is zo stringent geformuleerd dat de verstrekking van 
valse informatie over voor de functie relevante gebreken tijdens een sollicitatiegesprek en 
de verzwijging van voor de functie relevante gebreken waarnaar niet wordt gevraagd, 
geen schending van deze verplichting zouden mogen opleveren. 

- De inhoud van de verplichting van de werknemer om zijn genezing niet door zijn toedoen 
te belemmeren ofte vertragen is onduidelijk omdat de wetsgeschiedenis op dit punt niet 
consistent is. Bij de beoordeling van de naleving van deze verplichting door de 
werknemer baseert de Centrale Raad van Beroep zich grotendeels op het oordeel van 
artsen. Afgewacht moet worden, of de door Rommelse gesignaleerde redactionele 
verschillen tussen art. 7:629 lid 3 sub b BW en de corresponderende ZW-bepalingen 
verhinderen dat de civiele rechter zijn oordeel over de naleving van de in art. 7:629 lid 3 
sub b BW opgenomen verplichting eveneens grotendeels op dat van artsen baseert. 

- De verplichting om passende arbeid te verrichten, ziet vooral op werk bij de eigen 
werkgever. Slechts onder een tweetal aanvullende voorwaarden is deze verplichting ook 
van toepassing op werkzaamheden bij een andere werkgever. In beginsel gaat door de 
weigering om passende arbeid te verrichten waarmee de werknemer slechts een gedeelte 
van zijn oorspronkelijke loon kan verdienen, diens recht op loondoorbetaling voor de duur 
van die weigering geheel teniet. De rechter is echter bevoegd om de hantering en de 
sanctionering door de werkgever van de verplichting om passende arbeid te verrichten, te 
toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Uitkomst van deze toetsing kan zijn dat het recht 
van de werknemer op loondoorbetaling, in weerwil van de letter van art. 7:629 lid 3 sub c 
BW, niet (geheel) vervalt. 

- De verplichting van de werknemer tot het naleven van redelijke controlevoorschriften 
vloeit voort uit de bevoegdheid van de werkgever ex art. 7:629 lid 5 BW tot opschorting 
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van de loondoorbetaling bij niet-naleving van controlevoorschriften die schriftelijk zijn 
gegeven, redelijk zijn en noodzakelijk zijn om het recht op loon vast te stellen. De twee 
laatstgenoemde voorwaarden houden in dat de voorschriften niet onnodig belastend 
mogen zijn voor de werknemer, niet verder mogen gaan dan strikt noodzakelijk is om de 
werkgever de informatie te verschaffen die hij nodig heeft om het recht op loon vast te 
stellen en in een redelijke verhouding moeten staan tot het beoogde doel. De achtergrond 
van deze voorwaarden wordt gevormd door het grondrecht op privacy. De betekenis van 
deze voorwaarden voor voorschriften over de ziekmelding, de verstrekking van 
inlichtingen door en de bereikbaarheid van de werknemer wordt in de wetsgeschiedenis 
van de Wulbz geëxpliciteerd, maar op een wijze die in de rechtswetenschappelijke 
literatuur kritisch is bejegend. Op de betekenis van deze voorwaarden voor voorschriften 
over het ondergaan van een medisch onderzoek wordt in de wetsgeschiedenis van de 
Wulbz niet ingegaan. Een eenzijdig door de werkgever opgesteld controlevoorschrift dat 
hem in staat stelt, de werknemer te verplichten een medisch onderzoek te ondergaan, lijkt 
de toetsing aan deze voorwaarden niet te kunnen doorstaan. Een contractuele verplichting 
om een medisch onderzoek te ondergaan indien gewichtige redenen dit noodzakelijk 
maken, voldoet, gelet op jurisprudentie van de Hoge Raad278 en de kantonrechter 
Amsterdam,279 mogelijk wel aan deze voorwaarden. 

Naast de verplichting ten opzichte van werknemers om loon door te betalen, rusten op de 
werkgever ook enkele verplichtingen ten opzichte van het Lisv en de uitvoeringsinstellingen. 
Ten aanzien van deze verplichtingen, die tot doel hebben om het Lisv en de 
uitvoeringsinstellingen in staat te stellen te voorkomen dat financiële risico's onterecht of 
onnodig worden afgewenteld op de door hen uitgevoerde wetten, kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- De meldingsplicht ex art. 91 Osv is voor de beperking van het afwentelingsrisico vooral 

van belang vanwege de melding van (wijzigingen in) de aard van een arbeidsverhouding. 
Bij flexibele arbeidsrelaties en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is de kans op 
gebruik van de vangnet-ZW statistisch immers groter dan bij arbeidsovereenkomsten voor 
onbepaalde tijd. 

- Het belangrijkste doel van de ziekmelding ex art. 38 lid 1 ZW, is het betrekken van het 
Lisv bij de reïntegratie van de zieke werknemer. De verlenging van de duur van de 
loondoorbetalingsverplichting die in de slotzin van art. 7:629 lid 1 BW op het niet-tijdig 
indienen van de ziekmelding bij het Lisv is gesteld, dient ter versterking van de 
meldingsdiscipline van werkgevers. Op te merken valt echter dat deze sanctie slechts 
effect sorteert bij werkgevers van werknemers die na afloop van de reguliere duur van de 
loondoorbetalingsverplichting niet zijn hersteld en wier arbeidsovereenkomst op dat 
moment nog niet is geëindigd. 
De verplichting tot hersteldmelding ex art. 38 lid 3 ZW, lijkt te zijn bedoeld om misbruik 
van de samentellingsregeling van art. 7:629 lid 9 BW te voorkomen. Te betwijfelen valt 
echter of deze verplichting daartoe een effectief middel vormt. Indien de werkgever de 
ziekmelding heeft nagelaten, is het Lisv immers niet in staat om de naleving van de 
verplichting tot hersteldmelding afte dwingen. 

- Het vereiste dat de werkgever gelijktijdig met de ziekmelding bij het Lisv een adequaat 
voorlopig of volledig reïntegratieplan in moet dienen dat hij in overleg met de werknemer 
heeft opgesteld, blijkt niet goed te werken. Het voorlopige reïntegratieplan is in de 
praktijk weinig meer dan een ziekmelding met een ruime werkhervattingsprognose. Het 

HR 30 maart 1984, NJ1985, 350, m.n. EAA (De Venhorst/Inan). 
Ktg. Amsterdam 3 september 1993, Prg. 1994,4030. 
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definitieve reïntegratieplan is veeleer een melding dat reïntegratie in het bedrijf van de 
werkgever niet mogelijk is dan een plan van aanpak en wordt bovendien niet inhoudelijk 
door de uitvoeringsinstelling getoetst. De sancties, ten slotte, treffen uitsluitend 
werkgevers die formeel niet voldoen aan hun verplichtingen in verband met de indiening 
van reïntegratieplannen, terwijl de sanctionering van werkgevers die materieel nalatig zijn 
bij de reïntegratie van hun werknemers niet van de grond is gekomen. 

6.4. De verantwoordelijkheden voor de rechtsbescherming 

Met betrekking tot de verantwoordelijkheden voor de rechtsbescherming kan worden 
geconcludeerd dat de centrale overheid, meer bepaaldelijk de wetgever, de 
verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de inrichting en de toegankelijkheid van het 
stelsel van rechtsbescherming. 
Bij de inrichting van het stelsel van rechtsbescherming heeft de wetgever een drietal 
principiële keuzes gemaakt, te weten die voor een civielrechtelijk stelsel en binnen dit stelsel 
die voor de kantonrechter als rechter van eerste aanleg en die voor de second opinion als 
ontvankelijkheidsvereiste in de bodemprocedure. 
Ter wille van de toegankelijkheid van het stelsel van rechtsbescherming heeft de wetgever 
voor geschillen over de loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 lid 1 BW, een tweetal 
drempels bij de toegang tot de rechter verlaagd, te weten die van het griffierecht en van de 
mogelijkheid tot veroordeling in de proceskosten van de werkgever. Ondanks deze 
drempelverlagende maatregelen blijkt het aantal gerechtelijke procedures dat over 
loondoorbetaling bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte wordt gevoerd aanzienlijk lager 
uit te vallen dan het aantal rechtszaken over ziekengeld vóór de invoering van de wet-TZ. 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheden van de sociale partners voor de 
rechtsbescherming in geschillen over de loondoorbetalingsveiplichting ex art. 7:629 lid 1 
BW, kan worden geconcludeerd dat deze zowel van publiekrechtelijke als van 
privaatrechtelijke aard blijken te zijn. 
De benoeming van de deskundige die de second opinion moet uitbrengen, kan met een tweetal 
kanttekeningen als zen publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de sociale partners in 
Lisv-verband worden gekwalificeerd. De eerste kanttekening is dat de vertegenwoordigers 
van de sociale partners het in het bestuur van het Lisv niet alleen voor het zeggen hebben; zij 
nemen daar slechts een meerderheidspositie in. De tweede kanttekening betreft de wijze 
waarop zij hun bestuurlijke verantwoordelijkheid dienen uit te oefenen. Uitgangspunt daarbij 
is dat zij zich niet de facto bemoeien met de individuele gevalsbehandeling. 
De bevoegdheid van de sociale partners op het niveau van een bedrijfstak of onderneming om 
bij CAO te bepalen dat de deskundige die de second opinion moet uitbrengen door een andere 
instantie dan het Lisv wordt aangewezen, kan als een privaatrechtelijke verantwoordelijkheid 
voor de rechtsbescherming in geschillen over de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 
worden aangemerkt. 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheden van individuele werkgevers en werknemers voor 
de rechtsbescherming in geschillen over de loondoorbetalingsveiplichting ex art. 7:629 lid 1 
BW, kan ten slotte worden geconcludeerd dat de bewijslast van de ziekte van de werknemer 
en de daaruit voortvloeiende verhindering tot het verrichten van de bedongen arbeid gelet op 
het in art. 177 Rv bepaalde, in beginsel op de werknemer rust. Een voor de werknemer 
gunstige second opinion verlicht zijn bewijslast maar een voor de werknemer ongunstige 
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second opinion behoeft voor het resultaat van de loonvorderingsprocedure niet van 
doorslaggevend belang te zijn. 



SOCIAALZEKERHEIDSRECHTELIJK DEEL 

De sociaalzekerheidsrechtelijke verantwoordelijkheden voor de inkomensbescherming 
van zieke werknemers 

1. Inleiding 

Dit deel handelt over de vraag, welke sociaalzekerheidsrechtelijke rechten en verplichtingen 
de in de Wulbz en de Osv 1997 voorziene verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers inhoudt voor de centrale overheid, zelfstandige 
bestuursorganen zoals het Ctsv en het Lisv, privaatrechtelijke rechtspersonen zoals 
sectorraden en uitvoeringsinstellingen en -last but not least- individuele werkgevers en 
werknemers. 
In § 2 wordt deze vraag beantwoord voor de besluitvorming over de inkomensbescherming bij 
ziekte. In § 3 worden de sociaalzekerheidsrechtelijke bevoegdheden, rechten en 
verplichtingen ten aanzien van AG financiering van de inkomensbescherming van zieke 
werknemers in kaart gebracht. Daarbij komen ook de argumenten ter sprake die aan de 
toedeling van deze bevoegdheden, rechten en verplichtingen ten grondslag liggen. In § 4 
komen de sociaalzekerheidsrechtelijke bevoegdheden, rechten en verplichtingen met 
betrekking tot de uitvoering van de inkomensbescherming van zieke werknemers aan de orde. 
Daarbij ligt de nadruk op de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van het Lisv en het 
Ctsv. Deze zelfstandige bestuursorganen zijn onder de Osv 1997 respectievelijk belast met het 
geven van uitvoering aan de sociale werknemersverzekeringen en met het houden van 
toezicht daarop. Hoewel het Lisv en het Ctsv niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikt deze minister wel over 
bevoegdheden ten opzichte van die organen. Ook deze bevoegdheden zijn onderwerp van 
onderzoek. Naast overheidsorganen zijn privaatrechtelijke (rechts)personen als sectorraden, 
uitvoeringsinstellingen, individuele werkgevers en individuele werknemers bij de uitvoering 
van de sociale werknemersverzekeringen betrokken. Hun bevoegdheden, rechten en 
verplichtingen komen eveneens ter sprake. Ten slotte worden in § 5 de verantwoordelijkheden 
van de centrale overheid en die van het Lisv en de uitvoeringsinstellingen voor de 
rechtsbescherming ter zake van geschillen over het recht op uitkering van ziekengeld aan de 
orde gesteld. De verantwoordelijkheden van de centrale overheid hiervoor hebben betrekking 
op de inrichting van het stelsel van rechtsbescherming. De verantwoordelijkheden van het 
Lisv en de uitvoeringsinstellingen betreffen de bezwaarschriftprocedure die als voorfase van 
het beroep op de rechter kan worden beschouwd. 
Een samenvatting waarin conclusies worden getrokken, sluit het hoofdstuk af. 
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2. De verantwoordelijkheden voor de besluitvorming 

2.1. De verantwoordelijkheden van de centrale overheid 

Zoals in het arbeidsrechtelijk deel van deze studie is gebleken, heeft de wetgever bij de 
toedeling van verantwoordelijkheden voor de besluitvorming over de inkomensbescherming 
van zieke werknemers bij de totstandkoming van de Wulbz een drietal fundamentele keuzes 
gemaakt. Allereerst heeft hij de vraag of hij voor deze besluitvorming verantwoordelijkheid 
wenst te blijven dragen, bevestigend beantwoord. Ten tweede heeft hij bepaald, op welke 
wijze hij aan deze verantwoordelijkheid gestalte wenst te geven. Daarbij heeft hij gekozen 
voor een overwegend privaatrechtelijk stelsel. In dit stelsel berust de verantwoordelijkheid 
voor de besluitvorming over de kring van rechthebbenden op inkomensbescherming, de 
hoogte en duur van deze bescherming, de voorwaarden waaronder zij wordt verleend en de 
rechtsbescherming bij de wetgever maar laat deze de verantwoordelijkheden voor de 
besluitvorming over de financiering en de uitvoering zoveel mogelijk aan private 
(rechts)personen over. Ten derde heeft de wetgever de individuele werkgevers aangewezen 
als de private (rechts)personen, aan wie hij de verantwoordelijkheden voor de besluitvorming 
over de financiering en de uitvoering van de wettelijke inkomensbescherming bij ziekte 
zoveel mogelijk overlaat. Deze aanwijzing vloeit voort uit de wens om individuele 
werkgevers afte rekenen op de kosten van ziekteverzuim die zij genereren en hen langs deze 
weg te stimuleren om het ziekteverzuim in hun arbeidsorganisaties te beperken.1 De 
resterende verantwoordelijkheid van de wetgever voor de besluitvorming over de financiering 
en de uitvoering van de wettelijke inkomensbescherming bij ziekte heeft betrekking op 
groepen werknemers die (mogelijk) niet of niet meer over een arbeidsovereenkomst 
beschikken often aanzien van wie een privaatrechtelijke vormgeving van het recht op 
inkomensbescherming bij ziekte op beleidsmatige en/of verdragsrechtelijke bezwaren stuit. 
Hieronder wordt ingegaan op de samenstelling van deze groepen werknemers en op de 
argumenten van de wetgever om verantwoordelijkheid te blijven dragen voor de 
besluitvorming over de financiering en de uitvoering van hun wettelijke 
inkomensbescherming bij ziekte. 

Artikel 29 lid 2 ZW kent aan vier groepen werknemers die mogelijk geen 
arbeidsovereenkomst (meer) hebben, een recht op uitkering van ziekengeld toe. 
De eerste groep wordt gevormd door degenen wier arbeidsverhouding op grond van art. 4 ZW 
of op grond van het art. 5 ZW jo het Rariteitenbesluit {Stb. 1986, 655) als dienstbetrekking 
wordt beschouwd. Het gaat daarbij om limitatief opgesomde categorieën arbeidsverhoudingen 
die, bijvoorbeeld door het ontbreken van een gezagsverhouding, niet als dienstbetrekking 
kunnen worden gekwalificeerd maar wel worden gekenmerkt door economische 
afhankelijkheid van één opdrachtgever. 
Het eerste kabinet-Kok was van mening dat het wegvallen van het recht op uitkering van 
ziekengeld voor werknemers met dergelijke arbeidsverhoudingen een ernstige teruggang in 
rechtsbescherming (bedoeld wordt waarschijnlijk inkomensbescherming-CFS) bij ziekte zou 
betekenen, die dit kabinet ongewenst achtte. 
De tweede groep personen zonder arbeidsovereenkomst aan wie art. 29 lid 2 ZW een recht op 
uitkering van ziekengeld toekent, wordt gevormd door degenen die een beroep kunnen doen 
op nawerking van hun verzekering krachtens de Ziektewet. Artikel 46 lid 1 ZW stelt dit 

1 Kamerstukken 111995/96, 24 439, nr. 3, p. 3. 
2 Kamerstukken II 1995/96,24 439, nr. 3, p. 29-30. 
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beroep open voor degene die gedurende twee maanden onafgebroken op alle dagen 
verzekerd is geweest en voor degene die in de loop van de twee maanden, voorafgaande aan 
het einde van zijn verzekering, op ten minste 16 dagen verzekerd is geweest. Tenzij zich één 
van de in het vierde lid van art. 46 ZW genoemde uitzonderingen voordoet, heeft de 
eerstgenoemde persoon recht op uitkering van ziekengeld bij ongeschiktheid tot werken die 
intreedt binnen een maand na het einde van zijn verzekering en de laatstgenoemde persoon bij 
ongeschiktheid tot werken die intreedt binnen acht dagen na het einde van zijn verzekering. 
Daarnaast stelt art. 46 lid 5 ZW het recht op uitkering van ziekengeld in verband met 
zwangerschap, bevalling en ongeschiktheid tot werken die daaruit voortvloeit, open voor de 
vrouw wier bevalling waarschijnlijk is of plaatsvindt binnen een tijdsverloop van tien weken 
na het einde van haar verplichte verzekering. De wetsgeschiedenis van de Wulbz geeft geen 
motivering voor de handhaving van het recht op uitkering van ziekengeld van de zojuist 
genoemde 'nawerkingsgevallen' maar de motivering voor de handhaving van het recht op 
uitkering van ziekengeld van degenen die op grond van art. 4 ZW of krachtens art. 5 ZW 
verzekerd zijn, is mijns inziens ook hier van toepassing. 

De derde groep personen zonder arbeidsovereenkomst aan wie art. 29 lid 2 ZW een recht op 
uitkering van ziekengeld toekent, wordt gevormd door degenen wier dienstbetrekking tijdens 
de eerste 52 weken van hun ongeschiktheid tot werken eindigt. Met Kooijman4 ben ik van 
mening dat het in art. 29 lid 2 onder c, ZW gehanteerde begrip 'eindigen van de 
dienstbetrekking' dient te worden geïnterpreteerd in het licht van art. 6 lid 2 ZW. Daar staat 
als hoofdregel vermeld dat een dienstbetrekking afwezig is op dagen waarop niet 
daadwerkelijk wordt gewerkt en minder dan de helft van het normale loon van de werkgever 
wordt genoten.5 Deze interpretatie voorkomt de door Fase,6 Konijn,7 Olbers,8 en Pennings9 

vanuit een arbeidsrechtelijke interpretatie van het begrip 'eindigen van een dienstbetrekking' 
gesignaleerde lacunes in de inkomensbescherming van bepaalde groepen zieke werknemers10 

en doet aldus recht aan de bedoeling van de wetgever met de handhaving van het recht op 
uitkering van ziekengeld voor werknemers wier dienstbetrekking is geëindigd. Deze 
bedoeling vloeit voort uit het uitgangspunt van een sociaal geconditioneerde privatisering. 
Met dit uitgangspunt achtte het kabinet in strijd dat de betrokken personen naar 
bijstandsniveau zouden moeten terugvallen in een situatie waarin ze niet in staat zijn hun lot 
te verbeteren. Dit bleek langs de door het kabinet onderzochte civielrechtelijke wegen niet te 
voorkomen. Zo achtte het kabinet het opleggen van een voortgezette 
loondoorbetalingsverplichting aan de werkgever onwenselijk omdat de werkgever dan een 
risico loopt dat in geen verhouding staat tot de lengte van het dienstverband en bovendien 
fraudegevoelig omdat een werknemer zich dan tegen het einde van zijn dienstverband met een 
eenvoudige -maar voor de werkgever moeilijk controleerbare- ziekmelding van een aanspraak 
op loondoorbetaling kan voorzien. Ook het opleggen aan de werkgever van een verplichting 
tot het afsluiten van een particuliere verzekering die werknemers wier dienstbetrekking is 

3 Indien de betrokkene gedurende niet meer dan zeven dagen niet verzekerd is geweest, wordt zijn verzekering 
op grond van art. 46 lid 2 ZW voor de toepassing van art. 46 lid 1 ZW geacht met te zijn onderbroken. 
4 Kooijman 1997a, p. 146-148. 

Op deze hoofdregel wordt een zestal uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen zijn te vinden in art. 6 lid 2 
onder a t/m f ZW. 
6 Fase 1996, p. 64. 
7 Konijn 1996, p. 54-56. 
8 Olbers 1996, i.h.b. p. 87-88. 
9 Pennings 1997, i.h.b. p. 178-183. 
10 Het gaat daarbij om werknemers wier loonvordering door de rechter in tijd is gematigd en die ongeschikt zijn 
tot werken op het moment dat de loonbetaling stopt (Fase), oproepkrachten (Konijn en Olbers) en werknemers 
die vanuit het buitenland in Nederland zijn tewerkgesteld (Pennings). 
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geëindigd bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte voor terugval naar bijstandsniveau 
behoedt, achtte het kabinet geen haalbare optie. Een dergelijke verplichting past niet in de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de besluitvorming over de financiering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers die in de Wulbz is voorzien en kan bovendien 
leiden tot fraude ten opzichte van particuliere verzekeraars. Teneinde zeker te stellen dat 
werknemers wier dienstbetrekking tijdens de eerste 52 weken van ongeschiktheid tot werken 
is geëindigd, recht op uitkering houden, wenste het kabinet dan ook voor deze groep 
werknemers een publieke voorziening te behouden." 

De vierde groep personen zonder arbeidsovereenkomst aan wie art. 29 lid 2 ZW een recht op 
uitkering van ziekengeld toekent, wordt gevormd door werklozen wier ongeschiktheid tot 
werken intreedt tijdens het genot van een WW-uitkering. Het doorbetalen van de WW-
uitkering aan deze werklozen heeft volgens het kabinet als bezwaar dat daardoor het 
beschikbaarheidsvereiste van art. 16 lid 1 onder b WW zijn betekenis zou verliezen.12 

Niet op art. 29 lid 2 ZW maar op art. 70 lid 1 ZW berust het recht op uitkering van 
ziekengeld van de vrijwillig verzekerde die bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte geen 
aanspraak kan maken op betaling van loon. Bij de Wulbz is op advies van de SER13 de 
toegang tot de vrijwillige verzekering beperkt tot degenen voor wie op grond van art. 64 ZW 
een acceptatieplicht geldt, zoals de op minder dan drie dagen per week werkzame 
huishoudelijke hulp van een natuurlijke persoon. 
Deze beperking berust op de opvatting van het kabinet dat de toegankelijkheid van de 
vrijwillige verzekering voor degenen voor wie op grond van art. 64 ZW geen acceptatieplicht 
geldt, zoals directeuren-grootaandeelhouders, niet past in het systeem van de nieuwe 
Ziektewet.14 De bedrijfsvereniging (thans het Lisv-CFS) opereert hier in de praktijk immers 
als een particuliere verzekeraar en heeft als publieke verzekeraar onder de nieuwe Ziektewet 
met het eerste ziektejaar in het algemeen geen bemoeienis meer.15 Wel kunnen vrijwillig 
verzekerden voor wie op grond van art. 64 ZW geen acceptatieplicht geldt, verzekerd blijven 
indien zij dat vóór de inwerkingtreding van de Wulbz reeds waren; dit in verband met de door 
de bedrijfsvereniging aangegane verplichtingen en ook omdat een deel van deze verzekerden 
als een verhoogd risico moet worden gekenschetst.16 Voor nieuwe gevallen is deze 
verzekeringsmogelijkheid echter beëindigd; zij moeten zich tot een particuliere verzekeraar 
wenden. Het kabinet heeft erkend dat dit in sommige gevallen tot een hogere premie kan 
leiden maar achtte dit verantwoord, juist omdat de vrijwillige verzekering toegankelijk blijft 
voor ex-uitkeringsgerechtigden, die als een verhoogd risico worden beschouwd.17 

Wel weer op art. 29 lid 2 ZW berust het recht op uitkering van ziekengeld van drie groepen 
werknemers die nog over een arbeidsovereenkomst beschikken 

De eerste groep wordt blijkens onderdeel e gevormd door verzekerden die wegens 
orgaandonatie ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid. De toekenning van een 
expliciet wettelijk recht op uitkering van ziekengeld aan deze verzekerden is geschied bij de 

11 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 29-30. 
12 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 30. 
13 Sociaal-Economische Raad 1995, p. 41. 
14 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 31. 
15 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 48. De bewering dat de bednjfsvereniging (thans het Lisv) als 
publieke verzekeraar met het eerste ziektejaar in het algemeen geen bemoeienis meer heeft, is overigens onjuist 
aangezien zij in dat jaar als poortwachter optreedt van de WAO. 
16 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 31. 
17 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 49. 
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Wulbz en strekt tot beëindiging van de discussie die onder de wet-TZ is gevoerd of bij het 
afstaan van een orgaan sprake is van ziekte en recht op doorbetaling van loon. Volgens het 
kabinet stelt onderdeel e thans buiten twijfel dat bij orgaandonatie recht bestaat op ZW-
uitkering.18 Deze opvatting is vatbaar voor kritiek. Zo ontstaat bij orgaandonatie, gelet op de 
tekst van onderdeel e, niet zonder meer een recht op uitkering van ziekengeld maar slechts 
indien de orgaandonatie ongeschiktheid tot werken tot gevolg heeft. Verder maakt de tekst 
van onderdeel e niet duidelijk of bij orgaandonatie sprake is van ziekte dan wel van een naast 
ziekte te erkennen oorzaak van ongeschiktheid tot werken. Grammaticale interpretatie doet 
het laatste vermoeden maar daartegen pleit dat ongeschiktheid tot werken wegens 
orgaandonatie niet in art. 19 ZW is opgenomen als één van de gevallen waarin recht op 
ziekengeld ontstaat. Ten slotte maken de tekst van onderdeel e en die van art. 7:629 lid 1 BW 
evenmin duidelijk of bij ongeschiktheid tot werken ten gevolge van orgaandonatie ook recht 
bestaat op doorbetaling van loon. Voor werknemers die minder verdienen dan het in art. 9 lid 
1 CSV bedoelde maximum dagloon is deze onduidelijkheid echter niet van belang aangezien 
de uitkering blijkens het zevende lid van art. 29 ZW wordt gesteld op het dagloon en 
krachtens het vierde lid van art. 7:629 BW op het eventueel door te betalen loon in mindering 
mag worden gebracht. 

De tweede groep wordt blijkens onderdeel f van art. 29 lid 2 ZW gevormd door 
vrouwelijke verzekerden die wegens bevalling of wegens ongeschiktheid tot werken die haar 
oorzaak vindt in de bevalling of in de daaraan voorafgaande zwangerschap, recht hebben op 
ziekengeld. Om een tweetal redenen achtte het kabinet de handhaving van een 
publiekrechtelijke inkomensvoorziening voor deze groep geboden. Ten eerste zou het voor 
rekening van de werkgever brengen van de kosten van loondoorbetaling bij zwangerschap en 
bevalling zeer nadelig uitpakken voor de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Het 
aannemen van vrouwen die zwanger kunnen worden, zou dan immers voor werkgevers een 
aanzienlijk financieel risico met zich brengen. Daarom was naar het oordeel van het kabinet 
noodzakelijk dat de kosten die voor de werkgever voortvloeien uit zijn 
loondoorbetalingsverplichting gedurende de zwangerschap en het daarmee samenhangende 
ziekteverzuim volledig worden gecompenseerd vanuit een publieke voorziening. Ten tweede 
achtte het kabinet Nederland daartoe ook verdragsrechtelijk verplicht.19 Voorzover dit 
oordeel ziet op de verplichting tot het treffen van eenpublieke inkomensvoorziening voor de 
duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof, lijkt het voort te vloeien uit artikel 4 lid 8 
IAO-verdrag nr. 103.20 Dit artikellid luidt 'In no case shall the employer be individually liable 
for the cost of such benefits due to women employed by him'. Een verdragsrechtelijke 
verplichting om het inkomensverlies dat vrouwen lijden gedurende hun zwangerschaps- en 
bevallingsverlof volledig te compenseren, kan worden gebaseerd op het Internationaal 
Verdrag tot uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen (IVDV).21 Artikel 11 
lid 2 onder b van dit verdrag verplicht staten die daarbij partij zijn22 om passende maatregelen 
te nemen om verlof wegens bevalling in te voeren met behoud van loon of met vergelijkbare 
sociale voorzieningen. 

De derde groep wordt blijkens onderdeel g van art. 29 lid 2 ZW gevormd door 
werknemers die onmiddellijk voorafgaand aan hun dienstbetrekking arbeidsgehandicapte 
waren. Arbeidsgehandicapte is men op grond van art. 2 lid 1 onder a, b en c, Wet REA van 
rechtswege doordat men recht heeft op een uitkering op grond van de WAO, de WAZ of de 

18 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 68. 
" Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 30. 
20 Verdrag van 28 juni 1952, Trb. 1953, 129. 
21 Verdrag van 18 december 1979, Trb 1981,61. 
22 Tot deze staten behoort Nederland na ratificatie van het IVDV bij Rijkswet van 3 juli 1991, Stb. 1991, 355. 
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Wajong, in verband met ziekte of gebrek over een wettelijke voorziening tot bevordering, 
behoud of herstel van de arbeidsgeschiktheid beschikt23 of tot de doelgroep van de WSW 
behoort maar niet (meer) in WSW-verband werkzaam is. Indien men van rechtswege als 
arbeidsgehandicapte geldt, blijft men dat zolang men in één van de zojuist genoemde situaties 
verkeert en in de eerste vijfjaar daarna. Voor wie niet van rechtswege als arbeidsgehandicapte 
wordt aangemerkt, biedt art. 2 lid 3 Wet REA de mogelijkheid om zich medisch-
arbeidskundig te laten beoordelen teneinde voor de duur van vijfjaar vast te stellen dat men 
arbeidsgehandicapte is. 
Arbeidsgehandicapten in bovenbedoelde zin hebben op grond van art. 29b ZW zoals 
gewijzigd door de Wet REA vanaf de eerste dag van hun ongeschiktheid tot werken recht op 
uitkering van ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken die zijn gelegen in de 
eerste vijfjaren na aanvang van een dienstbetrekking. Vóór de wet REA bestond dit recht 
voor werknemers die bij aanvang van een dienstbetrekking de wachttijd voor een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden doorlopen gedurende een periode van driejaar na 
indiensttreding. Bij de Wet REA is de periode waarin recht op uitkering van ziekengeld ex art. 
29b ZW bestaat dus verlengd en is de personele werkingssfeer van dit recht gewijzigd. De 
verlenging van de periode waarin recht op uitkering van ziekengeld ex art. 29b ZW bestaat, 
dient om het risico afte dekken van werknemers voor wie voor langere tijd onzekerheid blijft 
bestaan omtrent een mogelijke hernieuwde uitval wegens ziekte.24 De wijziging van de 
personele werkingssfeer van het recht op uitkering van ziekengeld ex art. 29b ZW bij de Wet 
REA houdt enerzijds een uitbreiding en anderzijds een beperking van de doelgroep van dit 
recht in. De uitbreiding is gelegen in de duur van de periode gedurende welke men nog voor 
de toepassing van art. 29b ZW in aanmerking komt. De duur van deze periode is verlengd van 
drie tot vijfjaar.25 De beperking wordt veroorzaakt door het feit dat onder de Wet REA van 
degenen die de wachttijd voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben doorlopen 
uitsluitend nog personen met een arbeidshandicap tot de doelgroep van art. 29b ZW behoren. 
Wie wel de wachttijd voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft doorlopen maar bij het 
verkrijgen of verrichten van arbeid geen uit ziekte of gebrek voortvloeiende belemmeringen 
ondervindt, heeft geen arbeidshandicap en komt daarom niet langer voor het recht op 
uitkering van ziekengeld ex art. 29b ZW in aanmerking. Hierbij valt te denken aan de 
lichamelijk en psychisch gezonde werknemer die ten gevolge van een arbeidsconflict 
gedurende 52 weken situationeel ongeschikt is geweest tot het verrichten van de bedongen 
arbeid.26 

Artikel 29b ZW is geïntroduceerd bij de Wet TAV als financiële prikkel om de kansen van 
arbeidsongeschikte werknemers op herintreding in het arbeidsproces te vergroten.27 

Aanvankelijk bestond deze prikkel slechts uit de aanvulling van het wettelijke ziekengeld tot 
het niveau van de loondoorbetalingsverplichting die op de werkgever rustte. Bij de Wet TZ is 
het belang van art. 29b ZW vergroot doordat dit artikel de bij deze wet ingevoerde wachttijd 
van twee of zes weken voor het recht op uitkering van ziekengeld doorbrak. Bij de Wet 
Amber is de personele werkingssfeer van art. 29b ZW uitgebreid met degenen die wel de 
wachttijd voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben doorlopen maar niet 
arbeidsongeschikt zijn verklaard. Bij de Wulbz is art. 29b ZW gehandhaafd als onderdeel van 
het flankerend beleid ter bevordering van de deelname van personen met een arbeidshandicap 

23 De werknemer ten behoeve van wie op grond van een wettelijk voorschrift aan zijn werkgever een subsidie in 
de kosten van een voorziening tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid is verstrekt, geldt 
op grond van art. 2 lid 1 onder b Wet REA eveneens als arbeidsgehandicapte. 
** Kamerstukken Π 1996/97, 25 478, nr. 3, p. 57. 
2 5 Kamerstukken Π1996/97, 25 478, nr. 3, p. 102. 
2 6 Kamerstukken II 1996/97,25 478, nr. 3, p. 57. 
2 7 Kamerstukken II1990/91, 22 228, nr. 3, p. 42-44. 
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aan de arbeidsmarkt aangezien het financiële risico dat een werkgever bij ongeschiktheid tot 
werken wegens ziekte van een werknemer loopt door de effectieve 
loondoorbetalingsveiplichting van 52 weken waarin deze wet voorziet, verder is vergroot.28 

Samenvattend stelde het eerste kabinet-Kok bij de totstandkoming van de Wulbz dat het, gelet 
op de omvang van de hierboven omschreven groepen werknemers en op hun rol in het 
maatschappelijk verkeer, onverantwoord en ook contraproductief zou zijn om hen 
onvoldoende verzekerd te laten werken. Personen die onvoldoende verzekerd zijn, zullen 
immers uiteindelijk vaak ten laste komen van de Abw. Dit strookt niet met de essentie van 
privatisering dat degenen die een bepaald risico scheppen, daarvoor ook de 
verantwoordelijkheid moeten dragen en deze niet op een collectiviteit moeten kunnen 
afwentelen. Daarom achtte het kabinet behoud van een publieke voorziening noodzakelijk 
voor de opvang van groepen werknemers waarvoor de civielrechtelijke bescherming niet 
werkt of niet gewenst wordt geacht.2 

Met de keuze voor het behoud van een publieke voorziening voor de inkomensbescherming 
van bepaalde categorieën zieke werknemers is nog niet de keuze voor het behoud van de ZW 
als deze voorziening verklaard. De WW zou immers ook als zodanig kunnen worden 
ingericht. Om een tweetal redenen heeft het eerste kabinet-Kok daarvan afgezien. Ten eerste 
kent de WW met de referte-eis30 een hoge toegangsdrempel, juist voor personen met een 
onregelmatig arbeidsverleden. Ten tweede wenste het kabinet vast te houden aan het 
beschikbaarheidsvereiste van art. 16 lid 1 onder b WW als voorwaarde voor het ontstaan van 
een recht op WW-uitkering. Het laten vervallen van dit vereiste zou naar het oordeel van het 
kabinet betekenen dat veel personen die een WW-uitkering ontvangen technisch gesproken 
niet werkloos zouden zijn, zodat al snel het zicht verloren zou gaan op het 
werkloosheidsbestand.3 

Aan de keuze voor het behoud van de Ziektewet als publieke voorziening voor de 
inkomensbescherming van bepaalde categorieën zieke werknemers onderkende het eerste 
kabinet-Kok drie voordelen. Ten eerste behoeven er geen nieuwe regelingen in het leven te 
worden geroepen. Ten tweede kunnen de uitvoeringsorganisaties de Ziektewet op dezelfde 
wijze als voorheen blijven toepassen. Ten derde kan deze wet nog als opvang blijven dienen 
voor het geval op enig gebied problemen zouden ontstaan.32 Het laatstgenoemde voordeel lijkt 
te verwijzen naar art. 87a ZW. Dit artikel vestigt de bevoegdheid om bij of krachtens amvb te 
bepalen dat in afwijking van art. 29 lid 1 ZW ziekengeld wordt uitgekeerd aan verzekerden 
die in dienstbetrekking staan tot bij of krachtens die maatregel te bepalen werkgevers. 
Als nadeel van de keuze voor het behoud van de Ziektewet als vangnetvoorziening 
signaleerde het kabinet het afwentelingsrisico dat het bestaan van een publieke voorziening 
naast een private in zich bergt.33 Ter ondervanging van dit risico dient art. 29 lid 1 ZW. Dit 
artikel bepaalt dat een werknemer die jegens zijn werkgever recht heeft op loondoorbetaling, 
behoudens enkele uitzonderingen geen recht heeft op uitkering van ziekengeld. Naar het 
oordeel van het eerste kabinet-Kok heeft hij dit recht evenmin in geval van twijfel over het 

28 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 43-45. 
29 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 32. 
30 Ten onrechte gaat het kabinet hier voorbij aan de omstandigheid dat art. 17 WW voor het recht op 
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering als regel twee cumulatieve referte-eisen stelt, te weten de '26 uit 
39 weken-eis' van onderdeel a en de 'vier uit vijf kalenderjaren-eis' van onderdeel b. 
31 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 32. 
32 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 33. 
33 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 33. 
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(voort)bestaan van de arbeidsovereenkomst. Kooijman heeft dit standpunt bestreden 
voorzover het de verstrekking van voorschotten op ziekengeld betreft. Sinds de 
inwerkingtreding van de Veegwet SZW 1997 (Stb. 1997, 789) op 1 januari 1998 wordt de 
verstrekking van voorschotten op ziekengeld in geval van twijfel over het (voort)bestaan van 
de arbeidsovereenkomst echter uitdrukkelijk uitgesloten door art. 47a lid 2 ZW. 

2.2. De verantwoordelijkheden van de sociale partners 

Slechts voor de besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de Ziektewet en 
andere sociale werknemersverzekeringswetten dragen de sociale partners 
medeverantwoordelijkheid. Ten aanzien van de financiering heeft deze 
medeverantwoordelijkheid betrekking op de besluitvorming over de uitoefening van de in § 
3.2 te bespreken bevoegdheden, rechten en verplichtingen van het Lisv en ten aanzien van de 
uitvoering heeft deze medeverantwoordelijkheid betrekking op de besluitvorming over de 
uitoefening van de in § 4.3 te bespreken bevoegdheden, rechten en verplichtingen van het 
Lisv. 

Op landelijk niveau komt de medeverantwoordelijkheid van de sociale partners voor de 
besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de Ziektewet en andere sociale 
werknemersverzekeringswetten tot uitdrukking in de samenstelling van het bestuur van het 
Lisv. Dit zelfstandig bestuursorgaan heeft op grond van art. 38 lid 1 Osv 1997 onder meer tot 
taak uitvoering te geven aan de wettelijke werknemersverzekeringen voorzover die uitvoering 
niet bij of krachtens de wet aan anderen is opgedragen. Daarnaast bestaat voor de sociale 
partners op sectoraal niveau de mogelijkheid om sectorraden op te richten, welke het Lisv op 
grond van art. 56 lid 1 Osv 1997 kan erkennen. Deze sectorraden beschikken op grond van de 
artt. 44 lid 1 en art. 58 lid 1 Osv 1997 over de in § 4.4 te bespreken bevoegdheden tot het 
uitbrengen van adviezen en rapporten aan het Lisv. Hieronder wordt allereerst in algemene 
zin ingegaan op de argumenten waarop de toekenning van medeverantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de Ziektewet en andere sociale 
werknemersverzekeringswetten aan de sociale partners is gebaseerd. Vervolgens wordt 
besproken hoe deze medeverantwoordelijkheid op landelijk niveau gestalte heeft gekregen en 
waarom dit zo is geschied. Ten slotte worden de samenstelling en de bevoegdheden van de 
sectorraden en de argumenten die daaraan ten grondslag liggen, in kaart gebracht. 
In de memorie van toelichting bij de Osv 1997 6 geeft het kabinet een vijftal argumenten om 
aan sociale partners verantwoordelijkheid toe te kennen voor de besluitvorming over de 
financiering en de uitvoering van de sociale werknemersverzekeringen. Ten eerste voert het 
kabinet aan dat bij organisaties van werkgevers en werknemers kennis en deskundigheid 
aanwezig is die bijdraagt aan een effectieve uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen. Ten tweede beschikken werkgevers- en werknemersorganisaties 
naar het oordeel van het kabinet over een belangrijk sociaal-economisch netwerk dat de 
realisering van publieke doelen en met name de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden ten 
goede kan komen. Ten derde creëert het dragen van verantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen volgens het kabinet voor de sociale partners een existentieel 
belang. Ten vierde wordt in de visie van het kabinet langs deze weg een noodzakelijk 

34 Kamerstukken Π 1995/96,24 439, nr. 3, p. 33 en nr. 6, p. 21. 
3 5 Kooijman 1997b, i.h.b. p. 334. 
3 6 Kamerstukken IJ 1995/96, 24 877, nr. 3, p. 11. 
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draagvlak voor het bestel van sociale werknemersverzekeringen gevormd. Ten slotte wijst het 
kabinet op de coördinerende functie die de sociale partners tussen de sociale 
werknemersverzekeringen en daarmee samenhangende beleidsterreinen als 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening kunnen vervullen doordat 
zij op al deze gebieden bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. 

Op landelijk niveau heeft de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de 
besluitvorming over de financiering en de uitvoering van onder meer de Ziektewet, zoals 
gezegd, gestalte gekregen in de samenstelling van het bestuur van het Lisv. Uit het tweede en 
het derde lid van art. 33 Osv 1997 vloeit voort dat twee derde deel van de leden en dat de 
beide plaatsvervangende leden van het bestuur van het Lisv door de Minister van SZW 
worden benoemd op voordracht van algemeen erkende (centrale) representatieve organisaties 
van werkgevers en werknemers. Vertegenwoordigers van centrale werkgevers- en 
werknemersorganisaties nemen in het bestuur van het Lisv dus een meerderheidspositie in. In 
vergelijking met de voorgangers van het Lisv, de bedrijfsverenigingen en het Tica, is hun 
bestuurlijke invloed echter zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht afgenomen. 

In kwantitatief opzicht is dit het geval aangezien één derde deel van de leden van het bestuur 
van het Lisv, evenals de voorzitter, niet op voordracht van werkgevers- en 
werknemersorganisaties wordt benoemd. Het bestuur van de bedrijfsverenigingen bestond 
geheel uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, het bestuur van 
het Tica eveneens op de voorzitter na. In de notitie De toekomstige uitvoeringsorganisatie 
werknemersverzekeringen37 stelde het kabinet voor, de samenstelling van het bestuur van het 
Lisv overeen te laten komen met die van het Tica. Dit voorstel viel niet in goede aarde bij de 
woordvoerders van de regeringsfracties in de Tweede Kamer. Mevrouw Van Nieuwenhoven 
(PvdA) herinnerde het kabinet aan de wens van haar fractie om in het landelijk bestuur ook 
drie of vijf kroonleden op te nemen, omdat de voorzitter anders wel erg zwaar wordt belast als 
onafhankelijke figuur tussen de sociale partners in.38 De heer Van Hoof (VVD) deelde deze 
zorg en vroeg het kabinet daarom hoe men meer countervailing power kan bewerkstelligen 
indien in de praktijk blijkt dat de onafhankelijke voorzitter daarover niet in voldoende mate 
beschikt.39 Vanuit het belang dat er een bestuur komt waaraan eisen van professionaliteit 
mogen worden gesteld, vroeg mevrouw Schimmel (D66) waarom de regering niet een bestuur 
voorstelt dat meer onafhankelijk is, bijvoorbeeld door de benoeming van kroonleden.40 Naar 
aanleiding van deze opmerkingen zegde de staatssecretaris toe, zich te willen bezinnen op de 
samenstelling van het bestuur van het Lisv.41 De opname in dit bestuur van leden die niet op 
voordracht van werkgevers- of werknemersorganisaties worden benoemd, kan gelden als 
resultaat van dit bezinningsproces. Voor deze opname geeft de memorie van toelichting bij de 
Osv 1997 drie argumenten. 'Allereerst kunnen onafhankelijke leden specifiek op basis van 
deskundigheid c.q. persoonlijke capaciteiten worden benoemd. Daarnaast zijn zij niet 
gebonden aan een belangenorganisatie en kunnen zij door hun onafhankelijkheid een extra 
waarborg voor het dienen van het algemeen belang zijn. Ten slotte kunnen onafhankelijke 
leden door hun specifieke rol zorgen voor een goede, uitgebalanceerde besluitvorming'.42 

37 Kamerstukken II1994/95, 24 215, nr. 1, p. 6. 
3' Kamerstukken II1995/96, 24 215, nr. 5, p. 2. 
39 Kamerstukken II1995/96, 24 215, nr. 5, p. 4. 
40 Kamerstukken II1995/96, 24 215, nr. 5, p. 6. 
41 Kamerstukken II1995/96, 24 215, nr. 5, p. 9. 
42 Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 11-12. 
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Met de woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer, de heer Biesheuvel,43 acht ik deze 
argumenten niet overtuigend. Ook bestuursleden die op voordracht van een 
belangenorganisatie worden benoemd, kunnen op een bepaald gebied specifieke 
deskundigheid bezitten. Verder behoeven bestuursleden die niet op voordracht van een 
belangenorganisatie worden benoemd, geen extra waarborg te vormen voor het dienen van het 
algemeen belang. In de praktijk worden deze bestuursleden immers dikwijls mede op basis 
van hun politieke voorkeur benoemd. Weliswaar zijn zij over hun standpuntbepaling geen 
verantwoording schuldig aan hun partij maar indien deze standpuntbepaling te zeer afwijkt 
van de partijlijn, kan de partij bij herbenoeming negatief adviseren. Voor een goede, 
uitgebalanceerde besluitvorming is de aanwezigheid van niet op voordracht van een 
belangenorganisatie benoemde bestuursleden ook niet echt noodzakelijk; de kwaliteit van de 
voorzitter is daarvoor van groter belang. In de discussie met de heer Biesheuvel bracht de 
staatssecretaris nog een vierde argument voor een tripartiete bestuurssamenstelling van het 
Lisv naar voren, te weten de overweging dat op deze wijze wordt aangesloten bij de 
samenstelling van (het bestuur van) de SVb, de SER en het CBA.44 Met de heer Biesheuvel 
valt dan ook te constateren dat de tripatiete samenstelling van het Lisv-bestuur vooral op 
pragmatische gronden berust.45 Deze gronden werden door een meerderheid van de Tweede 
Kamer onderschreven; een amendement-Biesheuvel dat beoogde het Lisv-bestuur op de 
voorzitter na geheel te doen bestaan uit leden die op voordracht van de sociale partners 
worden benoemd,46 werd verwoipen.47 

Kwalitatief is de bestuurlijke invloed van de sociale partners binnen het Lisv ten opzichte van 
de bedrijfsverenigingen en het Tica in tweeërlei opzicht verminderd. Ten eerste schrijft art. 36 
lid 3 Osv 1997 de leden van het bestuur van het Lisv voor, te stemmen zonder last. Zij mogen 
wel ruggespraak houden met de organisaties die hen voor benoeming hebben voorgedragen.4 

Ten tweede geldt als uitgangspunt dat de bestuursleden van het Lisv zich niet bemoeien met 
de behandeling van individuele gevallen.49 Ter verwezenlijking van dit uitgangspunt bepaalt 
art. 41 lid 1 Osv 1997 dat het Lisv alle werkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding 
en uitvoering van zijn besluiten, voorzover het Lisv de bevoegdheid tot het nemen van deze 
besluiten kan mandateren, per sector(onderdeel) op contractuele basis dient te laten verrichten 
door één uitvoeringsinstelling. Blijkens de nota naar aanleiding van het verslag van de 
Tweede Kamer over de Osv 1997 wordt in deze wet onder de voorbereiding en uitvoering van 
besluiten onder meer verstaan de medische keuring, het vaststellen van de mate van 
arbeidsongeschiktheid, het vaststellen van het dagloon en het betaalbaar stellen van de 
uitkering. 0 

De verplichte uitbesteding van werkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding en 
uitvoering van voor mandatering vatbare besluiten, maakt het volgens de memorie van 
toelichting bij de Osv 1997 vanuit het oogpunt van een slagvaardige en flexibele uitvoering 
gewenst dat het Lisv zijn bevoegdheid tot het nemen van deze besluiten ook daadwerkelijk 
mandateert aan de uitvoeringsinstelling die met de voorbereiding en de uitvoering daarvan 

43 Handelingen II1996/97, p. 2358. 
44 Handelingen II1996/97, p. 2513. 
45 Handelingen II1996/97, p. 2559. 
46 Kamerstukken II1996/97, 24 877, nr. 9. 
47 Handelingen II1996/97, p. 2642. 
48 Handelingen II1996/97, p. 2510. 
49 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 11. 
50 Kamerstukken II1996/97, 24 877, nr. 6, p. 15. 
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wordt belast.51 Aanvankelijk had het kabinet het Lisv zelfs willen verplichten om zijn 
bevoegdheid tot het nemen van voor mandatering vatbare besluiten daadwerkelijk aan de 
uitvoeringsinstelling te mandateren. Op advies van de Raad van State heeft het kabinet deze 
verplichting wegens strijdigheid met art. 10:7 Awb geschrapt. Dit artikel bepaalt dat de 
mandaatgever bevoegd blijft de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen. Verplichte 
mandatering is volgens de Raad van State onverenigbaar met dit artikel aangezien het Lisv 
daarbij de bevoegdheid verliest om op het gebied van de gemandateerde bevoegdheid zelf 
besluiten te nemen.52 De huidige constructie komt materieel echter dicht in de buurt van 
verplichte mandatering. Het is volgens het nader rapport immers de bedoeling dat het Lisv 
zijn beslissingsbevoegdheid aan de uitvoeringsinstelling mandateert en slechts bij 
uitzondering, zoals in geval van het disfunctioneren van de uitvoeringsinstelling, deze tijdelijk 
zelf uitoefent.53 Blijkens de nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer 
verwacht het kabinet niet dat het Lisv vaker van die bevoegdheid gebruik zal maken. De 
organisatie van het Lisv is daar niet op ingericht en uitbreiding daarvan met het oog op het 
zelf nemen van voor mandatering vatbare besluiten leidt tot ingrijpen van het Ctsv als de 
doelmatigheid of de rechtmatigheid van de uitvoering daardoor in gevaar komt.54 

Met de beoogde mandatering van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten die zich voor 
mandatering lenen, wordt naar het oordeel van het kabinet55 recht gedaan aan de uitkomsten 
van de parlementaire enquête naar de uitvoering van de sociale verzekeringen en de daarover 
in het parlement gevoerde discussie.56 Vanuit de centrale aanbeveling die deze parlementaire 
enquête heeft opgeleverd om de sociale partners niet langer te betrekken bij de behandeling 
van individuele gevallen is ook verklaarbaar waarom zij op sectoraal niveau voor de 
besluitvorming over de uitvoering van de werknemersverzekeringen geen directe 
verantwoordelijkheid meer dragen. Juist op sectoraal niveau vond immers de gewraakte 
bemoeienis met de behandeling van individuele gevallen plaats. Wel biedt de Osv 1997 de 
sociale partners op sectoraal niveau nog de mogelijkheid om het Lisv te adviseren over de 
besluitvorming omtrent de financiering en de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen. Hieronder wordt ingegaan op de vragen waarom deze 
mogelijkheid bestaat, hoe zij is vormgegeven en welke argumenten aan deze vormgeving ten 
grondslag liggen. 

Het antwoord op de vraag naar het belang van de mogelijkheid voor sociale partners om op 
sectoraal niveau invloed uit te oefenen op de besluitvorming over de financiering en de 
uitvoering van de sociale werknemersverzekeringen is te vinden in het SER-advies 
Regionalisering uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen51 Met de woordvoerder van 
het CDA in het debat over de Osv 1997 in de Eerste Kamer, mevrouw Van Leeuwen,58 

kunnen uit dit SER-advies vijf argumenten worden afgeleid voor invloed van de sociale 
partners op sectoraal niveau op de besluitvorming over de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen. Allereerst geschiedt de reïntegratie van werknemers in het 
arbeidsproces veelal binnen één bepaalde sector. Kennis van de aldaar geldende gewoonten en 
regels is dan ook van belang voor een effectief volumebeleid. Vervolgens is specifieke kennis 

51 Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 3, p. 8. 
52 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. A, p. 11. 
53 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. A, p. 11. 
M Kamerstukken II1996/97, 24 877, nr. 6, p. 15. 
55 Kamerstukken 11996/97, 24 789 enz., nr. 145d, p. 19. 
56 Zie voor een weergave van de uitkomsten van de parlementaire enquête naar de uitvoering van de sociale 
verzekeringen en de daarover in het parlement gevoerde discussie § 7.2 van het historisch deel. 
57 Sociaal-Economische Raad 1994b, p. 56. 
5' Handelingen 11996/97, p. 726. 
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van sectoren van belang voor het handhavingsbeleid; de aard van de werkzaamheden in een 
bedrijfstak of risicogroep is immers bepalend voor de effectiviteit van sommige instrumenten 
ter voorkoming en terugdringing van fraude. Verder heeft de uitkeringsverzorging in een 
aantal bedrijfstakken (zoals de bouw en de koopvaardij) een sectorspecifiek karakter. Ook 
kunnen specifieke omstandigheden en regels per sector (zoals in de confectie en de land- en 
tuinbouw) van invloed zijn op de verzekeringsplicht, bijvoorbeeld in geval van flexibele 
arbeidsrelaties en -patronen. Ten slotte kan het met het oog op doelmatigheid van belang zijn 
dat de uitvoering van sectorale regelingen wordt afgestemd op die van de 
werknemersverzekeringen. 

Aan de mogelijkheid voor sociale partners om op sectoraal niveau invloed uit te oefenen op 
de besluitvorming over de financiering en uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen is gestalte gegeven doordat zij in staat worden gesteld sectorraden 
te vormen die voor erkenning door het Lisv kunnen opteren. Om voor deze erkenning in 
aanmerking te komen, dienen de sectorraden op grond van art. 56 lid 1 Osv 1997 paritair te 
worden samengesteld uit vertegenwoordigers van voor de sector representatieve werkgevers-
en werknemersorganisaties. Erkende sectorraden dienen op grond van art. 44 lid 1 Osv 1997 
door het Lisv in de gelegenheid te worden gesteld om een ontwerp in te dienen van elke 
administratie-overeenkomst en jaarovereenkomst die het Lisv voor hun sector of een 
onderdeel daarvan met een uitvoeringsinstelling wenst aan te gaan. In verband met deze 
adviserende taak zijn de sectorraden bevoegd om binnen door het Lisv gestelde kaders met 
uitvoeringsinstellingen te onderhandelen.59 Verder dient het Lisv op grond van art. 58 lid 1 
onder a Osv 1997 erkende sectorraden in staat te stellen om rapportages in te dienen over de 
uitvoering van administratie- en jaarovereenkomsten in hun sector. In verband met deze taak 
kan het Lisv binnen door dit bestuursorgaan gestelde kaders sectorraden belasten met het 
onderhouden van contacten met uitvoeringsinstellingen.60 Ten slotte dient het Lisv op grond 
van art. 58 lid 1 onder c Osv 1997 sectorraden in de gelegenheid te stellen om het Lisv te 
adviseren over sectorspecifieke aangelegenheden bij de uitvoering van wetten. Weliswaar is 
het Lisv bevoegd om afte wijken van adviezen die door sectorraden zijn uitgebracht, maar 
een dergelijke afwijking dient op grond van art. 58 lid 4 Osv 1997 te worden gemotiveerd en 
het toetsingskader dat het Lisv hanteert bij de beoordeling van ontwerpovereenkomsten met 
uitvoeringsinstellingen dient op grond van art. 44 lid 2 Osv 1997, door de Minister van SZW 
te worden goedgekeurd. Bij deze goedkeuring ziet de Minister van SZW toe op het bestaan 
van voldoende ruimte voor sectorale invulling.61 

Met de hierboven geschetste vormgeving van de mogelijkheid voor de sociale partners om op 
sectoraal niveau invloed uit te oefenen op de besluitvorming over de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen heeft het kabinet beoogd, een per sector gedifferentieerde 
uitvoering daarvan mogelijk te maken waarbij de gevalsbehandeling onafhankelijk van de 
sociale partners plaatsvindt.62 Deze vormgeving van de betrokkenheid van de sectorale sociale 
partners bij de besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen draagt het karakter van een compromis. Voor de PvdA63 en 
GroenLinks64 waren de bevoegdheden van de sectorraden vanwege de bestuurlijke invloed 
van de sociale partners binnen deze raden nog te ruim gefonnuleerd. Zij stellen de sectorraden 

59 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 6, p. 24. 
60 Kamerstukken 11996/97, 24 789 enz., nr. 145b, p. 7. 
61 Kamerstukken 11996/97, 24 789 enz., nr. 145d, p. 6. 
62 Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 6, p. 14. 
63 Handelingen II1996/97, p. 2368. 
64 Handelingen II1996/97, p. 2374 en Handelingen 11996/97, p. 732. 
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-lees de sociale partners- immers in staat om ten opzichte van de uitvoeringsinstellingen 
materieel als opdrachtgever te fungeren. Daarentegen betreurde de CDA-fractie in de Eerste 
Kamer de minimalisering van de rol van de sociale partners op sectoraal niveau tot uitsluitend 
een adviserende inbreng.65 Gelet op deze uiteenlopende kritiek valt het in de Osv 1997 
neergelegde compromis inzake de betrokkenheid van de sociale partners op sectoraal niveau -
althans in theorie- geslaagd te noemen. 

65 Handelingen 11996/97, p. 726. 
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3. De verantwoordelijkheden voor de financiering 

3.1. De verantwoordelijkheden van de centrale overheid 

De verantwoordelijkheden van de centrale overheid voor de financiering van de Ziektewet als 
vangnetvoorziening kunnen worden onderscheiden in die voor de keuze van de 
financieringssystematiek en voor de toepassing daarvan. De laatstgenoemde 
verantwoordelijkheid heeft betrekking op de vaststelling van premies en het beheer van 
fondsen. Het sluitstuk van de financiële verantwoordelijkheden van de centrale overheid 
wordt gevormd door haar aansprakelijkheid voor de betaling van uitkeringen en de 
verstrekking van voorzieningen. 

De keuze van de financieringssystematiek is gemaakt door de formele wetgever. Omdat het 
om een relatief gering bedrag gaat, geschiedt de financiering van de Ziektewet door middel 
van een opslag op de premies voor de WW.66 Deze wet kent naast wachtgeldfondsen 
waarvoor de premie afhankelijk is van het werkloosheidsrisico in hun sector een Algemeen 
Werkloosheidsfonds (AWf) waarvoor een landelijke uniforme premie wordt geheven. 
Gedurende de eerste zes maanden komt een werkloosheidsuitkering in beginsel voor rekemng 
van het wachtgeldfonds voor de sector waarin de werkloosheid is ontstaan, daarna voor die 
van het AWf. Vóór 1 januari 1996 bedroeg de wachtgeldperiode slechts acht weken. Per 1 
januari 1996 is deze periode op advies van de commissie-Buurmeijer 7 tot dertien weken 
verlengd. Deze verlenging berustte op de wens om een groter deel van de WW-lasten te laten 
opbrengen door de bedrijfstakken waar de ontslagwerkloosheid zich heeft voorgedaan.68 Met 
de verlenging van de wachtgeldperiode tot zes maanden die op 1 januari 1998 is ingegaan, is 
een verdere stap in deze richting gezet. 

Een vergelijkbare wens ligt ten grondslag aan de verdeling van de groepen personen die een 
recht op uitkering van ziekengeld kunnen doen gelden tussen de wachtgeldfondsen en het 
AWf. Tussen sectoren van het bedrijfsleven bestaan relevante verschillen in het gebruik van 
flexibele arbeidsrelaties. Zo komt dit gebruik in de horeca en de land- en tuinbouw veel vaker 
voor dan in het bankwezen en het openbaar bestuur.69 Aangezien werknemers met een 
flexibele arbeidsrelatie vanwege de aard van hun arbeidsverhouding eerder op de Ziektewet 
als vangnetvoorziening zijn aangewezen dan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, is het beroep op de Ziektewet in sectoren waar veel gebruik wordt gemaakt 
van flexibele arbeidsrelaties relatief groter dan in sectoren waar van dergelijke arbeidsrelaties 
weinig gebruik wordt gemaakt. Daarom worden de uitkeringen van ziekengeld aan de in art. 
29 lid 2 onder a, b en c, ZW genoemde categorieën werknemers vanuit de wachtgeldfondsen 
gefinancierd.70 

De uitkeringen van ziekengeld aan de overige categorieën werknemers worden vanuit het 
AWf gefinancierd. Voor ziekte tijdens het genot van een WW-uitkering en ziekte wegens 
orgaandonatie ligt dit voor de hand aangezien deze risico's niet sectorspecifiek zijn. 
Financiering van de uitkeringen bij zwangerschap en bevalling vanuit het AWf acht het 

66 Kamerstukken II 1995/96,24 439, nr. 3, p. 36. 
67 Kamerstukken II1992/93,22 730, nrs. 7-8, p. 414. 
68 Kamerstukken II1994/95,23 985, nr. 3, p. 36. 
69 Sociaal-Economische Raad 1995, p. 56. 
70 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 36. 
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kabinet geboden met het oog op de arbeidsmarktpositie van vrouwen, welke is gebaat bij 
verevening van de met deze uitkeringen gemoeide lasten tussen bedrijfstakken. ' Aan de 
financiering van de uitkeringen aan arbeidsgehandicapten op grond van art. 29b ZW vanuit 
het AWf kunnen eveneens overwegingen inzake de arbeidsmarktpositie van de betreffende 
werknemers ten grondslag worden gelegd. Het recht op uitkering van ziekengeld op grond 
van art. 29b ZW strekt immers tot versterking van hun arbeidsmarktpositie.7 

De verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor de vaststelling van premies krijgt ten 
aanzien van het AWf op een meer directe wijze gestalte dan ten aanzien van de 
wachtgeldfondsen. De wachtgeldpremie wordt op grond van art. 85 lid 1 WW door het Lisv 
bepaald op een percentage van het loon van de werknemer dat voor verschillende categorieën 
van werkgevers kan verschillen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hieromtrent 
nadere regels worden gesteld. Artikel 2 lid 2 van deze algemene maatregel van bestuur73 

bepaalt dat het Lisv ter dekking van de uit een wachtgeldfonds te financieren lasten van de 
vangnetvoorziening een opslag op de wachtgeldpremie vaststelt. Voor deze gang van zaken is 
gekozen om duidelijk te maken dat het hier gaat om een afzonderlijke component van de 
premie waarvoor een afwijkende berekeningssystematiek geldt.74 Voor de berekening van de 
opslag wordt namelijk een referteperiode van één jaar aangehouden tegen een referteperiode 
van vier jaar voor de berekening van de wachtgeldpremie. Dit verschil is verklaarbaar doordat 
de ontwikkeling van de lasten van de vangnetvoorziening minder conjunctuurgevoelig is dan 
die van WW-uitkeringen. Voor de vaststelling van de wachtgeldpremie en de opslag zijn 
regels gesteld bij algemene maatregel van bestuur wegens het financieel-economisch belang 
dat daarmee gemoeid is.75 Dit belang valt uiteen in bedrijfseconomische factoren zoals de 
vermogenspositie en de calculatiepremies van de fondsen en macro-economische factoren als 
de koopkrachtontwikkeling van burgers, de lastenontwikkeling van het bedrijfsleven en de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid. 

Bij de vaststelling van de premie voor het AWf spelen de zojuist genoemde macro-
economische factoren een grotere rol dan bij de vaststelling van de premie voor een 
wachtgeldfonds aangezien de AWf-premie in tegenstelling tot de premie voor een 
wachtgeldfonds voor alle takken van bedrijf en beroep gelijk is. Dit heeft geleid tot een grote 
verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor de vaststelling van de AWf-premie en de 
verdeling daarvan over werkgevers en werknemers. 
Deze verantwoordelijkheid komt enerzijds tot uitdrukking in art. 124 WW. Op grond van dit 
artikel behoeft een besluit van het Lisv tot vaststelling van de AWf-premie en de verdeling 
daarvan over werkgevers en werknemers goedkeuring van de Minister van SZW. Indien deze 
minister zijn goedkeuring onthoudt, stelt hij de AWf-premie en de verdeling daarvan over 
werkgevers en werknemers zelf vast. In de praktijk is deze gang van zaken de gebruikelijke 
geworden. Ten minste twee factoren hebben aan deze ontwikkeling bijgedragen. Ten eerste 
moet het Lisv, gelet op het tijdstip waarop het de jaarpremie vaststelt (rond 1 juli), uitgaan 
van ongewijzigd overheidsbeleid terwijl de Minister van SZW, die de premie in de maand 
december pleegt vast te stellen, rekening kan houden met alle actuele ontwikkelingen die van 

71 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 36-37. 
72 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 45. 
73 Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen (Stb. 1998, 705). 
74 Nota van toelichting bij het besluit van 10 februari 1996, Stb. 1996, 122, houdende wijziging van het Besluit 
regeling premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen (Stb. 1990,447). 
75 Kamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3, p. 170. 
76 Nota van toelichting bij het besluit van 21 januari 1991, Stb. 1991, 51, p. 4. 
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invloed zijn op de baten en lasten van het AWf.77 Ten tweede leggen het Lisv en de Minister 
van SZW vanuit hun verschillende verantwoordelijkheden bij de premievaststelling een 
verschillend accent. Als beheerder van het AWf staat voor het Lisv de kostendekkendheid van 
de premie voorop, terwijl de Minister van SZW vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het 
sociaal-economisch beleid geneigd is om macro-economische factoren zoals bijvoorbeeld de 
koopkrachtontwikkeling van burgers en de lastenontwikkeling van het bedrijfsleven de 
doorslag te laten geven. 8 

Anderzijds komt de verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor de verdeling van de 
AWf-premie over werkgevers en werknemers tot uitdrukking in de introductie van een 
franchise in de premie voor het AWf.79 De franchise in het werkgeversdeel van de AWf-
premie dient ter bevordering van de vraag naar arbeid aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt.80 De introductie van een franchise in het werknemersdeel van de AWf-premie 
per 1 januari 1998 maakt deel uit van de maatregelen ter compensatie van de 
koopkrachteffecten van de wet Pemba. 

Het beheer van fondsen omvat de tijdelijke overheveling van middelen, het aangaan van 
leningen en de vorming van reserves. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de 
wachtgeldfondsen en het AWf berust op grond van art. 38 lid 1 onder c, Osv 1997 bij het 
Lisv. Sinds de inwerkingtreding van de Wet geïntegreerd middelenbeheer (Stb. 1997, 706) op 
1 januari 1998 is de Minister van Financiën echter belast met de hiema te bespreken 
verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het beheer van het AWf en de 
wachtgeldfondsen. De centrale doelstelling van deze wet is het bereiken van een grotere 
efficiëntie voor de collectieve sector als geheel door schaalvoordelen te realiseren en 
renteverlies te voorkomen.81 Nevendoelstellingen van de Wet geïntegreerd middelenbeheer 
zijn de verlaging van de normvermogens van de centrale sociale fondsen82 die door het 
bereiken van de centrale doelstelling mogelijk wordt en de verlaging van de voor toetreding 
tot de EMU relevante overheidsschuld met het bedrag dat de sociale fondsen anders op de 
geldmarkt zouden beleggen.83 

De verantwoordelijkheden van de Minister van Financiën voor de uitvoering van het beheer 
van het AWf en de wachtgeldfondsen hebben betrekking op het beheer van de rekeningen-
courant84 waarin de financiële middelen van deze fondsen op grond van art. 67 lid 4 Osv 1997 
moeten worden ondergebracht, alsmede op het verschaffen van kredietfaciliteiten. 

Bij het beheer van de rekeningen-courant valt enerzijds te denken aan beleggingsactiviteiten. 
De Osv 1997 laat zich hier niet over uit maar bepaalt wel in art. 68 lid 2 dat de Minister van 
Financiën in overeenstemming met de Minister van SZW en na overleg met de SVb en het 
Lisv regels stelt omtrent de te vergoeden rente. Anderzijds omvat het beheer van de 
rekeningen-courant de informatievoorziening ter zake. In dit verband schrijft art. 71a lid 1 

77 Besluit vaststelling premie AWf per 1 januan 1997, Steri 1996, 249 
78 Nota van toelichting bij het besluit van 22 december 1989, Stb 1989, 605, ρ 4 en 
Nota van toelichting bij het besluit van 21 januan 1991,5/6 1991, 51, ρ 4 
7 9 Deze introductie is geschied bij Wet van 20 december 1995, Stb 1995, 686 
8 0 Kamerstukken II1995/96,24 483, nr. 3, p. 2. 
81 Kamerstukken II1996/97,25 342, nr 3, p. 3. 
8 2 De wet strekt met tot verlaging van het normvermogen van de wachtgeldfondsen. 
8 3 Kamerstukken II1996/97,25 342, nr 3, p. 7-9. 
8 4 Het Lisv houdt voor elk van de centrale fondsen die het beheert afzonderlijk een rekening-courant aan Voor 
de wachtgeldfondsen houdt het Lisv echter een gezamenlijke rekening-courant aan. Deze handelwijze sluit aan 
bij het voorschrift van art. 67 lid 2 Osv 1997, dat het Lisv de wacht-geldfondsen gezamenlijk beheert. Bron: 
Kamerstukken II1996/97,25 342, nr. 3, p. 13, noot 1 
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Osv 1997 de Minister van Financiën voor om de SVb en het Lisv dagelijks te informeren over 
de slotstanden per dag en alle dagelijks geboekte mutaties of transacties in de desbetreffende 
rekening-courant. Deze opsomming is niet limitatief*5 maar kan op grond van art. 71a lid 3 
Osv 1997 na overleg met de SVb en het Lisv bij ministeriële regeling worden uitgebreid. 
Voor de financiering van het beheer van de rekeningen-courant stelt art. 68 lid 3 Osv 1997 de 
Minister van Financiën verantwoordelijk. 

Bij een tekort aan financiële middelen voor de uitvoering van hun wettelijke taken zijn de 
SVb en het Lisv op grond van art. 68 lid 4 Osv 1997 verplicht om gebruik te maken van de 
kredietfaciliteiten die door de Minister van Financiën worden verleend. Op zijn beurt is deze 
minister gehouden om voor dergelijke tekorten een kredietfaciliteit aan te bieden.86 De rente 
die daarbij in rekening wordt gebracht, wordt op dezelfde wijze bepaald als de bij een positief 
saldo op de rekening-courant te vergoeden rente. 

Anders dan voor de belegging van reserves het geval is, is de verantwoordelijkheid van de 
centrale overheid voor de vorming en de instandhouding van reserves van normerende aard. 
Dit houdt verband met de in § 3.2 te bespreken verantwoordelijkheid van het Lisv voor het 
beheer van de wachtgeldfondsen en het AWf en komt tot uitdrukking in art. 72 Osv 1997. Dit 
artikel verleent aan de Minister van SZW de bevoegdheid om met betrekking tot de door de 
SVb en het Lisv beheerde fondsen regels te stellen betreffende de vorming, omvang en 
instandhouding van reserves. Ten aanzien van de wachtgeldfondsen heeft de Minister van 
SZW op basis van deze bevoegdheid de Regeling reservevorming wachtgeldfondsen (Stcrt. 
1997, 249). uitgevaardigd. Voor de vorming en instandhouding van een reserve ten behoeve 
van het AWf heeft de Minister van SZW geen ministeriële regeling vastgesteld. 

3.2. De verantwoordelijkheden van het Lisv en de uitvoeringsinstellingen 

De verantwoordelijkheden van het Lisv voor de financiering van de Ziektewet als 
vangnetvoorziening hebben betrekking op de toepassing van de financieringssystematiek (te 
weten de premievaststelling, het beheer en de administratie van fondsen) en vormen het 
spiegelbeeld van de in § 3.1 besproken verantwoordelijkheden van de centrale overheid op dit 
punt. 

De verantwoordelijkheid van het Lisv voor de vaststelling van premies krijgt ten aanzien van 
de wachtgeldfondsen op een meer directe wijze gestalte dan ten aanzien van het AWf. De 
wachtgeldpremi e wordt op grond van art. 85 lid 1 WW door het Lisv bepaald op een 
percentage van het loon van de werknemer. Dit percentage kan voor verschillende categorieën 
van werkgevers verschillen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hieromtrent nadere 
regels worden gesteld. Artikel 2 lid 2 van de desbetreffende algemene maatregel van bestuur87 

bepaalt dat het Lisv ter dekking van de uit een wachtgeldfonds te financieren lasten van de 
vangnetvoorziening een opslag op de wachtgeldpremie vaststelt. Voor deze gang van zaken is 
gekozen om duidelijk te maken dat het hier gaat om een afzonderlijke component van de 
premie waarvoor een afwijkende berekeningssystematiek geldt.88 Zie daarvoor § 3.1. 

85 Kamerstukken II1996/97, 25 342, nr. 3, p. 11. 
86 Kamerstukken II1996/97,25 342, nr. 3, p.l 1. 
87 Besluit premievaststelling wachtgeldfondsen, Stb 1997, 800. 
88 Nota van toelichting bij het besluit van 10 februari 1996, Stb. 1996, 122, houdende wijziging van het Besluit 
regeling prenuevaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen, p. 4. 

187 



De verantwoordelijkheid van het Lisv voor de vaststelling van de AWf-premie vloeit voort uit 
art. 86 lid 1 WW en betreft de vaststelling van deze premie in eerste instantie. Daarbij is het 
Lisv, anders dan bij de vaststelling van de premie voor een wachtgeldfonds, niet gebonden 
aan regels die zijn neergelegd in een algemene maatregel van bestuur. De keerzijde van deze 
beleidsvrijheid wordt gevormd door de bevoegdheid van de Minister van SZW ex art. 124 
WW om, bij onthouding van zijn goedkeuring aan de door het Lisv vastgestelde premie of de 
verdeling daarvan over werkgevers en werknemers, die premie of de verdeling daarvan zelf 
vast te stellen. In de praktijk is deze gang van zaken de gebruikelijke geworden; in §.3.1 is 
deze ontwikkeling verklaard. 

De verantwoordelijkheid van het Lisv voor het beheer en de administratie van de 
wachtgeldfondsen en het AWf omvat het geheel van de met betrekking tot deze fondsen 
uitgevoerde financiële transacties met uitzondering van de beleggingsactiviteiten. De 
verantwoordelijkheid voor deze activiteiten berust, zoals in § 3.1 werd geschetst, bij de 
Minister van Financiën. Om pragmatische redenen89 bepalen art. 67 lid 2 Osv 1997 en art. 102 
WW dat het Lisv de wachtgeldfondsen gezamenlijk beheert maar afzonderlijk administreert. 
Het gezamenlijk beheer van de wachtgeldfondsen leidt tot het aanhouden van een 
gemeenschappelijke rekening-courant voor deze fondsen bij de Minister van Financiën.90 De 
afzonderlijke administratie van deze fondsen komt tot uitdrukking in de financiële 
verslaglegging. 
De verantwoordelijkheid van het Lisv voor het beheer en de administratie van het A ff^berust 
op de artikelen 67 lid 1 Osv 1997 en 103 WW. Deze bepalingen schrijven het Lisv voor om 
het AWf afzonderlijk te beheren en te administreren. Het afzonderlijk beheer van het AWf 
leidt tot het aanhouden van een afzonderlijke rekening-courant voor dit fonds bij de Minister 
van Financiën.91 De afzonderlijke administratie komt tot uitdrukking in de financiële 
verslaglegging. Aangezien artikel 82 lid 2 Osv 1997 de jaarrekening en het jaarverslag in één 
adem noemt, wordt de financiële verslaglegging in deze studie besproken als onderdeel van 
de algehele verslaglegging. Omdat de verantwoordelijkheid voor de algehele verslaglegging 
als een verantwoordelijkheid voor de uitvoering te beschouwen valt, geschiedt deze 
bespreking bij die van de verantwoordelijkheden van de Minister van SZW en het Lisv voor 
de uitvoering in de paragrafen 4.1, respectievelijk 4.3. 
De betrokkenheid van uitvoeringsinstellingen bij de uitvoering van de WW doet niet af aan de 
zojuist besproken verantwoordelijkheden van het Lisv. Wel leidt deze betrokkenheid tot het 
ontstaan van geldstromen tussen het Lisv en deze uitvoeringsinstellingen. In dit verband is 
artikel 97 WW van belang. Dit artikel verleent het Lisv de bevoegdheid om regels te stellen 
omtrent de verrekening tussen het AWf en de wachtgeldfondsen enerzijds en de 
uitvoeringsinstellingen anderzijds van ontvangen premies en overige ontvangsten, alsmede 
van verstrekte uitkeringen en gemaakte kosten. Op deze bevoegdheid berust het Lisv-besluit 
verrekeningen tussen de door het Lisv beheerde fondsen en uitvoeringsinstellingen (Stcrt. 
1997, 119). Met dit besluit wordt blijkens de toelichting92 beoogd, de geldstromen tussen het 
Lisv en de uitvoeringsinstellingen beter dan voordien het geval was te laten aansluiten op de 
geldstromen tussen de uitvoeringsinstellingen en uitkeringsgerechtigden, respectievelijk 
werkgevers. Daartoe is tussen de data waarop de bevoorschotting van geraamde ontvangsten 
en uitgaven plaatsvindt en die waarop de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven worden 

89 Kamerstukken II 1996/97, 24 877, nr. 7, p. 9. 
90 Kamerstukken Π 1996/97, 25 342, nr. 3, p. 13. 
" Kamerstukken Π 1996/97,25 342, m. 3, p. 13. 
9 2 Stcrt. 1997, 119, p. 11. 
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afgerekend een voorlopige afrekening van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten 
ingevoegd. Bovendien is het aantal verrekeningsdata tussen het Lisv en de 
uitvoeringsinstellingen uitgebreid van vier naar acht.93 Daarmee wordt volgens de 
toelichting94 bereikt dat de financiële middelen meer dan voorheen bij de door het Lisv 
beheerde fondsen worden geconcentreerd. Op deze wijze kan het Lisv voldoen aan zijn 
verplichting ex art. 67 lid 4 Osv 1997 om de middelen van de door hem beheerde fondsen in 
rekening-courant te houden bij de Minister van Financiën. 

De verantwoordelijkheid van een uitvoeringsinstelling voor het beheer van de middelen 
waarover zij in het kader van haar rekening-courantverhouding met het Lisv beschikt, berust 
op art. 2 lid 1 Besluit verrekeningen tussen de door het Lisv beheerde fondsen en 
uitvoeringsinstellingen (Siert. 1997, 119). Dit artikellid verplicht de uitvoeringsinstelling om 
zorg te dragen voor een goed beheer van de middelen die zij verkrijgt uit de verschillen tussen 
de voorschotten die zij ontvangt van of afdraagt aan het Lisv en de verrekeningen die daarop 
betrekking hebben. 
Daarbij dient de uitvoeringsinstelling op grond van art. 2 lid 2 van voornoemd besluit de 
middelen die zij niet tussentijds nodig heeft voor het doen van uitgaven te beleggen. Zij dient 
de rente-ontvangsten die daaruit voortkomen, op grond van het zesde lid van art. 2 van 
meergenoemd besluit in de maand januari van het jaar dat volgt op het boekjaar of zo spoedig 
mogelijk daarna bij te schrijven op de rekening-courant met het Lisv. Indien een 
uitvoeringsinstelling niet over een overschot maar over een tekort aan financiële middelen 
beschikt, dient zij op grond van art. 2 lid 3 Besluit verrekeningen tussen de door het Lisv 
beheerde fondsen en uitvoeringsinstellingen, een extra voorschot aan te vragen bij het Lisv. 

3.3. De verantwoordelijkheden van individuele werkgevers en werknemers 

De verantwoordelijkheden van individuele werkgevers en werknemers voor de financiering 
van de Ziektewet als vangnetvoorziening hebben betrekking op het opbrengen van de met 
deze voorziening gemoeide financiële middelen en, wat individuele werkgevers betreft, 
bovendien op de afdracht daarvan. 

Zoals in § 3.1 reeds werd aangegeven, wordt de Ziektewet gedeeltelijk vanuit de 
wachtgeldfondsen gefinancierd door middel van een opslag op de premie waaruit de andere 
lasten van deze fondsen worden bekostigd. Deze premie is blijkens art. 81 lid 2 WW geheel 
door de werkgever verschuldigd. Vóór 1 januari 1998 was deze premie voor de helft door de 
werkgever en voor de helft door de werknemer verschuldigd. De herallocatie van de 
verantwoordelijkheid voor het opbrengen van de wachtgeldpremie per 1 januari 1998 maakt 
deel uit van het pakket van maatregelen ter compensatie van de inkomensgevolgen van de wet 
Pemba en beoogt daarnaast werkgevers met de WW-lasten in hun sector te confronteren.95 

De voeding van het AWf geschiedt door middel van een premie die gedeeltelijk verschuldigd 
is door de werkgever en gedeeltelijk door de werknemer (art. 81 lid 3 WW). Zowel voor de 
werkgeverspremie als voor de werknemerspremie geldt èen franchise ter hoogte van het 
wettelijk minimumloon per dag. De franchise in de werkgeverspremie dient ter bevordering 

93 Of negen, afhankelijk van de datum waarop het Lisv de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bevoorschot, die 
per uitvoeringsinstelling verschilt. 
44 Acri. 1997, 119, p. 11. 
"Kamerstukken II1996/97, 24 776, nr. 5, p. 26. 
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van de vraag naar arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt door middel van een verlaging 
van de loonkosten voor deze arbeid.96 De introductie van een franchise in de 
werknemerspremi e maakt deel uit van het pakket van maatregelen ter compensatie van de 
inkomensgevolgen van de wet Pemba. Bij de vaststelling van de premie geldt als uitgangspunt 
dat op macroniveau de som van de geheel door werkgevers verschuldigde wachtgeldpremies 
en de deels door werkgevers en deels door werknemers verschuldigde AWf-premies 
gelijkelijk over werkgevers en werknemers wordt verdeeld.97 Een afwijking van dit 
uitgangspunt is te vinden in art. 82 WW, dat bepaalt dat de WW-premie geheel door de 
werkgever verschuldigd is ten aanzien van de werknemer, wiens loon geheel bestaat in 
verstrekkingen in natura, huisvesting en onderricht. 

Artikel 83 WW, ten slotte, legt de verantwoordelijkheid voor de afdracht van zowel het 
wachtgeld- als het AWf-gedeelte van de WW-premie bij de werkgever. Deze 
verantwoordelijkheid betreft niet alleen de afdracht van het door hemzelf maar ook die van 
het door de werknemer verschuldigde deel van de premie. De werkgever wordt tot het dragen 
van deze verantwoordelijkheid in staat gesteld doordat artikel 83 lid 1 WW hem de 
bevoegdheid verleent om het door de werknemer verschuldigde deel van de premie in te 
houden op diens loon. Deze inhouding dient tegelijk te geschieden met de betaling van het 
loon over het tijdvak waarop zij betrekking heeft. Indien de verschuldigde premie na de 
loonbetaling met terugwerkende kracht wordt verhoogd of een voorschotpremie achteraf te 
laag blijkt te zijn vastgesteld, mag op grond van art. 83 lid 2 WW bij de definitieve 
vaststelling van de kosten niets van een eventueel door de werkgever bij te betalen of 
bijbetaald bedrag op de werknemer worden verhaald. Voortbouwend op deze bepaling, die 
handelt over gevallen waarin de werkgever als regel geen enkel verwijt kan worden gemaakt, 
oordeelt de Hoge Raad98 dat verhaal van niet ingehouden premies op de werknemer zeker niet 
geoorloofd is wanneer de werkgever achterwege heeft gelaten tijdig te onderzoeken of een 
dienstbetrekking aanwezig was. Volgens een latere uitspraak van de Hoge Raad99 is verhaal 
van de niet ingehouden premies op de werknemer echter wel mogelijk: 
- indien zowel hij als de werkgever zich ervan bewust waren dat de gedane betaling geheel 

often dele loon vormde in de zin van art. 4 CSV; 
en voorzover in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat de werknemer zich tegen dat verhaal zou kunnen 
verweren. 

•Kamerstukken II1995/96, 24 483, nr. 3, p. 2. 
Kamerstukken II1996/97, 24 776, nr. 5, p. 25. 97 

"HR 3 november 1989, NJ1989, 699 en HR 10 december 1993, NJ1994, 261. 
"HR 4 mei 1994, RSV1995/10 
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4. De verantwoordelijkheden voor de uitvoering 

4.1. De verantwoordelijkheden van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De Minister van SZW is voor de uitvoering van de sociale verzekeringen in drieërlei opzicht 
verantwoordelijk100 in de zin dat hij daarvoor aanspreekbaar is door het parlement.101 

Allereerst is hij als (mede)wetgever verantwoordelijk voor zijn aandeel in de totstandkoming 
van de structuur van de uitvoeringsorganisatie. Vervolgens is hij op grond van het in art. 105 
Grondwet opgenomen budgetrecht van het parlement1 verantwoordelijk voor de rechtmatige 
en doelmatige besteding van Rijksbegrotingsmiddelen die in de sociale verzekeringen 
omgaan. In de sfeer van de inkomensbescherming van zieke werknemers valt daarbij te 
denken aan toeslagen op grond van de TW. Deze toeslagen worden gefinancierd vanuit een 
Toeslagenfonds dat gevoed wordt door bijdragen van het Rijk (art. 26 TW). Ten slotte is hij 
verantwoordelijk voor het gebruik van zijn bevoegdheden jegens zelfstandige 
bestuursorganen. Dit zijn organen van de centrale overheid die met bestuurstaken zijn belast 
maar niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan een minister.103 Voor de inkomensbescherming 
van zieke werknemers zijn twee zelfstandige bestuursorganen van belang, te weten het Ctsv 
en het Lisv. Op de verantwoordelijkheden van deze organen wordt respectievelijk in §.4.2 en 
§ 4.3 ingegaan. Hieronder komen de argumenten aan de orde waarop de instelling c.q. de 
continuering van het Ctsv en het Lisv berust, alsmede de bevoegdheden waarover de Minister 
van SZW jegens deze zelfstandige bestuursorganen beschikt. 

In de typologie van Boxum, De Ridder en Scheltema104 is het Ctsv te kwalificeren als een 
zelfstandig bestuursorgaan van het onafhankelijkegezaghebbendentype. Deze kwalificatie 
berust op de argumenten die de Staatssecretaris van SZW in het nader rapport bij de Osv 1997 
aan de keuze van het kabinet voor het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de sociale 
verzekeringen door een zelfstandig bestuursorgaan ten grondslag legt. Deze argumenten zijn 
het belang van onpartijdig toezicht door een onafhankelijke organisatie en de wenselijkheid 
van een scheiding tussen de verantwoordelijkheden voor beleid en toezicht.105 

Gelet op de ervaringen die onder de Osv 1995 met de uitoefening van toezicht op de 
uitvoering van de sociale verzekeringen door het Ctsv zijn opgedaan, was het, 
niettegenstaande de zojuist genoemde argumenten, allerminst vanzelfsprekend dat de Osv 
1997 het toezicht op de sociale verzekeringen opnieuw aan het Ctsv zou opdragen. In de loop 
van 1995 manifesteerde zich namelijk een diepgaande vertrouwenscrisis tussen het bestuur en 
de directie van het Ctsv, tussen het Ctsv en het Ministerie van SZW en tussen het Ctsv en de 
uitvoeringsinstanties. Naast persoonlijke eigenschappen van toenmalige bestuursleden van het 
Ctsv, zoals dadendrang en standvastigheid, 06 en de sturende aard van het door het Ctsv uit te 
oefenen toezicht -waarbij het Ctsv misstanden niet alleen dient te signaleren maar ook dient te 

100 Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 6, p. 51. 
101 Deze opvatting van het begrip ministeriële verantwoordelijkheid is ontleend aan Tuurenhout 1992, p. 27. 
102 Aan dit recht is naast een autorisatiefunctie, een keuze- of afwegingsfunctie en een macro-economische 
functie ook een controle- of beheersfunctie te onderkennen. Bij de controlefunctie controleert het parlement het 
voorgestelde regeringsbeleid. De beheersfunctie richt zich op de technische en bedrijfseconomische controle op 
een ordelijk en doelmatig beheer van de middelen. Bron: Akkermans Sc Koekkoek 1992, p. 946. 
103 Boxum 1994, p. 257. 
104 Boxum, De Ridder & Scheltema 1989, p. 227-231. 
105 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. A, p. 5. 
106 Kamerstukken II1995/96,24 653, nrs. 15-16, p. 61. 
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corrigeren- hebben verschillen van inzicht over de reikwijdte van de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor het Ctsv tot het ontstaan van deze vertrouwenscrisis bijgedragen. 

Deze verschillen van inzicht kwamen, op hun beurt voort uit onduidelijkheid over het 
antwoord op de vraag of het Ctsv onder de Osv 1995 wel als zelfstandig bestuursorgaan kon 
worden gekwalificeerd. De toekenning aan de Minister van SZW van een aantal specifieke 
bevoegdheden ten opzichte van het Ctsv, zoals die tot het opleggen van een verplichting om 
inlichtingen te verstrekken (art. 10 Osv 1995) en tot schorsing en vernietiging van besluiten 
(art. 106 en 107 Osv 1995) wijst in de richting van een bevestigend antwoord; de toekenning 
van deze bevoegdheden aan de Minister van SZW is overbodig indien het Ctsv geen 
zelfstandig bestuursorgaan -want aan deze minister hiërarchisch ondergeschikt- zou zijn. 

De tekst en de wetsgeschiedenis van de Osv 1995 geven echter meer indicaties voor een 
ontkennend antwoord op de vraag of het Ctsv onder deze wet als zelfstandig bestuursorgaan 
kon gelden. Zo verleende art. 11 Osv 1995 aan de Minister van SZW een niet in de tekst van 
de wet beperkte bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen aan het Ctsv betreffende de 
uitoefening van zijn taken. Verdere aanwijzingen voor een ontkennende beantwoording van 
deze vraag zijn gelegen in de opmerking van staatssecretaris Ter Veld in het nader rapport107 

dat aan het Ctsv zoveel mogelijk de vrijheid zal worden gegeven om te kunnen opereren als 
ware het een zelfstandig bestuursorgaan (curs. CFS) en in de redactie van de motie-Wöltgens 
over het toezicht op de uitvoering van de werknemersverzekeringen die in het debat van de 
Tweede Kamer met het kabinet-Lubbers III over het rapport van de parlementaire 
enquêtecommissie-Buurmeijer werd ingediend. Aanvankelijk vroeg deze motie onder meer 
om een toezicht dat zowel van de uitvoering als van de overheid onafhankelijk is.108 Op 
aandrang van staatssecretaris Wallage109 wijzigde Wöltgens het gedeelte van het petitum van 
zijn motie dat op het toezicht betrekking had naderhand in een verzoek om onafhankelijk 
toezicht zonder meer. '10 

Tegen de achtergrond van de geschetste verschillen van inzicht en onduidelijkheden beval de 
parlementaire onderzoekscommissie-Van Zijl de wetgever aan om de sturende aard van het 
door het Ctsv uit te oefenen toezicht te heroverwegen en daarbij helderheid te verschaffen 
over de taakafbakening tussen ministerie en Ctsv en over de onafhankelijkheid van het Ctsv 
ten opzichte van het ministerie."' 
Een heroverweging zoals aanbevolen door de commissie-Van Zijl werd uitgevoerd door de 
Raad van State in zijn advies over de Osv 1997.'12 Daarbij heeft de Raad van State drie 
mogelijkheden bezien: een toezichtorgaan dat uitsluitend tekortkomingen in de uitvoering 
signaleert, een orgaan dat sturend toezicht uitoefent en in beginsel volledig onafhankelijk van 
de Minister van SZW functioneert en een orgaan dat sturend toezicht uitoefent maar onder 
volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid van de voornoemde minister opereert. 
Vanwege het -mede door de invloed van de sociale verzekeringen op de collectieve lasten en 
de inkomensontwikkeling ingegeven- belang van de ministeriële verantwoordelijkheid voor 
het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen, ging de voorkeur van de Raad van 
State uit naar de laatstgenoemde mogelijkheid. In de Tweede Kamer werd een voorkeur voor 

107 Kamerstukken Π 1992/93, 23 141, nr. B, p. 24. 
108 Kamerstukken Π 1993/94,22 730, nj. 22. 
I 0 ' Handelingen II1993/94, p. 2303. 
1 1 0 Kamerstukken II1993/94, 22 730, nr. 24. 
' " Kamerstukken II1995/96, 24 653, nrs. 15-16, p. 95. 
112 Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. A, pp. 1-4. 
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deze mogelijkheid uitgesproken door de PvdA113 en de VVD.114 De fracties van D66 en het 
GPV115 spraken een voorkeur uit voor het model van signalerend toezicht. De fractie van D66 
diende ter verwezenlijking van dit model zelfs een amendement-Schimmel116 in, dat echter 
werd verworpen.117 Vanwege het bezwaar dat het Ctsv in dit model niet beschikt over een 
corrigerend instrumentarium wees ook de Staatssecretaris van SZW het model van 
signalerend toezicht af. Het model van een toezichtorgaan onder volledige ministeriële 
verantwoordelijkheid kon evenmin op zijn instemming rekenen aangezien deze 
verantwoordelijkheid, gelet op de massaliteit van de uitvoeringsprocessen, ondraaglijk zou 
zijn.119 

Het door de Raad van State vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de socialeverzekeringswetgeving verworpen120 model van een volledig onafhankelijk van 
de Minister van SZW opererend toezichtorgaan speelde in de besluitvorming rond de 
totstandkoming van de Osv 1997 verder geen rol. Wel is de onduidelijkheid over de juridische 
status van het Ctsv weggenomen: de memorie van toelichting bij de Osv 1997 kwalificeert het 
Ctsv expliciet als zelfstandig bestuursorgaan' en de aanwijzingsbevoegdheid ten opzichte 
van het Ctsv waarover de Minister van SZW op grond van art. 2 Osv 1997 beschikt, is ook in 
de wettekst beperkt tot het geven van aanwijzingen van algemene aard. 

De instelling van hei Lisv berust op de wens om het belang van het verleggen van het 
zwaartepunt van de uitvoering van de werknemersverzekeringen naar de regio binnen één 
orgaan te verzoenen met het belang van het blijven dragen van bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen door de sociale 
partners.122 Het belang van het verleggen van het zwaartepunt van de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen naar de regio is gelegen in de optimalisering van de samenwerking 
met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de gemeenten met het oog op de (reïntegratie van 
uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces.12 In de Osv 1997 komt dit belang tot 
uitdrukking in de verplichting van het Lisv ex art. 38 lid 2 om Nederland zoveel mogelijk 
overeenkomstig de werkgebieden van de RBA's in regio's in te delen en in de verplichting van 
het Lisv ex art. 46 om ervoor te zorgen dat de uitvoeringsinstellingen in elke regio als bedoeld 
in art. 38 lid 2 voor belanghebbenden voldoende bereikbaar zijn. De argumenten voor het 
blijven dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werknemers
verzekeringen door de sociale partners en de wijze waarop deze verantwoordelijkheid in de 
Osv 1997 gestalte heeft gekregen, zijn reeds ter sprake gekomen in § 2.2. 

Van de bevoegdheden van de Minister van SZW ten opzichte van het Ctsv zijn die tot het 
geven van aanwijzingen van algemene aard (art. 2 Osv 1997), tot het vaststellen van het 
budget voor de uitvoeringskosten (art. 77 Osv 1997) en tot het geven van een oordeel over de 
jaarrekening, het jaarverslag en de rechtmatigheidsverklaring (art. 84 Osv 1997) de 
belangrijkste. Met behulp van deze bevoegdheden kan de Minister van SZW het bestuur van 

'" Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 5, p. 34. 
114 Kamerstukken II1996/97, 24 877, nr. 5, p. 35. 
1,5 Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 5, p. 37. 
116 Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 12. 
117 Handelingen II1996/97, p. 2642. 
"e Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. A, p. 7. 
"' Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 12, p. 2. 
120 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. A, p. 3. 
121 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 34. 
122 Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 3, p. 5. 
123 Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 3, p. 5. 
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het Ctsv zo nodig tot de orde roepen. Hiernaast beschikt de Minister van SZW ten opzichte 
van het Ctsv over enkele belangrijke bevoegdheden van preventieve aard. Het betreft de 
bevoegdheden tot goedkeuring van het bestuursreglement (art. 8 lid 4 Osv 1997) en tot het 
stellen van regels waarin besluiten van uitvoeringsinstanties worden omschreven die 
goedkeuring van het Ctsv behoeven öfter kennis van het Ctsv moeten worden gebracht, (art. 
13 Osv 1997). Deze bevoegdheden stellen de minister in staat om een herhaling te voorkomen 
van problemen die zich onder de Osv 1995 hebben voorgedaan zoals een te weinig 
gedetailleerde verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur en directie van het Ctsv en 
een te grootschalige uitoefening van preventief toezicht door het Ctsv. 
Ook ten opzichte van het Lisv beschikt de Minister van SZW over enkele belangrijke 
bevoegdheden van preventieve aard. Dit zijn de bevoegdheden tot het goedkeuren van de 
Lisv-regels waaraan door sectorraden in te dienen concept-overeenkomsten met 
uitvoeringsinstellingen moeten voldoen (art. 44 lid 2 Osv 1997) en tot het goedkeuren van de 
Lisv-regels omtrent de vergoeding van door sectorraden te maken kosten (art. 58 lid 3 Osv 
1997). Deze bevoegdheden stellen de Minister van SZW in staat, een reële sectorale invloed 
op de besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen te waarborgen. Ten aanzien van de uitvoeringsinstellingen dient de 
in art. 42 lid 2 Osv 1997 neergelegde bevoegdheid van de Minister van SZW tot het stellen 
van regels omtrent de uitbesteding van werkzaamheden als waarborg dat deze instellingen 
hun kerntaken zelf blijven uitoefenen. Daarbij valt te denken aan werkzaamheden op het 
gebied van de ontvangst, de opslag en het beheer van gegevens, de beoordeling en vaststelling 
van het recht op uitkering of op een voorziening, de betaling van uitkeringen en verstrekking 
van voorzieningen, de terugvordering daarvan, de beoordeling, vaststelling en inning van 
premies, de (re)integratie van uitkeringsgerechtigden en de oplegging van boetes en 
maatregelen. De bevoegdheden tot het verkrijgen van inlichtingen (art. 87 Osv 1997) en tot 
het uitoefenen van repressief toezicht (art. 104 Osv 1997) waarover de Minister van SZW ten 
opzichte van het Ctsv, het Lisv en de uitvoeringsinstellingen beschikt, zijn te beschouwen als 
ultima remedia. 

4.2. De verantwoordelijkheden van het Ctsv 

De verantwoordelijkheden van het Ctsv voor (het toezicht op) de uitvoering van de sociale 
verzekeringen kunnen worden onderscheiden in die voor de formulering van een 
toezichtbeleid en de uitvoering van het toezichtbeleid (waaronder de hantering van wettelijke 
bevoegdheden en de naleving van wettelijke verplichtingen). Na een uiteenzetting over het 
toezichtbeleid volgt hieronder een opsomming van deze wettelijke bevoegdheden en 
verplichtingen. 

De formulering van het toezichtbeleid van het Ctsv is in drie etappen verlopen. Bij de 
overgang van de SVr naar het Ctsv heeft het secretariaat van de SVr het toezichtbeleid 
beschreven in het zogenaamde Dossier Nieuw Bestuur. Vervolgens heeft het op 1 januari 
1995 aangetreden Ctsv-bestuur de Nota Toezichtfilosofie opgesteld. Ten slotte zag in oktober 
1995 de Nota Toezichtbeleid het licht, die door een brede groep van medewerkers, waaronder 
de directie, was opgesteld.124 

Kamerstukken Π1995/96, 24 653, nr. 15-16, p. 36-38. 
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Niettegenstaande deze totstandkomingsgeschiedenis valt met de commissie-van Zijl en haar 
adviseur Kuiper126 te constateren dat het toezichtbeleid van het Ctsv ten opzichte van dat van 
de Toezichtkamer van de SVr een hoge mate van continuïteit vertoont. Deze continuïteit is 
gelegen in een ruime invulling van de wettelijke taken van de toezichthouder en het streven 
van de toezichthouder naar versterking van het zelfcorrigerend vermogen van de 
uitvoeringsinstanties. 

De ruime invulling van wettelijke taken heeft vooral betrekking op de kerntaak van het 
houden van toezicht op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitvoering van 
socialeverzekeringswetten (art. 12 onder a Osv 1995 en art. 10 Osv 1997) en de met deze 
kerntaak nauw verbonden taak van het (laten) verrichten van onderzoek voorzover dat 
noodzakelijk is voor een doelmatige uitvoering van socialeverzekermgswetten (art. 12 onder d 
Osv 1995). 
De ruime invulling van de kerntaak is in overeenstemming met de invulling die de memorie 
van toelichting bij de Osv 1995127 daaraan geeft. Deze verstaat onder het toezicht op de 
rechtmatigheid niet alleen het nagaan of het handelen van uitvoeringsinstanties in algemene 
zin in overeenstemming is met wet- en regelgeving (waaronder beleidsregels)128 maar ook het 
toetsen van het controle- en fraudebeleid van de uitvoeringsinstanties en het beoordelen van 
het financieel beheer van deze instanties op rechtmatigheid en controleerbaarheid. Het 
toezicht op de doelmatigheid dient volgens de memorie van toelichting bij de Osv 1995 
betrekking te hebben op de doelmatigheid van de organisatie (de structuren, procedures en 
werkmethoden), de doelmatigheid van het beheer (het gebruik van personeel en materieel) en 
de doelmatigheid van het functioneren (de mate waarin de door de wetgever beoogde 
doelstellingen worden bereikt). 
Aangezien de onderzoekstaak ex art. 12 onder d Osv 1995 in dienst staat van het toezicht op 
de doelmatigheid van de uitvoering, maakt de hierboven geschetste ruime invulling van het 
toezicht op de doelmatigheid van de uitvoering een ruime omschrijving van het 
onderzoeksterrein mogelijk. De ruimte voor het verrichten van onderzoek door het Ctsv is 
echter niet onbeperkt: de uitkomsten van dit onderzoek mogen wel van signalerende maar niet 
van adviserende aard zijn.129 Onder signaleren wordt in dit verband verstaan het op basis van 
verkregen inzicht in de opzet, werking en effecten van het wettelijk stelsel informeren van de 
Minister van SZW over punten waarop de bestaande wetgeving moet worden bijgesteld. 
Adviseren heeft daarentegen betrekking op de implicaties van een voorgenomen 
wetswijziging. In theorie is het onderscheid tussen signaleren en adviseren helder. In de 
praktijk verloopt de overgang van signaleren naar adviseren echter vloeiend. De eerste 
voorzitter van het Ctsv, mevrouw Van Leeuwen-Schut, wijst hierop wanneer zij opmerkt: 
"Moeten we alleen signalen afgeven over dingen die fout dreigen te gaan? Of moeten we 
misschien zelfs 'meedenken' over mogelijke oplossingen?"130 De neiging om de grens tussen 
signaleren en adviseren te overschrijden doet zich met name voor ten aanzien van 
voorgenomen wetgeving die voortbouwt op eerdere wetgeving die door het Ctsv in het kader 
van zijn toezichthoudende taak is geëvalueerd. Deze situatie is aan de orde wanneer in 
november 1995, ten tijde van de behandeling van de Wulbz in de Tweede Kamer, drie 

125 Kamerstukken II1995/96,24 653, ni. 15-16, p. 39. 
126 Kamerstukken II1995/96,24 653, nr. 15-16, p. 145. 
127 Kamerstukken II1992/93,23 141, nr. 3, pp. 28-30. 
128 Aan deze opsomming zouden nog andere rechtsbronnen, zoals verdragen, rechtspraak en algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, kunnen worden toegevoegd. 
129 Kamerstukken II1992/93, 23 141, nr. 3, p. 27. Met het maken van onderscheid tussen signaleren en adviseren 
bouwt de memorie van toelichting bij de Osv 1995 voort op Sociaal-Economische Raad 1984b, p. 55. 
130 Van Leeuwen-Schut 1995, p. 6. 
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rapporten over de voorloper van deze wet, de wet-TZ, vrijwel gereed zijn voor publicatie. 
Met name het rapport De werkgever geprikkeld? is omstreden omdat in de conceptversie 
daarvan een paragraaf is opgenomen over de te verwachten effecten van de Wulbz. Op last 
van het bestuur van het Ctsv, dat handelt onder invloed van een krachtige negatieve reactie 
van topambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is deze 
paragraaf overigens uit de definitieve versie van het rapport verwijderd.132 Eveneens op last 
van het bestuur van het Ctsv zijn de drie rapporten pas gepubliceerd nadat de Wulbz in de 
Tweede Kamer was aangenomen. 
Uiteindelijk hebben de onduidelijkheid over de afbakening van de onderzoekstaak van het 
Ctsv ex art. 12 onder d Osv 1995 en de invulling die het Ctsv aan deze taak heeft gegeven, 
ertoe geleid dat de Osv 1997 aan het Ctsv geen afzonderlijke onderzoekstaak toekent. Wel 
maakt de memorie van toelichting op deze wet133 gewag van de mogelijkheid tot het 
verrichten van onderzoek in het kader van de toezichthoudende taak ex art. 10 Osv 1997. 
Verder legt art. 12 Osv 1997 aan het Ctsv de verplichting op om de Minister van SZW ten 
aanzien van beleidsvoornemens en wettelijke voorschriften desgevraagd te adviseren over de 
mogelijkheden tot het houden van toezicht. Ook in het kader van deze adviserende taak is het 
Ctsv bevoegd om onderzoek te verrichten. 

Het streven van het Ctsv naar versterking van het zelfcorrigerend vermogen van de 
uitvoeringsinstanties komt voort uit de visie dat de uitvoeringsinstanties voor een rechtmatige 
en doelmatige uitvoering van de socialeverzekeringswetten een eigen verantwoordelijkheid 
dragen. Op langere termijn stelt dit streven het Ctsv in staat om bij de uitoefening van zijn 
wettelijke taken terughoudend te werk te gaan aangezien het daarbij gebruik kan maken van 
de resultaten van onderzoek dat de uitvoeringsinstanties zelf hebben verricht en aangezien de 
uitvoeringsinstanties op basis van die onderzoeksresultaten uit eigen beweging maatregelen 
treffen ter verbetering van het uitvoeringsproces. Op korte termijn leidt dit streven echter tot 
een intensieve betrokkenheid van het Ctsv bij het werk van de uitvoeringsinstanties teneinde 
de voorwaarden te creëren waaronder een zelfcorrigerend uitvoeringssysteem tot stand kan 
komen. Deze voorwaarden zijn gelegen in de kwaliteit en de doorzichtigheid van de 
besluitvorming binnen de uitvoeringsinstanties. Vanuit het streven naar bevordering van de 
kwaliteit van de besluitvorming bij de uitvoeringsinstanties valt het ruimhartig gebruik te 
verklaren dat het Ctsv heeft gemaakt van zijn bevoegdheden ex art. 15 Osv 1995 om besluiten 
van deze instanties aan zijn goedkeuring of aan een meldingsplicht te onderwerpen. Het 
streven naar versterking van de doorzichtigheid van de besluitvorming binnen de 
uitvoeringsinstanties heeft ertoe geleid dat het Ctsv bij het uitoefenen van toezicht een accent 
is gaan leggen op de bestuurlijke informatievoorziening en de financiële verslaglegging.1 4 

Voorzover het toezichtbeleid van het Ctsv verschillen vertoont met dat van de Toezichtkamer 
van de SVr,135 zijn deze te verklaren vanuit de omstandigheid dat het Ctsv onder de Osv 1995 

131 Het betreft de rapporten Verzuimbeleid voor eigen risico gedragsreacties van grote werkgevers op de 
financiële prikkels in de Ziektewet (pubhcatienummer R95/10), Kwantitatieve effecten van financiële prikkels in 
de Ziektewet (publicatienummer R95/11) en De werkgever geprikkeld7: de effectiviteit van financiële prikkels 
voor werkgevers in deZW, AAWen WAO (publicatienummer R95/12). 
132 Kamerstukken II1995/96, 24 653, nr. 15-16, p. 50-56. 
133 Kamerstukken Π 1995/96,24 877, nr. 3, p. 40. 
, M Kamerstukken Π1995/96, 24 653, nrs. 15-16, p. 137. 
1 3 5 Bij deze verschillen valt te denken aan de mate van interventie bij de uitvoeringsinstanties m het algemeen en 
de benadering van contralegembesluiten in het bijzonder. 
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over meer bevoegdheden beschikte dan de Toezichtkamer van de SVr. Ten dele zijn deze 
bevoegdheden bij de Osv 1997 komen te vervallen. Onder deze wet zijn de taken van het Ctsv 
in vergelijking met de situatie onder de Osv 1995 toegespitst op het houden van toezicht. Zo 
is de coördinatie van de informatievoorziening in de socialezekerheidssector overgeheveld 
van het Ctsv naar het Lisv en zijn de regelgevende en beleidsadviserende taken van het Ctsv 
beperkt tot het stellen van regels die noodzakelijk zijn met het oog op het uitoefenen van 
adequaat toezicht en het beoordelen van wetgeving op de mogelijkheden daartoe. Verder valt 
te constateren dat de verplichtingen van het Ctsv ter zake van het afleggen van 
verantwoording aan de Minister van SZW in de Osv 1997 ten opzichte van de Osv 1995 zijn 
uitgebreid. Zo zijn verplichtingen toegevoegd tot het jaarlijks aanbieden van een rapportage 
over de doelmatigheid van de uitvoering van socialezekerheidswetten in het afgelopen jaar 
(art. 11 lid 1 onder b Osv 1997) en van een plan van werkzaamheden voor het komende jaar 
(art. 11 lid 2 Osv 1997). Beide ontwikkelingen zijn te verklaren vanuit de ervaringen die met 
de uitoefening van toezicht door het Ctsv onder de Osv 1995 zijn opgedaan. 

4.3 De verantwoordelijkheden van het Lisv 

De verantwoordelijkheden van het Lisv voor de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen zijn te onderscheiden in de taken die artikel 38 lid 1 Osv 1997 aan 
het Lisv opdraagt en de met deze taken samenhangende verplichtingen en bevoegdheden. 
Hieronder worden allereerst de wettelijke taken van het Lisv opgesomd. Vervolgens vindt een 
bespreking plaats van deze taken en van de verplichtingen en bevoegdheden van het Lisv die 
daarmee samenhangen. Een samenvattende conclusie rondt het geheel af. 

Artikel 38 lid 1 Osv 1997 draagt in zijn huidige redactie de volgende taken op aan het Lisv: 
a) het geven van uitvoering aan de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de 
wettelijke ziekengeldverzekering, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen 
arbeidsongeschiktheidscriteria, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten, de Toeslagenwet, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, de 
Wet financiering loopbaanonderbreking alsmede wetten die de uitvoering van deze wetten 
beheersen, voorzover die uitvoering niet bij of krachtens de wet aan anderen is opgedragen; 
b) het bevorderen dat personen die een uitkering ontvangen op grond van wetten als bedoeld 
onder a), met uitzondering van de Wet financiering loopbaanonderbreking, worden 
ingeschakeld in het arbeidsproces; 
c) het beheren en administreren van de in art. 1 onder h, subonderdelen 1 t/m 4 en 9 t/m 13 
Osv 1997 genoemde fondsen; 
d) het stellen van eisen waaraan de administratie van de uitvoeringsinstellingen moet voldoen 
en het dragen van zorg dat de administratie van de uitvoeringsinstellingen daaraan voldoet; 
e) het inrichten van een doelmatige en doeltreffende informatiehuishouding; 
f) het dragen van zorg voor de informatievoorziening in verband met de uitvoering van de 
onder a bedoelde wetten; 

136 Indien de Toezichtkamer van de SVr over de additionele bevoegdheden had beschikt die bij de Osv 1995 aan 
het Ctsv zijn toegekend, zou de Toezichtkamer daarvan waarschijnlijk op dezelfde wijze gebruik hebben 
gemaakt als het Ctsv dat heeft gedaan. Dit valt op te maken uit de uitdrukkelijke wens van de SVr tot versterking 
van zijn sturende en corrigerende bevoegdheden die blijkt uit correspondentie tussen de SVr en de 
Staatssecretaris van SZW naar aanleiding van het Besluit toezicht SVr 1992 (Stcrt. 1992, 51) en uit het beleid 
inzake de beoordeling van contralegembesluiten op het gebied van de WW dat de Toezichtkamer van de SVr 
heeft ontwikkeld. Bron: Kamerstukken II1995/96, 24 653, nr. 15-16, p. 43 en p. 143. 
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g) het op verzoek van een werkgever of werknemer onderzoeken en beoordelen of een 
werknemer, die daarover een geschil heeft met zijn werkgever, ongeschikt is tot werken; 
h) het op zijn verzoek verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW die nodig zijn 
voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en wettelijke 
voorschriften, voorzover deze betrekking hebben op onderwerpen die geregeld zijn in de 
onder a genoemde wetten; 
i) het bevorderen van concurrentie tussen uitvoeringsinstellingen; 
j) het op verzoek van een werkgever verlenen van toestemming tot het bij een andere 
werkgever tewerkstellen van een wegens ziekte voor de bedongen arbeid ongeschikte 
werknemer tenzij de belangen van de betrokken werknemer daardoor onevenredig worden 
geschaad, en 
k) het uitvoeren van door de Minister van SZW aangewezen algemene maatregelen van 
bestuur en ministeriële regelingen. 

a) Het geven van uitvoering aan de in art. 38 lid 1 onder a Osv 1997 bedoelde wetten wordt in 
de memorie van toelichting bij deze wet137 opgevat als de hoofdtaak van het Lisv138 en wordt 
daar omschreven als het laten uitvoeren van wetten door uitvoeringsinstellingen.139 Veel 
verplichtingen van het Lisv hebben dan ook betrekking op de verhouding tussen het Lisv en 
de uitvoeringsinstellingen. Daarnaast zijn bevoegdheden en verplichtingen van het Lisv te 
onderscheiden die betrekking hebben op de indeling van werkgevers in sectoren, alsmede op 
de erkenning van en de advisering door sectorraden. 

Ten opzichte van de uitvoeringsinstellingen rusten op het Lisv de volgende wettelijke 
verplichtingen: 
- het per sector of sectoronderdeel door één erkende uitvoeringsinstelling140 laten verrichten 

van alle werkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van 
besluiten waarvan het nemen kan worden gemandateerd (art. 41 lid 1 Osv 1997). Met deze 
verplichting hangt samen de bevoegdheid van het Lisv ex art. 39 lid 1 Osv 1997 om het 
nemen van besluiten in de zin van de Awb per sector of sectoronderdeel aan één erkende 
uitvoeringsinstelling141 te mandateren. Voorzover deze bevoegdheid betrekking heeft op 
het nemen van besluiten omtrent prestaties en verschuldigde premies is feitelijk sprake 
van een verplichting. Slechts in uitzonderingsgevallen, zoals de situatie waarin een 
uitvoeringsinstelling zijn verplichtingen niet nakomt en het Lisv overweegt de opdracht in 
te trekken, is het nemen van deze beslissingen door het Lisv geoorloofd.' 2 Formeel is 
echter sprake van een bevoegdheid en niet van een verplichting tot mandatering aangezien 

137 Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, ρ 79 
138 Asscher-Vonk 1998, i h b p. 11-14, Ljkt de (le)mtegratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces op 
te vatten als de belangrijkste taak van het Lisv Met haar kan weliswaar 'volumebeperking door middel van 
acbvenng' als hoofddoel van de Osv 1997 worden omschreven maar daarmee is nog niet gezegd dat de 
(re)mtegratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces ook de hoofdtaak van het Lisv is geworden. 
Volgens de in de vonge noot aangeduide passage in de wetsgeschiedenis blijft het geven van uitvoering aan de 
in art. 38 lid 1 onder a Osv 1997 bedoelde wetten de hoofdtaak van het Lisv Ook de volgorde waann de taken 
van het Lisv in de Osv 1997 zijn opgenomen, wijst in deze nchting. 
1 3 9 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 7. 
1 4 0 Op grond van art. 41 lid 2 Osv 1997 kan het Lisv de m art 41 lid 1 van deze wet bedoelde werkzaamheden 
gedurende een overgangsperiode per sector of sectoronderdeel laten verrichten door twee erkende 
uitvoeringsinstellingen, vooizover dit nodig is voor een goede overgang van werkzaamheden van de ene naar de 
andere uitvoermgsmstelling. 
141 Op grond van art. 39 lid 2 Osv 1997 is het m overgangssituaties tijdelijk mogelijk om de bevoegdheid tot het 
nemen van besluiten aan twee erkende uitvoeringsinstellingen te mandateren. 
1 4 2 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 7. 
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een formele verplichting tot mandatering onverenigbaar is met art. 10:7 Awb. Vanwege 
deze onverenigbaarheid heeft het kabinet op advies van de Raad van State afgezien van 
het opleggen van een formele verplichting aan het Lisv tot mandatering van zijn 
beslissingsbevoegdheid.143 

het per sector of sectoronderdeel aangaan van schriftelijke overeenkomsten met een 
uitvoeringsinstelling voor het laten verrichten van de in art. 39 lid 1 en art. 41 lid 1 Osv 
1997 bedoelde werkzaamheden. Deze contracten zijn te onderscheiden in (meerjarige) 
administratieovereenkomsten en jaarovereenkomsten. Een administratieovereenkomst 
bevat het raamwerk waarbinnen het handelen van de contractspartijen zich moet begeven 
en bevat voorts concrete afspraken die voor meerdere jaren gelden. Eenjaarovereenkomst 
bevat concrete afspraken voor het jaar waarop de overeenkomst betrekking heeft.144 

- het dragen van zorg dat de uitvoeringsinstelling de gecontracteerde werkzaamheden niet 
uitbesteedt zonder schriftelijke toestemming van het Lisv (art. 42 lid 1 Osv 1997). 

- het dragen van zorg dat de uitvoeringsinstelling in elke regio als bedoeld in art. 38 lid 2 
Osv 1997 voor belanghebbenden voldoende bereikbaar is. Dit houdt in dat de 
uitvoeringsinstellingen in iedere Lisv-regio een vestiging dienen in te richten waar 
cliënten informatie kunnen opvragen en een uitkering kunnen aanvragen. Hoe zij dat 
moeten doen, dient in de overeenkomsten tussen het Lisv en de uitvoeringsinstellingen te 
worden afgesproken.145 

Met betrekking tot de indeling van werkgevers in sectoren rusten op het Lisv de volgende 
wettelijke verplichtingen: 
- het indelen van sectoren in sectoronderdelen en het bepalen, bij welke sector een 

individuele werkgever wordt ingedeeld (art. 51 lid 2 en 3 Osv 1997). 
- het regelen van de gevolgen van een wijziging in de ministeriële indeling van het 

bedrijfsleven in sectoren (art. 51 lid 4 Osv 1997). 
- het mededelen, bij welke sector een werkgever op grond van art. 52 lid 1 en 2 Osv 1997 is 

aangesloten en vanaf welke datum dit het geval is (art. 53 lid 3 Osv 1997). 
- het stellen van regels omtrent de vermogensovergang tussen wachtgeldfondsen bij een 

overgang van één of meer werkgevers van een sector naar een andere sector (art. 54 lid 2 
Osv 1997). 

Tevens beschikt het Lisv met betrekking tot de indeling van werkgevers in sectoren over de 
volgende bevoegdheden: 
- het stellen van regels met betrekking tot de aansluiting van één of meer categorieën 

werkgevers bij een sector die afwijken van art. 52 lid 1 en 2 Osv 1997 (art. 52 lid 3 Osv 
1997). 

- het indelen van een individuele werkgever bij een andere sector dan voortvloeit uit art. 52 
lid 1 en 2 Osv 1997. Deze in art. 53 lid 4 Osv 1997 neergelegde bevoegdheid is gegeven 
met het oog op de situatie dat een werkgever weliswaar in sector A het grootste bedrag 
aan loon betaalt maar gelet op de aard van zijn werkzaamheden veeleer tot sector Β 
behoort.146 

- het nemen van besluiten omtrent de vermogensovergang tussen wachtgeldfondsen bij 
overschrijving van een werkgever (art. 54 lid 1 Osv 1997). 

Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. A, p. 10-11. 
Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 8-9. 
Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 82-83. 
Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 84. 
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Het Lisv is op grond van art. 44 lid 1 Osv 1997 verplicht om erkende sectorraden in de 
gelegenheid te stellen, ontwerp-administratieovereenkomsten en jaarovereenkomsten in te 
dienen alvorens het Lisv dergelijke overeenkomsten sluit. Indien het Lisv vervolgens een 
overeenkomst sluit die afwijkt van een door een sectorraad ingediende ontwerp
overeenkomst, dient het Lisv op grond van art. 58 lid 4 Osv 1997 de reden voor die afwijking 
ter kennis van de betrokken sectorraad te brengen. Voor de uitvoering van de aldus gesloten 
overeenkomsten is het Lisv verantwoordelijk maar het Lisv is bevoegd om de reguliere 
contacten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomsten via de sectorraden te laten 
verlopen.147 Op deze wijze kan het Lisv voldoen aan zijn verplichting ex art. 58 lid 1 onder a 
Osv 1997 om sectorraden in de gelegenheid te stellen, rapportages in te dienen over de 
uitvoering van administratie- en jaarovereenkomsten. Het Lisv kan ook aan deze verplichting 
voldoen door verantwoordingsrapportages over de uitvoering van deze overeenkomsten aan te 
bieden aan de sectorraden.14 Verder is het Lisv op grond van de onderdelen b en c van art. 58 
Osv 1997 nog verplicht om erkende sectorraden in de gelegenheid te stellen, advies uit te 
brengen over de vaststelling van sectorale premiepercentages en over sectorspecifieke 
aangelegenheden bij de uitvoering van wetten. Ook met betrekking tot deze adviezen geldt dat 
het Lisv het nemen van een afwijkend besluit dient te motiveren. Artikel 58 lid 2 Osv 1997 
verplicht het Lisv om aan erkende sectorraden de kosten te vergoeden van de door deze raden 
uitgebrachte ontwerp-overeenkomsten, rapportages en adviezen. Het Lisv is daarbij bevoegd 
om de sectorraden regelmatig te bevoorschotten op basis van vooraf ingeschatte en benoemde 
activiteiten. Wel dient deze bevoorschotting in overeenstemming te geschieden met de op 
grond van art. 58 lid 3 Osv 1997 door het Lisv over de vergoeding van kosten aan sectorraden 
te stellen regels, welke goedkeuring behoeven van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. '49 

De erkenning van sectorraden is, evenals de intrekking van deze erkenning, een bevoegdheid 
van het Lisv. Artikel 56 lid 1 Osv 1997 bepaalt dat het Lisv per sector als bedoeld in art. 51 
Osv 1997 één rechtspersoon kan erkennen als sectorraad indien het bestuur daarvan bipartiet 
is samengesteld. Deze voorwaarde houdt in dat het bestuur dient te bestaan uit een aantal 
leden dat is benoemd door één of meer voor de sector representatieve organisaties van 
werkgevers en een gelijk aantal leden dat is benoemd door één of meer voor de sector 
representatieve organisaties van werknemers. 
Tot intrekking van de erkenning van een sectorraad is het Lisv op grond van art. 57 Osv 1997 
bevoegd indien de sectorraad daarom verzoekt, tot ontbinding besluit, failliet wordt verklaard, 
dan wel indien de kwaliteit van de ontwerp-overeenkomsten, rapportages en adviezen bij 
herhaling onvoldoende is of de sectorraad anderszins in gebreke blijft bij de uitvoering van 
zijn taken. 

b) Na de hoofdtaak van het geven van uitvoering aan de in art. 38 lid 1 Osv 1997 bedoelde 
wetten is het bevorderen dat personen die een uitkering ontvangen op grond van deze 
wetten150 worden ingeschakeld in het arbeidsproces de belangrijkste taak van het Lisv.151 Het 
belang van deze taak is gelegen in de bijdrage die zij levert aan de beperking van het beroep 
op de werknemersverzekeringen.152 Deze beperking geldt als de centrale doelstelling van de 

147 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 22. 
148 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 22. 
149 Handelingen II1996/97, p. 2677. 
130 Met uitzondering van de Wet financiering loopbaanonderbreking. 
151 Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 9. 
"" Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 5. 
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Osv 1997.153 Toch is onder deze wet niet het bevorderen van reïntegratie maar het geven van 
uitvoering aan socialezekerheidswetten de hoofdtaak van het Lisv. Zowel de tekst van als de 
memorie van toelichting bij de Osv 1997 wijzen in deze richting. De tekst van artikel 38 lid 1 
Osv 1997 doet dit door de taak van het geven van uitvoering aan diverse wetten te laten 
voorafgaan aan de taak van het bevorderen van de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in 
het arbeidsproces de memorie van toelichting door de eerstgenoemde taak aan te merken als 
hoofdtaak1 4 en de laatstgenoemde taak slechts als één van de kerntaken van het Lisv.155 

De Osv 1997 legt het Lisv de volgende verplichtingen op die (mede) van belang zijn voor de 
reïntegratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces: 
- het samenwerken met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de gemeenten en andere 

organisaties die werkzaamheden verrichten welke verband houden met de taken van het 
Lisv en het dragen van zorg dat de uitvoeringsinstellingen met deze organisaties en met 
elkaar samenwerken, onder meer om de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in het 
arbeidsproces te bevorderen (art. 45 lid 1). Deze samenwerking dient zowel op landelijk 
als op regionaal niveau gestalte te krijgen maar blijkens de twee hierna volgende 
verplichtingen van het Lisv ligt het beoogde zwaartepunt van deze samenwerking op 
regionaal niveau.15 

het zoveel mogelijk overeenkomstig de werkgebieden van de Regionale Besturen voor de 
Arbeidsvoorziening indelen van Nederland in regio's (art. 38 lid 2). Dit is voorgeschreven 
met het oog op de samenwerking van het Lisv en de uitvoeringsinstellingen met de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de gemeenten waartoe art. 45 lid 1 Osv 1997 
verplicht.157 In bijzondere gevallen is het Lisv bevoegd om, met het oog op de 
contractuele relaties die het met de uitvoeringsinstellingen onderhoudt, tijdelijk van die 
indeling afte wijken.15 

het voorschrijven aan de uitvoeringsinstellingen dat zij in elke regio die de Lisv-
gebiedsindeling kent aan ten minste één persoon de bevoegdheid verlenen om beslissingen 
te nemen ter uitvoering van de reïntegratietaak (art. 43 lid 4 onder e). Ook deze 
verplichting van het Lisv is gegeven met het oog op de samenwerking met de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de gemeenten. Voor deze samenwerking is immers van 
belang dat beslissingen over de (re)integratie van uitkeringsgerechtigden op regionaal 
niveau worden genomen.159 

Naast de Osv 1997 legt ook de Wet REA het Lisv een (re)integratietaak op. De personele 
werkingssfeer van deze (re)integratietaak is ten opzichte van die uit hoofde van de Osv 1997 
echter in twee opzichten beperkt. 

Ten eerste heeft de (re)integratietaak van het Lisv op grond van de Wet REA uitsluitend 
betrekking op arbeidsgehandicapten in de zin van deze wet en worden niet alle in art. 38 lid 1 
onder b Osv 1997 bedoelde uitkeringsgerechtigden als arbeidsgehandicapten aangemerkt. 
Zonder meer als zodanig aangemerkt worden personen met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering (art. 2 lid 1 onder a Wet REA). De overige in art. 38 lid 1 
onder b Osv 1997 bedoelde uitkeringsgerechtigden worden slechts in de in art. 2 lid 1 onder b 

153 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 2. 
154 Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 79. 
155 Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 9. 
156 Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 82. 
157 Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 79. 
158 Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 31. 
159 Kamerstukken II1996/97, 24 877, nr. 6, p. 17. 
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t/m e Wet REA genoemde gevallen zonder nader onderzoek tot de arbeidsgehandicapten 
gerekend. In de overige gevallen kunnen zij ' het Lisv verzoeken, vast te stellen of zij 
arbeidsgehandicapte zijn. Daarvan is sprake indien zij in verband met ziekte of gebrek een 
belemmering ondervinden bij het verkrijgen of verrichten van arbeid. Behalve ten aanzien van 
deze uitkeringsgerechtigden is het Lisv op grond van art. 3 lid 1 Wet REA ook ten aanzien 
van werknemers met recht op doorbetaling van loon ex art. 7:629 BW en (ex-) 
overheidswerknemers met recht op bezoldiging, ziekengeld of wachtgeld gehouden om 
desgevraagd vast te stellen of zij arbeidsgehandicapte zijn.161 

Ten tweede heeft het Lisv niet ten opzichte van alle in art. 38 lid 1 onder b Osv 1997 bedoelde 
uitkeringsgerechtigden van wie op grond van de tekst van de Wet REA vaststaat of door het 
Lisv is vastgesteld dat zij arbeidsgehandicapte zijn, een reïntegratietaak op grond van de Wet 
REA. Artikel 10 lid 2 van deze wet legt namelijk de primaire verantwoordelijkheid voor de 
reïntegratie van personen met een ZW- of een WAO-uitkering die in dienst zijn (geweest) bij 
een eigenrisicodrager als bedoeld in art. 75 WAO bij die werkgever. Pas als deze aangeeft 
geen reïntegratie-mogelijkheden te zien, of de werknemer blijk geeft van ontevredenheid over 
de reïntegratieinspanningen van zijn werkgever, dient het Lisv in actie te komen. 
Het Lisv dient dan vast te stellen of er nog reïntegratiemogelijkheden bij de werkgever 
aanwezig zijn en, indien dit niet het geval is, de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van 
de werkgever over te nemen.162 Dezelfde verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Lisv en 
de werkgever geldt op grond van art. 10 lid 1 Wet REA voor alle arbeidsgehandicapten 
zonder uitkeringsrechten die nog een werkgever hebben. 

De inhoud van de (re)integratietaak van het Lisv uit hoofde van de Wet REA wordt in art. 10 
lid 1 van deze wet omschreven als de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces 
van de hierboven aangeduide categorieën werknemers. Blijkens het zesde lid van art. 10 Wet 
REA behoort de basisdienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers als bedoeld in art. 4 
lid 1 onder a Arbeidsvoorzieningswet 1996 echter niet tot de (re)integratietaak van het Lisv. 
Daarvoor is binnen het publieke bestel de Arbeidsvoorzieningsorganisatie bij uitsluiting · 
verantwoordelijk. De toedeling van deze verantwoordelijkheid aan de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie berust op een drietal argumenten. Ten eerste is deze 
organisatie bij uitstek toegerust voor het verkrijgen van een compleet beeld van de landelijke 
en regionale arbeidsmarkt en kan zij bovendien sectoroverstijgend bemiddelen, wat voor 
arbeidsgehandicapten van groot belang is. Ten tweede bevordert het bij uitsluiting aanwijzen 
van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie als het voor de basisdienstverlening verantwoordelijke 
publieke orgaan de overzichtelijkheid voor werkgevers en werkzoekenden: werkgevers 
worden niet door meerdere publieke instanties voor vacatures benaderd terwijl voor 
werkzoekenden een bezoek aan het arbeidsbureau volstaat om een zo volledig mogelijk 
overzicht te krijgen van het aanbod aan geschikte vacatures. Ten slotte voorkomt deze gang 

Indien een verzoek tot vaststelling dat een werknemer arbeidsgehandicapte is, met uitgaat van de werknemer 
zelf, mag dit verzoek op grond van art. 2 lid 2 Arbeidsgehandicaptebesluit (Stb. 1998, 488) slechts worden 
gehonoreerd indien de betrokken werknemer daarvoor toestemming heeft gegeven Met Noordam 1999b, i.h.b. 
p. 82-84, ben ik van mening dat deze bepaling te veel afdoet aan de onder meer m art. 30 lid 1 ZW neergelegde 
verplichting van de werknemer om mee te werken aan zijn arbeidsinschakeling. Ik onderschrijf dan ook zijn 
voorstel, een bepaling m de wet op te nemen die inhoudt dat tot de arbeidsinschakelingsverplichtingen van de 
werknemer ook behoort het meewerken aan een medisch-arbeidskundige beoordeling als bedoeld in art. 2 lid 3 
Wet REA. Zie over dit onderwerp ook Kamerstukken II1997/98, 25 478, nr. 6, p. 23-24. 
161 Gelet op de afbakening van het onderwerp van deze studie blijven zelfstandigen en jonggehandicapten verder 
buiten beschouwing. 
162 Kamerstukken II1996/97, 25 478, nr. 3, p. 38. 
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van zaken dat verschillende publieke instanties elkaar gaan beconcurreren om de bezetting 
van een bepaalde, bij hen bekende vacature.163 

Tot de (re)integratietaak van het Lisv uit hoofde van de Wet REA behoort wel de toeleiding 
van moeilijk plaatsbare arbeidsgehandicapten naar de arbeidsmarkt. Deze taak omvat 
activiteiten als het leveren van deskundig advies, de opstelling en uitvoering van een 
(re)integratie- of trajectplan, de begeleiding van de arbeidsgehandicapte bij de uitvoering van 
dat plan, de identificatie van geschikt werk en van de behoefte aan aanpassingen van werk of 
werkplek, en de nazorg.164 

Bij de uitoefening van deze taak dienen het Lisv en de uitvoeringsinstellingen op grond van 
art. 14 lid 1 Wet REA samen te werken met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de 
gemeenten. De samenwerking met Arbeidsvoorziening heeft betrekking op de opstelling en 
uitvoering van trajectplannen en de inzet van wettelijke reïntegratie-instrumenten. De 
samenwerking met de gemeenten dient te bewerkstelligen dat het Lisv, wanneer zijn 
verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van een arbeidsgehandicapte op korte termijn 
overgaat naar een gemeente, toch de opstelling en de uitvoering van een trajectplan ter hand 
neemt.165 De SER heeft in zijn advies (Rejintegratiebeleid arbeidsgehandicapten166 kritiek 
geleverd op de personele en materiële werkingssfeer van de (re)integratietaak van het Lisv 
zoals verwoord in de beleidsnotitie die heeft geleid tot de Wet REA. Allereerst constateert de 
SER dat de afbakening van de personele werkingssfeer van de (reïntegratietaak van het Lisv 
leidt tot het ontstaan van overgangssituaties waarin soms wordt afgeweken van het principe 
dat het orgaan dat verantwoordelijk is voor de financiering van de inkomensbescherming, ook 
verantwoordelijk is voor de (re)integratie. Vervolgens merkt de SER op dat de vaststelling dat 
(re)integratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is, aanleiding kan geven tot moeilijkheden 
tussen (de arbodienst van) de werkgever en het Lisv c.q. de betrokken uitvoeringsinstelling. 
Ten slotte wijst de SER op de onduidelijkheid van de grens tussen de basisdienstverlening -
waarvoor Arbeidsvoorziening verantwoordelijk is- en de ondersteunende activiteiten die tot 
de (re)integratietaak van het Lisv behoren en op de afhankelijkheid van het Lisv ten opzichte 
van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voor de uitvoering van die activiteiten. Deze kritiek 
wordt door Klosse167 gedeeld. 

De overgang van de verantwoordelijkheid voor de (re)integratie van een arbeidsgehandicapte 
uitkeringsgerechtigde bij wisseling van uitkeringssituatie is ook voor het kabinet een punt van 
aandacht.' 8 Het kabinet verwacht op dit punt veel (volgens Klosse169 te veel) van 
samenwerking tussen de betrokken partijen.170 Het erkent dat in overgangssituaties soms 
wordt afgeweken van het principe dat het orgaan dat verantwoordelijk is voor de financiering 
van de inkomensbescherming ook verantwoordelijk is voor de (re)integratie maar acht deze 
afwijking uit doelmatigheidsoverwegingen verdedigbaar.171 Moeilijkheden tussen (de 
arbodienst van) de werkgever en het Lisv c.q. de uitvoeringsinstelling over de vaststelling dat 
reïntegratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is, acht het kabinet niet onoverkomelijk 

163 Kamerstukken II1996/97, 25 478, nr. 3, p. 41. 
1M Sociaal-Economische Raad, Advies (Re)integratiebeleid arbeidsgehandicapten, publicatie-nummer 97/07, 
Den Haag: Sociaal-Economische Raad 1997, p. 50. 
165 Kamerstukken II1997/98, 25 478, nr. 6, p. 37. 
166 Sociaal-Economische Raad 1997, p. 48-53. 
167 Klosse 1998, i.h.b.p. 76-79. 
l6i Kamerstukken II1996/97, 25 478, nr. 3, p. 11. 
m Klosse 1998, i.h.b. p. 78. 
170 Kamerstukken II1996/97, 25 478, nr. 4, p. 12. 
171 Kamerstukken II1997/98, 25 478, nr. 6, p. 34. 
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aangezien hun belangen bij de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers niet per 
definitie tegenstrijdig zijn en bij een verschil van mening het Lisv c.q. de uitvoeringsinstelling 
het laatste woord heeft. 7 Aan de kritiek van de SER op de afbakening van de 
basisdienstverlening en de ondersteunende activiteiten is in de Wet REA tegemoetgekomen 
doordat art. 10 lid 6 van deze wet verwijst naar art. 4, lid 1 onder a Arbeidsvoorzieningswet 
1996. De kritiek van de SER op de afhankelijkheid van het Lisv en de uitvoeringsinstellingen 
ten opzichte van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voor de uitvoering van de ondersteunende 
activiteiten heeft in eerste instantie niet tot vermindering van deze afhankelijkheid geleid. Het 
kabinet achtte deze afhankelijkheid zeer wel verenigbaar met de verantwoordelijkheid van de 
uitkeringsinstanties voor het resultaat van die activiteiten.173 Inmiddels is de 'gedwongen 
winkelnering' van het Lisv en de uitvoeringsinstellingen bij de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie echter afgeschaft. 

c) Het beheren en administreren van centrale en sectorale fondsen is een taak van het Lisv die 
reeds is besproken in § 3.2. 

d) Het dragen van zorg dat elke uitvoeringsinstelling een administratie voert overeenkomstig 
de eisen van het Lisv is aan het Lisv opgedragen omdat het kabinet van mening is dat het Lisv 
een belangrijke taak dient te hebben in het tot stand brengen van een uniforme en betrouwbare 
registratie van verzekerden (dienstverbanden), werkgevers en uitkeringsgerechtigden, waarbij 
met name de verzekerdenadministratie verbetering behoeft.174 Teneinde deze doelstelling te 
realiseren rusten op het Lisv drie verplichtingen: 
- het dragen van zorg dat elke uitvoeringsinstelling, overeenkomstig de bij ministeriële 

Regeling voorschriften verzekerdenadministratie (Steri. 1998, 122) gestelde regels, een 
administratie voert waarin per sector(onderdeel) aantekening wordt gehouden van de 
werkgevers, verzekerden en uitkeringsgerechtigden en waarin van de twee laatstgenoemde 
categorieën het sofinummer is opgenomen (art. 47 lid 2 Osv 1997); 

- het dragen van zorg dat de uitvoeringsinstelling aan de verzekerde, uiterlijk binnen twee 
maanden na de aanvang van zijn werkzaamheden of na de aanvang van de periode 
waarover loon wordt genoten, een registratiebericht en aan de verzekerde alsmede aan de 
uitkeringsgerechtigde periodiek een statusoverzicht verstrekt (art. 48 lid 1 Osv 1997). Het 
registratiebericht houdt een melding in dat er gegevens van de verzekerde in de 
administratie worden opgenomen; het statusoverzicht is een weergave van de gegevens 
over de verzekerde of de uitkeringsgerechtigde die in de administratie zijn opgenomen. 
Het registratiebericht fungeert als de in art. 28 lid 1 WPR voorgeschreven melding bij de 
eerste opname van gegevens in een persoonsregistratie, stelt de verzekerde in staat om na 
te gaan of zijn gegevens juist en volledig staan geregistreerd en ondersteunt de verzekerde 
bij de naleving van zijn verplichting ex art. 93 lid 3 Osv 1997 om de uitvoeringsinstelling 
in te lichten als hij weet of redelijkerwijs kon weten dat de werkgever niet voldoet aan 
diens verplichtingen op grond van art. 90 lid 2 en art. 91 Osv 1997. Het statusoverzicht 
stelt de verzekerde en uitkeringsgerechtigde in staat om na te gaan of zijn gegevens nog 
steeds juist en volledig staan geregistreerd.17 De inhoud van het registratiebericht en het 
statusoverzicht zijn op grond van art. 48 lid 2 Osv 1997 voorgeschreven door de 
Staatssecretaris van SZW in het Besluit registratiebericht (Stcrt. 1997,41), respectievelijk 
het Besluit statusoverzicht (Stcrt. 1997,41); 

172 Kamerstukken II1996/97,25 478, nr. 4, p. 14. 
173 Kamerstukken II1997/98,25 478, nr. 6, p. 42. 
174 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 12. 
175 Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (losbladig), aantekeningen 1 en 2 bij art. 48. 
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het dragen van zorg dat de uitvoeringsinstelling bij de uitoefening van haar taak de 
identiteit van verzekerden en uitkeringsgerechtigden vaststelt aan de hand van een 
document als bedoeld in art. 1 van de Wet op de Identificatieplicht (Stb. 1993, 690), 
voorzover dit noodzakelijk is voor de goede uitoefening van haar taak (art. 49 Osv 1997). 
Deze noodzaak is vooral gelegen in het waarborgen van de juistheid van de in de 
verzekerdenadministratie opgenomen gegevens. 

e) Het inrichten van een doelmatige en doeltreffende informatiehuishouding wordt in de 
memorie van toelichting bij de Osv W ? 1 7 6 omschreven als het in stand houden van een 
gemeenschappelijke verwijsindex. Dit is een geautomatiseerd systeem dat gegevens over 
arbeidsverhoudingen en uitkeringen bevat, met behulp waarvan kan worden achterhaald of 
een persoon bekend is bij één van de uitvoeringsinstellingen en kan worden beoordeeld of 
meer gegevens over hem moeten worden opgevraagd. Aldus vormt dit systeem een 
hulpmiddel voor een juiste premieheffing en uitkeringsverzorging bij samenloop van 
dienstverbanden en voor de preventie en bestrijding van het ten onrechte genieten van een 
uitkering naast een arbeidsverhouding. De verplichting van het Lisv om dit systeem in stand 
te houden en te optimaliseren, vloeit voort uit artikel 47 lid 4 Osv 1997. Dit artikel legt het 
Lisv op om zorg te dragen dat de gegevens in de administraties van de uitvoerings
instellingen op een doelmatige wijze beschikbaar zijn voor degenen die bij of krachtens de 
wet over deze gegevens kunnen beschikken. In de visie van het kabinet betekent 'op 
doelmatige wijze' dat de gegevensuitwisseling volledig langs elektronische weg moet kunnen 
geschieden.177 Het Lisv dient dit mogelijk te maken. 

f) Het dragen van zorg voor de informatievoorziening in verband met de uitvoering van 
wetten door het Lisv is om een drietal redenen opgedragen aan het Lisv. Ten eerste is dit 
geschied vanwege de samenhang tussen de zorg voor de informatievoorziening en de 
verantwoordelijkheden van het Lisv voor de uitvoering van wetten en de inrichting van de 
daarbij behorende administraties. Een goede informatievoorziening over de uitvoering van 
wetten door het Lisv is immers uitsluitend mogelijk indien deze is afgestemd op de 
administratie van het Lisv en de uitvoeringsinstellingen. Ten tweede vloeit de opdracht van de 
zorg voor de informatievoorziening aan het Lisv voort uit de wens om te komen tot een 
duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden tussen uitvoering en toezicht. Met het oog op 
deze scheiding is de zorg voor de informatievoorziening onder de Osv 1997 geen taak meer 
van het Ctsv. Het kabinet veronderstelt dat deze scheiding van verantwoordelijkheden de 
kwaliteit, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de informatie ten goede komt. Ten 
derde berust de opdracht van de zorg voor de informatievooraening aan het Lisv op de 
verwachting dat daardoor efficiencywinst valt te boeken, aangezien het Lisv bij het opdragen 
van de zorg voor de informatievoorziening aan het Ctsv genoodzaakt zou zijn om een eigen 
informatievoorzieningssysteem op te zetten in aanvulling op dat van het Ctsv178 

De zorg voor de informatievoorziening van het Lisv kan worden omschreven als het 
verzamelen, bewerken en beschikbaar stellen van feitelijke informatie in verband met de 
uitvoering van de in art. 38 lid 1 onder a Osv 1997 genoemde wetten. In hoofdzaak gaat het 
daarbij om statistische informatie die op structurele basis wordt gegenereerd met behulp van 
gegevens die door de uitvoeringsinstellingen worden verstrekt.' Daarnaast omvat de zorg 
voor de informatievoorziening: 

Kamerstukken Π1995/96,24 877, nr. 3, p. 12. 
Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 52. 
Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 53. 
Kamerstukken II1996/97, 24 877, nr. 6, p. 70. 
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- het desgewenst beschikbaar stellen van niet-geaggregeerde informatie op persoonsniveau 
aan de Minister van SZW en het Ctsv; 

- het aan het CBS verstrekken van alle informatie die het CBS nodig heeft; 
- het beschikbaar stellen van informatie voor wetenschappelijk en beleidsevaluerend 

onderzoek dat voor de Minister van SZW wordt uitgevoerd.180 

De zorgtaak voor de informatievoorziening van het Lisv strekt dus met name ter voorziening 
in de informatiebehoefte van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ctsv en 
het CBS. In de informatiebehoefte van het parlement kan worden voorzien door tussenkomst 
van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze gang van zaken berust op het 
kabinetsstandpunt over de toekenning van adviestaken aan zelfstandige bestuursorganen, 
alsmede op een drietal pragmatische overwegingen: 
- de informatiebehoefte van het parlement verschilt in de regel niet wezenlijk van die van 

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
veelal wordt van deze minister een reactie op de informatie verwacht; 
indien het parlement meer of andere informatie wenst, kan en zal de minister deze aan het 
parlement verstrekken.181 

g) Het op verzoek van een werkgever of werknemer instellen van een onderzoek naar en 
geven van een oordeel over het bestaan van ongeschiktheid tot werken indien de werknemer 
daarover een geschil heeft met de werkgever, is een taak van het Lisv die is besproken in § 
5.2 van het arbeidsrechtelijk deel van deze studie. 

h) De toedeling aan het Lisv van de taak om aan de Minister van SZW op zijn verzoek de 
inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van 
beleidsvoornemens en wettelijke voorschriften op het gebied van de door het Lisv uitgevoerde 
wetten, ligt voor de hand gelet op de deskundigheid van het Lisv op dit gebied. 

i) Het bevorderen van concurrentie tussen uitvoeringsinstellingen is een taak die eerst bij nota 
van wijziging182 aan het Lisv is opgedragen. Deze taak houdt de verplichting in om bij de 
verlening van opdrachten aan uitvoeringsinstellingen een openbare aanbestedingsprocedure te 
volgen.' 3 Verder impliceert deze taak dat het Lisv gehouden is om kartelvorming tussen 
uitvoeringsinstellingen tegen te gaan.184 Om een tweetal redenen viel op het gebied van het 
bevorderen van de concurrentie tussen uitvoeringsinstellingen op voorhand niet veel van het 
Lisv te verwachten. Ten eerste dient het Lisv, zoals hierboven onder b) is betoogd, waar zich 
spanning voordoet tussen het bevorderen van samenwerking en het bevorderen van 
concurrentie, samenwerking boven concurrentie te laten prevaleren. Ten tweede valt met Van 
Loo te constateren dat het bij de huidige stand van de regelgeving voor commerciële 
ondernemingen weinig aantrekkelijk is om toe te treden tot de markt van de uitvoering van de 
sociale werknemersverzekeringen. Welke onderneming is immers bereid om een aparte 
eenheid op te richten die financieel, bestuurlijk en wat informatiestromen betreft afgescheiden 
moet blijven van de rest van het bedrijf, haar winst in de publieke sfeer moet besteden en een 
call-optie van de Staat op haar aandelen kent? Inmiddels is van een openbare aanbesteding 
van opdrachten aan uitvoeringsinstellingen geen sprake meer en heeft het kabinet zelfs het 
beleidsvoornemen opgevat, de uitvoeringsinstellingen te laten opgaan in één publiekrechtelijk 

180 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 54. 
181 Kamerstukken II1996/97, 24 877, nr. 6, p. 71. 
182 Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 7. 
183 Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 7, p. 8 
184 Kamerstukken 11996/97,24 789 enz. nr. 145b, p. 23. 
185 Van Loo 1997, i.h.b.p. 517. 
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Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). Op deze beleidsontwikkeling en de 
redenen die daaraan ten grondslag liggen, werd in § 8.4 van het historisch deel van deze 
studie nader ingegaan. 

j) Het op verzoek van een werkgever verlenen van toestemming tot het bij een andere 
werkgever tewerkstellen van een wegens ziekte voor de bedongen arbeid ongeschikte 
werknemer is een taak die eerst bij de Veegwet SZW 1997 (Stb. 1997, 706) uitdrukkelijk aan 
het Lisv is opgedragen. Deze taak hangt samen met de in § 4.3.2 sub d van het 
arbeidsrechtelijk deel van deze studie besproken verplichting van de zieke werknemer om, 
indien zijn werkgever hem daartoe in de gelegenheid stelt en het Lisv toestemming verleent, 
bij een andere werkgever passende arbeid te verrichten. 

k) Het uitvoeren van door de Minister van SZW aangewezen algemene maatregelen van 
bestuur en ministeriële regelingen is bij de Veegwet SZW aan het Lisv als taak opgedragen 
teneinde de taakomschrijving van het Lisv op dit punt te doen sporen met de taakomschrijving 
van de SVb in art. 25 Osv 1997.186 

Het voorstel van Wet verbetering poortwachter187 wijzigt art. 38 lid 1 Osv 1997 door daarin 
een drietal nieuwe taken van het Lisv op te nemen. Deze taken zijn: 
- het op verzoek van een werkgever of werknemer verstrekken van informatie over de 

socialeverzekeringsaspecten van arbeidsongeschiktheid en reïntegratie; 
- het op verzoek van een werkgever of werknemer instellen van een onderzoek naar en 

geven van een oordeel over de aanwezigheid van passende arbeid die de zieke werknemer 
voor de werkgever in staat is te verrichten; 

- het op verzoek van een werkgever of werknemer instellen van een onderzoek naar en 
geven van een oordeel over de vraag of de werkgever ten aanzien van zijn zieke 
werknemer voldoende en geschikte reïntegratie-inspanningen heeft verricht. 

De eerste van deze drie nieuwe taken is te beschouwen als een verbijzondering van de huidige 
informatievoorzieningstaak ex art. 38 lid 1 onder f Osv 1997 en beoogt te voorzien in de 
behoefte aan op maat gesneden informatie over de WAO en de Wet REA.188 De beide andere 
toegevoegde taken houden zowel voor de werkgever als voor de werknemer mogelijkheden in 
om een 'second opinon' te verkrijgen over niet-medische aspecten van de reïntegratie.189 De 
'second opinion' over passende arbeid strekt ertoe de werknemer bij het verkrijgen van 
dergelijke arbeid te ondersteunen. De 'second opinion' over de reïntegratie-activiteiten van de 
werkgever is bedoeld als drukmiddel om de impasse van een vastgelopen reïntegratieproces te 
doorbreken.190 

Naast de hierboven besproken taken legt art. 38 Osv 1997 het Lisv nog een drietal taken op. 
De in art. 38 lid 2 Osv 1997 genoemde taak van het zoveel mogelijk indelen van Nederland 
overeenkomstig de werkgebieden van de RBA's is onder b) reeds ter sprake gekomen bij de 
bespreking van de (re)integratietaak van het Lisv uit hoofde van de Osv 1997. Het derde lid 
van art. 38 Osv 1997 legt het Lisv op, zorg te dragen dat de uitvoeringsinstellingen aan elkaar 
en aan verwante diensten en instellingen de inlichtingen verstrekken die voor een goede 
coördinatie van uitvoeringswerkzaamheden noodzakelijk zijn. Ten slotte dient het Lisv op 

186 Kamerstukken II1997/98,25 641, nr. 3, p. 31. 
"7 Kamerstukken II2000/01,27 678, nrs. 1-2. 
"s Kamerstukken II2000/01,27 678, nr. 3, p. 8. 
189 Over de medische aspecten kunnen werkgevers en werknemers naar huidig recht reeds een 'second opinion' 
verkrijgen. Op deze mogelijkheid is in § 5.2 van het historisch deel van deze studie reeds uitvoerig ingegaan. 
m Kamerstukken II2000/01, 27 678, nr. 3, p. 12. 
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grond van art. 38 lid 4 Osv 1997 jaarlijks vóór 1 augustus een plan van werkzaamheden voor 
het komende jaar aan te bieden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit 
plan dient het Lisv aan te geven, op welke wijze en met welke prioriteiten dit instituut de 
hierboven besproken taken denkt uit te voeren. Over de conceptversie hiervan dient het Lisv 
met de Minister van SZW in overleg te treden.191 In de definitieve versie dient het Lisv aan te 
geven, waar rekening is gehouden met de resultaten van dit overleg.192 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het geven van uitvoering aan de wettelijke 
sociale verzekeringen voor werknemers en enkele daarmee samenhangende wetten de 
belangrijkste taak is van het Lisv en het bevorderen van (re)integratie van 
uitkeringsgerechtigden op grond van deze wetten193 in het arbeidsproces, de op één na 
belangrijkste taak. Tezamen vormen deze taken de kerntaken van het Lisv. De overige taken 
van het Lisv zijn van ondersteunende aard. Het geven van uitvoering houdt in dat het Lisv de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering draagt. De feitelijke uitvoeringswerkzaamheden 
dienen echter per sector(onderdeel) op basis van een administratieovereenkomst en 
jaarovereenkomsten te worden opgedragen aan één erkende uitvoeringsinstelling in de zin van 
art. 59 Osv 1997. Zo wordt voorkomen dat vertegenwoordigers van de sociale partners, die in 
het Lisv-bestuur een meerderheidspositie innemen, betrokken zijn bij de behandeling van 
individuele gevallen. Deze betrokkenheid werd na de parlementaire enquête 
uitvoeringsorganen sociale verzekeringen door een parlementaire meerderheid onwenselijk 
geacht. 
De andere kerntaak van het Lisv, het bevorderen dat uitkeringsgerechtigden worden 
ingeschakeld in het arbeidsproces, strekt tot realisering van de centrale doelstelling van de 
Osv 1997, te weten de beperking van het beroep op de sociale werknemersverzekeringen. Met 
het oog op dit doel beschikken de uitvoeringsinstellingen over een uitgebreid arsenaal van 
wettelijke reïntegratie-instnunenten en is het Lisv onder meer verplicht samen te werken met 
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de gemeenten. Tevens dient het Lisv met het oog op 
deze doelstelling zorg te dragen dat de uitvoeringsinstellingen samenwerken met de zojuist 
genoemde instanties en met elkaar. Deze zorgverplichting staat op gespannen voet met de in 
art. 38 lid 1 onder i Osv 1997 opgenomen taak van het bevorderen van concurrentie tussen 
uitvoeringsinstellingen. Waar deze spanning zich voordoet, zoals bij de arbeidsbemiddeling 
en arbeidstoeleiding van arbeidsgehandicapten, dient samenwerking boven concurrentie te 
prevaleren. Ook de onaantrekkelijkheid voor nieuwe toetreders van de voorwaarden waaraan 
uitvoeringsinstellingen moeten voldoen, heeft ertoe bijgedragen dat van het bevorderen van 
de concurrentie tussen uitvoeringsinstellingen op voorhand niet veel van het Lisv was te 
verwachten. Het kabinet heeft inmiddels het beleidsvoornemen opgevat, de 
uitvoeringsinstellingen te laten opgaan in één publiekrechtelijk Uitvoeringsorgaan 
Werknemersverzekeringen. Daarmee is het bevorderen van concurrentie tussen 
uitvoeringsinstellingen geheel van de baan. 

'" Kamerstukken Π 1995/96, 24 877, nr. 3, p. 10. 
1 9 2 Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (losbladig), aantekening 6 bij art. 38. 
193 Met uitzondering van de Wet financiering loopbaanonderbreking 
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4.4. De verantwoordelijkheden van de sectorraden 

Sectorraden zijn privaatrechtelijke rechtspersonen waarvan het bestuur is samengesteld uit 
een gelijk aantal vertegenwoordigers van voor een sector van het bedrijfsleven representatieve 
werkgevers- en werknemersorganisaties en die door het Lisv als sectorraad zijn erkend. Het 
belang van het bestaan van sectorraden is gelegen in de gelegenheid die zij aan de sociale 
partners bieden om te bewerkstelligen dat, waar dat mogelijk en noodzakelijk is, de uitvoering 
van de sociale werknemersverzekeringen wordt afgestemd op situaties die specifiek zijn voor 
een sector of een onderdeel daarvan.1 4 Voor het privaatrechtelijke karakter van sectorraden is 
gekozen om de mogelijkheid te creëren dat zij, naast de hieronder te bespreken wettelijke 
taken, ook andere taken vervullen (bijvoorbeeld op het gebied van de CAO-
onderhandelingen) die hun door de sociale partners zijn toebedacht.195 Op de erkenning van 
sectorraden door het Lisv is in § 4.3 onder a reeds ingegaan. 

De wettelijke taken van sectorraden betreffen activiteiten waartoe het Lisv sectorraden in de 
gelegenheid dient te stellen. Sectorraden zijn niet verplicht om gebruik te maken van elke 
door het Lisv geboden gelegenheid om ontwerp-overeenkomsten, adviezen of rapportages in 
te dienen. Indien een sectorraad echter structureel in gebreke blijft bij de uitvoering van zijn 
wettelijke taken, doet zich de in art. 57 onder d Osv 1997 genoemde grond voor waarop het 
Lisv de erkenning van die sectorraad kan intrekken. Gelet op deze omstandigheid kunnen de 
hiema te bespreken wettelijke taken van sectorraden als hun wettelijke verantwoordelijk
heden worden gekwalificeerd. 

Sectorraden hebben als wettelijke taken en daarmee verbonden rechten: 
- het bij het Lisv indienen van concept-administratieovereenkomsten en -

jaarovereenkomsten (art. 44 lid 1 Osv 1997). Deze concept-overeenkomsten dienen te 
voldoen aan de in art. 43 lid 4 Osv 1997 door de wetgever gestelde en aan de op grond 
van art. 44 lid 2 Osv 1997 door het Lisv te stellen regels. Indien het Lisv vervolgens een 
administratieovereenkomst of jaarovereenkomst sluit die afwijkt van een door een 
sectorraad ingediend concept, heeft die sectorraad op grond van art. 58 lid 4 Osv 1997 
recht op informatie omtrent de reden voor die afwijking. Aan het indienen van concept-
administratieovereenkomsten en -jaarovereenkomsten gaan onderhandelingen vooraf. Het 
voeren daarvan behoort tot de taak van de sectorraden ex art. 44 lid 1 Osv 1997, zodat de 
uitvoeringsinstellingen in sectoren met een erkende sectorraad in de onderhandelingsfase 
als regel slechts met die sectorraad en niet tevens met het Lisv worden geconfronteerd.196 

Een uitzondering op deze regel doet zich voor indien een sectorraad er niet in slaagt, een 
concept-overeenkomst tot stand te brengen. In dat geval dient het Lisv de 
onderhandelingen voort te zetten. In sectoren zonder erkende sectorraad dient het Lisv de 
onderhandelingen met de uitvoeringsinstellingen van meet af aan zelf te voeren.197 

- het bij het Lisv indienen van rapportages omtrent de uitvoering van administratie- en 
jaarovereenkomsten (art. 58 lid 1 onder a Osv 1997). Afhankelijk van de interne 
organisatie, de kennis en de ervaring van een sectorraad198 kan het Lisv besluiten om de 
reguliere contacten met betrekking tot de uitvoering van de genoemde overeenkomsten via 
de betrokken sectorraad te laten verlopen. Indien het Lisv daartoe niet besluit, heeft de 

Kamerstukken Π 1995/96, 24 877, nr. 3, p. 12. 
Kamerstukken Π 1996/97,24 877, nr. 6, p. 27-28. 
Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 22. 
Kamerstukken II1996/97, 24 877, nr. 6, p. 25. 
Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 6, p. 43. 
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betrokken sectorraad ten opzichte van het Lisv recht op informatie over de uitvoering van 
de overeenkomsten, bijvoorbeeld in de vorai van verantwoordmgsrapportages 

- het aan het Lisv uitbrengen van adviezen omtrent besluiten tot vaststelling van 
premiepercentages ten behoeve van de wachtgeldfondsen en andere sectorspecifieke 
aangelegenheden bij de uitvoering van wetten (art 58 lid 1 onder b en c, Osv 1997) Deze 
adviezen stellen het Lisv in staat om, waar mogelijk en noodzakelijk, de uitvoering van de 
sociale werknemersverzekeringen afte stemmen op situaties die specifiek zijn voor een 
sector of een onderdeel daarvan Indien het Lisv van deze adviezen afwijkt, heeft de 
sectorraad op grond van art 58 lid 4 Osv 1997 recht op informatie omtrent de reden voor 
die afwijking 

De hierboven genoemde wettelijke taken en daarmee verbonden rechten kunnen zowel voor 
een gehele sector als per sectoronderdeel worden uitgeoefend De verantwoordelijkheid voor 
de uitoefening van deze taken berust echter in beide gevallen bij de betrokken sectorraad Van 
het wettelijk regelen van de positie van sectoronderdelen is bewust afgezien ter wille van de 
bestuurbaarheid en de overzichtelijkheid van de uitvoeringsorganisatie200 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het belang van het bestaan van sectorraden is 
gelegen m de gelegenheid die zij aan de sociale partners bieden om te bewerkstelligen dat, 
waar mogelijk en noodzakelijk, de uitvoering van de sociale werknemersverzekenngen wordt 
afgestemd op situaties die specifiek zijn voor een sector of een onderdeel daarvan De 
wettelijke taken van de sectorraden zijn van beleidsadviserende aard, maar maken desondanks 
een nauwe betrokkenheid mogelijk bij de premievaststelling voor de wachtgeldfondsen 
alsmede bij de opdrachtverlenmg aan en het afleggen van verantwoording door de 
uitvoenngsinstellingen201 Aangezien van het wettelijk regelen van de positie van 
sectoronderdelen is afgezien, blijft een sectorraad verantwoordelijk voor de uitoefening van 
zijn wettelijke taken ook indien deze uitoefening per sectoronderdeel geschiedt Vanwege het 
existentieel belang dat met de uitoefening van deze taken voor de sectorraden is gemoeid, 
kunnen zij als wettelijke verantwoordelijkheden van de sectorraden worden gekwalificeerd 

4 5 De verantwoordelijkheden van de uitvoeringsinstellingen 

Een uitvoenngsinstelhng is een door de Minister van SZW als zodanig erkende 
privaatrechtelijke rechtspersoon die tot taak heeft, op basis van een 
admimstratieovereenkomst en jaarovereenkomsten met het Lisv besluiten van het Lisv voor te 
bereiden, uit te voeren en m naam van het Lisv te nemen De kerntaken van een 
uitvoeringsinstelling hangen dan ook nauw samen met de in § 4 3 onder a en b besproken 
kerntaken van het Lisv Zij zouden kunnen worden omschreven als het feitelijk uitvoeren van 
de wetten waaraan het Lisv uitvoering dient te geven en het feitelijk bevorderen dat personen 
die een uitkering ontvangen op grond van deze wetten202 worden ingeschakeld in het 
arbeidsproces Een en ander geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Lisv 

Voor deze constructie is gekozen teneinde te voorkomen dat de sociale partners, wier 
vertegenwoordigers in het bestuur van het Lisv een meerderheidspositie innemen, invloed 

Kamerstukken II 1995/96, 24 877, nr 3, ρ 22 
Handelingen Π1996/97, ρ 2677 
Kamerstukken II1996/97, 24 877, nr 6, ρ 29 
Met uitzondering van de Wet financiermg loopbaanonderbreking 
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kunnen uitoefenen op de beoordeling van individuele aanspraken op uitkeringen krachtens de 
door het Lisv uit te voeren wetten.20 De uitoefening van een dergelijke invloed door de 
sociale partners werd in het regeerakkoord van het eerste kabinet-Kok,204 in het verlengde van 
de door de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport van de parlementaire 
enquêtecommissie-Buurmeijer205 aangenomen motie-Van Mierlo, ^ onwenselijk geacht. 

Een uitvoeringsinstelling dient zijn kerntaken zelf uit te oefenen: artikel 1 van de Regeling 
uitbesteding door uitvoeringsinstellingen (Sfcri. 1997, 41 zoals nadien gewijzigd) verbiedt het 
Lisv om aan een uitvoeringsinstelling toestemming te verlenen voor de uitbesteding van 
werkzaamheden die tot haar kerntaken behoren, of daarmee nauw verwant zijn, aan anderen 
dan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, een andere uitvoeringsinstelling of een gemeente. Tot 
deze werkzaamheden behoren: 
- ontvangst, opslag en beheer van gegevens, 
- beoordeling en vaststelling van het recht op een uitkering, 
- betaling van uitkeringen, 
- terugvordering en invordering van uitkeringen, met uitzondering van de werkzaamheden 

van een deurwaarder, 
- beoordeling en vaststelling van de plicht tot premiebetaling, 
- heffing en inning van premies, 
- handhavingswerkzaamheden, alsmede 
- activiteiten tot (re)integratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces. 

Aan het geclausuleerde verbod tot het verlenen van toestemming voor de uitbesteding van 
deze werkzaamheden ligt het uitgangspunt ten grondslag dat de uitvoeringsinstelling haar 
contractuele verantwoordelijkheid ten opzichte van het Lisv voor de uitvoering daarvan moet 
kunnen blijven waarmaken. 7 Uitbesteding van deze werkzaamheden aan de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, een uitvoeringsinstelling of een gemeente is mogelijk 
gemaakt om deze organisaties in staat te stellen, met elkaar samen te werken.208 Overigens 
ontslaat de uitbesteding van deze of de hiema te noemen werkzaamheden een 
uitvoeringsinstelling niet van haar contractuele verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
daarvan ten opzichte van het Lisv.209 

Naast de hierboven genoemde werkzaamheden, die tot de kerntaken van de 
uitvoeringsinstelling behoren of daarmee nauw verwant zijn, onderscheidt de Regeling 
uitbesteding door uitvoeringsinstellingen in artikel 2 een aantal ondersteunende 
werkzaamheden, voor de uitbesteding waarvan het Lisv zonder meer toestemming mag 
verlenen. Het gaat daarbij om werkzaamheden waarmee computercapaciteit en 
computerprogramma's ten dienste van de uitvoeringsinstelling worden gebracht en om 
facilitaire diensten zoals het beheer van bedrijfsgebouwen, het beheer van bedrijfskantines en 
drukkerijwerkzaamheden. 

201 Kamerstukken II1995/96,24 877, nr. 3, p. 7-8. 
201 Stcrt. 1994, 156, p. 7. 
205 Kamerstukken II1992/93, 22 730, nr. 8 
206 Kamerstukken II1993/94, 22 730, nr. 20. 
207 Kamerstukken II1995/96, 24 215, nr. 11, p. 6-7. 
208 Toelichting op de Wijziging nadere regels berekening premieloon en Regeling uitbesteding door 
uitvoeringsinstellingen, Stcrt. 1997, 207, p. 10. 
209 Kamerstukken II1996/97,24 877, nr. 6, p. 37. 
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De toelichting bij de Regeling uitbesteding door uitvoeringsinstellingen onderscheidt nog 
een derde categone werkzaamheden Tot deze categorie behoren werkzaamheden die met tot 
de uitvoering van kerntaken behoren, maar wel van groot belang zijn voor het functioneren 
van uitvoenngsinstellingen Het gaat daarbij om werkzaamheden op gebieden als personeel en 
organisatie, financiën en controle, inkoop, kwaliteitszorg en informatievoorzieningsbeleid De 
Regeling uitbesteding door uitvoenngsinstellingen verbiedt het verlenen van toestemming 
voor de uitbesteding van deze werkzaamheden met Blijkens de toelichting bij deze regeling 
gaat de Staatssecretans van SZW er echter vanuit dat het Lisv voor de uitbesteding van deze 
werkzaamheden slechts toestemming zal verlenen indien die uitbesteding voor de 
uitvoenngsmstellmg aantoonbaar kwahteits- en efficiencyvoordelen met zich brengt 

De zojuist beschreven indeling van werkzaamheden m kerntaken, ondersteunende 
werkzaamheden en een tussencategone komt mij grotendeels juist voor Het onderbrengen 
van werkzaamheden waannee computercapaciteit en computerprogramma's ten dienste van de 
uitvoenngsmstellmg worden gebracht in de categone ondersteunende werkzaamheden acht ik 
echter onjuist De omvang van de voor de uitkenngsverzorging beschikbare 
computercapaciteit en de kwaliteit van de daarbij gebruikte computerprogramma's zijn 
immers, zoals de gang van zaken rond de invoenng van de Wet op de Studiefinanciering (Stb 
1986, 252) heeft geleerd, voor een correcte uitkenngsverzorging van cruciaal belang Daarom 
zou ik deze werkzaamheden willen indelen bij de werkzaamheden die tot de kerntaken van de 
uitvoenngsmstellmg behoren of daarmee nauw verwant zijn 

Naast het feitelijk uitvoeren van de wetten waaraan het Lisv uitvoenng dient te geven en het 
feitelijk bevorderen dat personen die een uitkenng ontvangen op grond van deze wetten21 ' 
worden ingeschakeld in het arbeidsproces, kan een uitvoenngsmstellmg ook andere taken 
vemchten indien de Munster van SZW daarvoor toestemming verleent In art 3 van het 
Besluit toetsingskader andere taken (Stb 1997, 98) staan de taken opgesomd, voor het 
vemchten waarvan deze minister toestemming kan verlenen en art 2 van dit besluit geeft de 
voorwaarden weer, waaraan daarbij dient te worden voldaan 

De taken, voor het vemchten waarvan de Minister van SZW blijkens art 3 Besluit 
toetsingskader andere taken aan een uitvoenngsmstellmg toestemming kan verlenen, zijn 

alle werkzaamheden met betrekking tot bovenwettelijke aanvullingen op de Ziektewet, de 
WW en de WAO indien deze aanvullingen zijn gebaseerd op een regeling die tot stand is 
gekomen in overleg tussen werkgevers en werknemers of tussen werkgevers- en 
werknemersverenigingen (onderdeel a) 

- de heffing en inning van premies ten behoeve van andere regelingen die tot stand zijn 
gekomen in overleg tussen werkgevers en werknemers of tussen werkgevers- en 
werknemersverenigingen en die nauw verwant zijn met de kerntaken van een 
uitvoenngsmstellmg zoals scholings-, VUT- en pensioenregelingen en de betaling van 
uitkeringen op grond van dergelijke regelingen indien deze tegelijk geschiedt met die van 
een uitkenng op grond van de wettelijke werknemersverzekenngen (onderdeel b) In 
afwijking van dit onderdeel bepaalt het tweede lid van art 3 Besluit toetsingskader andere 
taken dat de Minister van SZW geen toestemming kan verlenen voor het vemchten van 
werkzaamheden met betrekking tot de verzekenng van het nsico van loondoorbetaling bij 
ziekte Het wordt namelijk onwenselijk geacht dat ultvoenngsmstellingen in concurrentie 

210S/crt 1997,41, ρ 21 
2 1 1 Met uitzondering van de Wet financiering loopbaanonderbreking 
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treden met particuliere verzekeraars, voor wie deze verzekering een interessant product 
vormt.212 

- de uitvoering van een wettelijk verplichte verzekering van het risico van loonderving van 
werknemers ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid die niet 
voortvloeit uit de in art. 38 lid 1 onder a Osv 1997 bedoelde wetten (onderdeel c). Hierbij 
valt te denken aan de regelingen voor zeevarenden die zijn neergelegd in de artikelen. 
415at/m415hWvK.213 

- werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de Abw, de IOAW, de IOAZ en de 
Arbeidsvoorzieningsvoorzieningswet 1996 (onderdeel d). Voor het verrichten van deze 
werkzaamheden kan de Minister van SZW een uitvoeringsinstelling toestemming verlenen 
ter bevordering van de samenwerking in SWI-verband.21 

- werkzaamheden in opdracht van het College voor zorgverzekeringen ten behoeve van de 
uitvoering van regelingen die worden gefinancierd op grond van art. 39 lid 3 onder h van 
de Wet financiering volksverzekeringen, zoals de AWBZ (onderdeel e). 

- het, in opdracht van de SVb, verrichten van met de eigen kerntaken nauw verwante 
werkzaamheden ter uitvoering van de Anw, de AKW, en de AOW. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan de beoordeling van arbeidsongeschiktheid bij de uitvoering 
van de Anw en de AKW. Aangezien de SVb niet over de deskundigheid beschikt om 
medische en arbeidsdeskundige beoordelingen te verrichten en de definitie van 
arbeidsongeschiktheid van de Anw en de AKW aansluit bij die van de WAO, is besloten 
dat de Minister van SZW aan de uitvoeringsinstellingen toestemming kan verlenen om 
arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen te verrichten ten behoeve van de SVb.215 

- het in opdracht van de SVb, de Stichting Bureau voor Duitse Zaken of de Stichting 
Bureau voor Belgische Zaken verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 
uitvoering van arbeidsongeschiktheidsregelingen (onderdeel g). Hierbij valt te denken aan 
arbeidsongeschiktheidskeuringen.2 '6 

- het in opdracht van een gemeente adviseren over de vraag of een persoon 
arbeidsgehandicapte is in de zin van art. 2 lid 3 Wet REA en verrichten van 
reïntegratiewerkzaamheden voor arbeidsgehandicapten die vallen onder haar 
reïntegratieverantwoordelijkheid (onderdeel h), 

- en het verrichten van controles op de naleving van CAO-bepalingen door werkgevers 
(onderdeel i). 

De in art. 2 Besluit toetsingskader andere taken opgenomen voorwaarden strekken ertoe, te 
voorkomen dat een uitvoeringsinstelling door het naast elkaar verrichten van door het Lisv 
opgedragen en andere taken een oneigenlijk concurrentievoordeel behaalt.217 Met het oog op 
dit doel moet een uitvoeringsinstelling bij de aanvraag om toestemming voor het verrichten 
van andere dan de door het Lisv opgedragen taken aannemelijk maken dat: 
- de goede uitvoering van de Lisv-taken daardoor niet in gevaar komt, 
- de andere taken in opdracht, voor rekening en voor risico van de opdrachtgever worden 

uitgevoerd, 
- de uitvoeringsinstelling voor die andere taken een van de Lisv-taken gescheiden 

administratie en beleggingsbeheer voert zodat bij die instelling publieke en private 

212 Nota van Toelichting bij het Besluit toetsingskader andere taken, Stb. 1997, 98, p. 6. 
213 Nota van Toelichting bij het Besluit toetsingskader andere taken, Stb. 1997, 98, p. 5. 
214 Nota van Toelichting bij het Besluit toetsingskader andere taken, Stb. 1997, 98, p. 5. 
215 Nota van Toelichting bij het Besluit toetsingskader andere taken, Stb. 1997, 98, p. 6. 
2,6 Nota van Toelichting bij het Besluit houdende wijziging van het Besluit toetsingskader andere taken, Stb. 
1999,297, p. 5. 
217 Nota van Toelichting bij het Besluit toetsingskader andere tajcen, Stb. 1997,98, p. 4. 
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geldstromen gescheiden zijn. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten die direct aanwijsbaar 
verband houden met de uitvoering van een bepaalde taak, ook aan deze taak worden 
toegerekend. De kosten van handelingen die niet direct aanwijsbaar verband houden met 
de uitvoering van een bepaalde taak dienen zoveel mogelijk aan een bepaalde taak te 
worden toegerekend op basis van hoeveelheid en duur van die handelingen. Indien ook dit 
niet mogelijk is, dienen de kosten die verband houden met de collecterende functie te 
worden verdeeld op basis van de geïnde premies en bijdragen en de kosten die verband 
houden met de distribuerende functie te worden verdeeld op basis van de uitgekeerde 
bedragen.218 

het Ctsv in voldoende mate toezicht kan houden op de uitvoering van de wettelijke taken 
en de Verzekeringskamer in voldoende mate toezicht kan houden op de uitvoering van de 
andere taken, 
de persoonsgegevens die de uitvoeringsinstelling bij de uitvoering van haar wettelijke 
taken verzamelt, niet voor de andere taken worden gebruikt tenzij daarin bij of krachtens 
de wet is voorzien en slechts aan derden worden verstrekt voorzover daartoe een 
wettelijke verplichting of bevoegdheid bestaat of degene op wie de gegevens betrekking 
hebben daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend, 
de andere taken slechts tegen marktconforme tarieven worden uitgevoerd, en 

- de middelen en het personeel van de uitvoeringsinstelling die worden ingezet ten behoeve 
van de uitvoering van de Lisv-taken, voor de andere taken slechts op marktconforme 
wijze worden ingezet. 

Op grond van art. 3 lid 1 onder j Besluit toetsingskader andere taken is een gescheiden 
administratie niet vereist voor het uitvoeren van de 'bedrijfstakeigen' regelingen die worden 
bedoeld in de onderdelen a en b van art. 3 van dit besluit. 

De hierboven besproken regelingen voor de uitbesteding van taken en het verrichten van 
andere taken dragen bij aan de scheiding tussen publieke en private taken en middelen binnen 
de uitvoeringsinstelling en haar zusterondernemingen die behoren tot dezelfde 
houdstermaatschappij. Het is de uitvoeringsinstellingen op grond van de huidige 
erkenningscriteria 9 namelijk toegestaan deel uit te maken van een houdstermaatschappij 
(holding) waartoe ook andere ondernemingen behoren, en wel op de volgende gronden: 
- het deel uitmaken van een holding kan een bijdrage leveren aan de administratieve 

lastenverlichting voor werkgevers aangezien werkgevers daardoor dezelfde gegevens 
minder vaak behoeven aan te leveren, 
daarnaast biedt het deel uitmaken van een holding zicht op oplossingen voor het probleem 
van overtollig personeel waarmee de uitvoeringsinstellingen ten gevolge van de beperking 
van hun taken door toedoen van onder meer de Wulbz te kampen hebben, en 

- bovendien kon door toe te staan dat een uitvoeringsinstelling onderdeel is van een holding 
de ontvlechting van de uitvoeringsinstellingen ten opzichte van de bedrijfsverenigingen 
worden vereenvoudigd. 

Hierbij valt op te merken dat het belang van de twee laatstgenoemde argumenten afneemt 
naarmate de tijd voortschrijdt en dat het eerstgenoemde argument niet altijd opgaat. Ook de 
verstrekking van gegevens aan ondernemingen die behoren tot dezelfde holding als de 
uitvoeringsinstelling dient immers te geschieden onder de voorwaarden van art. 101 Osv 
1997. Afgezien van de verstrekking aan pensioen- en VUT-fondsen van gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van pensioen- en VUT-regelingen en van de verstrekking 

218 Kamerstukken 11996/97, 24 789 enz., nr. 145d, p. 15-16. 
219 Erkenningscriteria uitvoeringsinstellingen, Siert. 1995, 226. 
220 Kamerstukken II1995/96,24 789, nr. 3, p. 4. 
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aan derden van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van art. 72 WW, vereist 
art. 101 Osv 1997 voor de verstrekking van gegevens aan privaatrechtelijke organisaties de 
schriftelijke toestemming van degene op wie de gegevens betrekking hebben. 

Naarmate het belang van de argumenten voor het toestaan van de holdingconstructie afneemt, 
gaan de argumenten daartegen zwaarder wegen. Deze argumenten worden gevormd door de 
risico's die aan het toestaan van de holdingconstructie zijn verbonden. Deze risico's zijn 
gelegen in: 
- het gebruik voor private doelen van voor publieke doelen bestemde gegevens, 
- de financiering van private activiteiten met publieke middelen, 
- de strijdigheid met het Europese en het Nederlandse mededingingsrecht die zich met name 

voordoet indien de zojuist genoemde risico's zich realiseren, en 
- de reikwijdte van het toezicht. Belangrijke beslissingen die de uitvoeringsinstelling raken, 

zoals bijvoorbeeld beslissingen met betrekking tot productinnovatie, automatisering, 
detacheringen en investeringen, kunnen in de praktijk op het niveau van de holding 
worden genomen zonder dat het Ctsv daarop toezicht kan uitoefenen. Het Ctsv heeft op 
grond van art. 88 lid 2 Osv 1997 slechts recht op toegang tot en inzage in gegevens van 
rechtspersonen die werkzaamheden verrichten als bedoeld in art. 41 lid 1 Osv 1997.221 

Indien de houdstermaatschappij niet tot deze rechtspersonen behoort, valt zij buiten de 
reikwijdte van het door het Ctsv uitgeoefende toezicht. 

Voor de fracties van PvdA, W D , D66 en GPV in de Eerste Kamer vormden deze 
argumenten, gevoegd bij het ontbreken van een horizonbepaling in de Osv 1997,222 aanleiding 
tot de indiening van de motie-Jaarsma,223 welke motie op 25 februari 1997 door de Eerste 
Kamer is aanvaard. Deze motie verzoekt de regering om vóór de onderhandelingen tussen het 
Lisv en de uitvoeringsinstellingen over de eerstvolgende nieuwe contracten de ontwikkeling 
van de uitvoeringsstructuur van de sociale verzekeringen in ieder geval te evalueren op de 
mate waarin de beoogde waterdichte scheiding tussen publiek en privaat in de praktijk wordt 
geëffectueerd, de mate van interdependentie tussen activiteiten van publieke en private poten 
binnen holdings, de invloed hiervan op de hoogte van de uitvoeringskosten van de publieke 
taken en de mate waarin wordt voldaan aan het Europese mededingingsrecht en de 
Nederlandse implementatiewetgeving. De in deze motie bedoelde evaluatie heeft inmiddels 
plaatsgevonden en heeft geleid tot het beleidsvoornemen, de uitvoeringsinstellingen te laten 
opgaan in één publiekrechtelijk Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen. Wanneer dit 
beleidsvoornemen, waarop in § 8.4 van het historisch deel van deze studie werd ingegaan, 
wordt gerealiseerd, is het lot van de holdingconstructie bezegeld. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de verantwoordelijkheid van een 
uitvoeringsinstelling voor de uitoefening van zijn taken van contractuele aard is. 
Publiekrechtelijk beschouwd is het Lisv als opdrachtgever van de uitvoeringsinstelling 
verantwoordelijk voor de uitoefening van de contractueel aan een uitvoeringsinstelling 
opgedragen taken. Voor deze verantwoordelijkheidsverdeling is gekozen teneinde te 
voorkomen dat de sociale partners, die in het bestuur van het Lisv een meerderheidspositie 
innemen, invloed kunnen uitoefenen op de beoordeling van individuele aanspraken op 
uitkeringen. 

221 Algemene Rekenkamer, Ontvlechting en marktwerking in de sociale zekerheid', verschenen als 
Kamerstukken Π1996/97,25 402, nr. 2, p. 22-24. 
2 2 2 Handelingen 11996/97, p. 727-729. 
2 2 3 Kamerstukken 11996/97, 24 789 enz., nr 145g. 
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Teneinde haar contractuele verantwoordelijkheid ten opzichte van het Lisv waar te kunnen 
maken, dient een uitvoeringsinstelling werkzaamheden die tot haar kerntaken behoren of 
daarmee nauw verwant zijn, in eigen beheer uit te voeren. Deze kerntaken kunnen worden 
omschreven als het feitelijk uitvoeren van de wetten waaraan het Lisv uitvoering dient te 
geven en het feitelijk bevorderen dat personen die een uitkering ontvangen op grond van deze 
wetten worden ingeschakeld in het arbeidsproces. Onder behoud van haar contractuele 
verantwoordelijkheid ten opzichte van het Lisv mag een uitvoeringsinstelling de uitvoering 
van andere werkzaamheden uitbesteden indien het Lisv daarvoor toestemming verleent. Voor 
de uitbesteding van werkzaamheden die niet tot de kerntaken van een uitvoeringsinstelling 
behoren maar wel van groot belang zijn voor haar functioneren wordt het Lisv geacht slechts 
toestemming te verlenen als deze uitbesteding aantoonbaar kwaliteits- en efficiencyvoordelen 
meebrengt. Naast de contractueel door het Lisv opgedragen taken mag een 
uitvoeringsinstelling ook een beperkt aantal andere taken verrichten indien de Minister van 
SZW daarvoor toestemming verleent. Het gaat daarbij met name om de uitvoering van CAO-
regelingen die een aanvulling vormen op de sociale werknemersverzekeringen, om de heffing 
en inning van premies ten behoeve van met de sociale werknemersverzekeringen nauw 
verwante CAO-regelingen zoals scholings-, VUT- en pensioenregelingen en om de betaling 
van uitkeringen op grond van dergelijke regelingen voorzover deze tegelijk met die van een 
uitkering op grond van een sociale werknemersverzekering geschiedt. De toestemming voor 
het verrichten van deze taken wordt verleend onder voorwaarden die beogen te voorkomen 
dat een uitvoeringsinstelling door het naast elkaar verrichten van door het Lisv opgedragen en 
andere taken een oneigenlijk concurrentievoordeel behaalt en bij te dragen aan de scheiding 
van publieke en private taken en middelen binnen de uitvoeringsinstelling. Deze scheiding 
staat echter onder druk doordat uitvoeringsinstellingen deel mogen uitmaken van een holding 
waartoe ook ondernemingen met uitsluitend private taken behoren. Deze omstandigheid 
brengt risico's mee als het gebruik voor private doelen van voor publieke doelen verzamelde 
gegevens, de financiering van private activiteiten met publieke middelen, de strijdigheid met 
het Europese en het Nederlandse mededingingsrecht indien de zojuist genoemde risico's zich 
realiseren, en een ontoereikende reikwijdte van het Ctsv-toezicht. In het licht van deze risico's 
kan het recente beleidsvoornemen, de holdingconstructies te beëindigen door de 
uitvoeringsinstellingen te laten opgaan in één publiekrechtelijk Uitvoeringsorgaan 
Werknemersverzekeringen, worden toegejuicht. 

4.6. De verantwoordelijkheden van individuele werkgevers 

De verantwoordelijkheden van individuele werkgevers voor de uitvoering van sociale 
werknemersverzekeringen kunnen worden onderscheiden in informatieverplichtingen en 
medewerkingsverplichtingen. De informatieverplichtingen kunnen nader worden 
onderscheiden in verplichtingen ten opzichte van het Lisv of uitvoeringsinstellingen en 
verplichtingen ten opzichte van werknemers. 

Ter zake van de uitvoering van de sociale werknemersverzekeringen rusten op individuele 
werkgevers ten opzichte van het Lisv of de relevante uitvoerings-instelling te allen tijde de 
volgende informatieverplichtingen: 
- het desgevraagd, binnen een door de uitvoeringsinstelling schriftelijk gestelde termijn, 

kosteloos, schriftelijk of in een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, 
verstrekken van alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
wetten ten opzichte van hem die in zijn dienst ofte zijnen behoeve werkt of gewerkt heeft 
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(art. 89 lid 1 en 2 Osv 1997). De ruime formulering van de arbeidsrelaties waarover 
inlichtingen moeten worden verstrekt, is van belang om de uitvoeringsinstellingen in staat 
te stellen, na te gaan of al dan niet een dienstbetrekking bestaat.224 

- het desgevraagd, voorzover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen, verlenen van inzage in alle bescheiden en andere 
gegevensdragers, ter beschikking stellen van deze bescheiden en gegevensdragers voor het 
nemen van afschrift en verlenen van de terzake verlangde medewerking (art. 89 lid 3 Osv 
1997). De reikwijdte van deze verplichting is niet beperkt tot de loonadministratie maar 
kan zich ook uitstrekken tot administraties die zijn aangelegd ten behoeve van de 
belastingheffing, hetgeen vooral van belang is voor de premieheffing.225 

- het voeren van een zodanige administratie dat zij aan de uitvoeringsinstelling de 
inlichtingen kunnen verstrekken die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de in art. 41 
Osv 1997 bedoelde werkzaamheden (art. 90 lid 1 Osv 1997). Deze verplichting reikt 
verder dan de verplichting tot het voeren van een loonadministratie ex art. 10 lid 1 CSV 
die uitsluitend ziet op de registratie van gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
premieheffing. Artikel 90 lid 1 Osv 1997 verplicht namelijk ook tot registratie van 
gegevens die uitsluitend van belang kunnen zijn voor het vaststellen van 
uitkeringsrechten, zoals gegevens over het arbeids- en socialeverzekeringsverleden van 
werknemers.226 

- het van de werknemers verlangen van alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn 
voor het ten aanzien van hen verrichten van de in art. 41 Osv 1997 bedoelde 
werkzaamheden door de uitvoeringsinstelling en het verstrekken van deze gegevens aan 
de uitvoeringsinstelling (art. 90 lid 2 Osv 1997). De gegevens en inlichtingen waarop deze 
verplichtingen zien, worden geconcretiseerd in art. 1 Besluit melding sociale 
verzekeringen (Siert. 1989, 107). Niet tot deze gegevens behoort het door de werknemers 
genoten loon; de verplichting tot opgave daarvan aan het Lisv berust op art. 10 lid 2 CSV. 
Indien een werknemer weigert de op grond van art. 90 lid 2 Osv 1997 van hem verlangde 
gegevens en inlichtingen te verstrekken, dient deze op grond van art. 92 lid 3 Osv 1997 
daarvan mededeling te doen aan de uitvoeringsinstelling. 

- het vaststellen van de identiteit van werknemers aan de hand van een document als 
bedoeld in art. 1 van de Wet op de Identificatieplicht (Stb. 1993, 660) en het opnemen in 
zijn administratie van de aard, het nummer en een afschrift daarvan (art. 90 lid 3 Osv 
1997). Het opnemen van deze gegevens in de administratie dient om een doelmatige 
controle op de naleving van de identificatieplicht mogelijk te maken. De identificatieplicht 
fungeert als waarborg voor de kwaliteit van de werkgeversadministratie en de daardoor 
gevoede verzekerdenadministratie.227 

- het aan de uitvoeringsinstelling melden van de aanvang van een nieuwe 
arbeidsverhouding, de wijziging van een bestaande arbeidsverhouding en de beëindiging 
van een arbeidsverhouding (art. 91 lid 1 Osv 1997). Blijkens art. 3 Besluit melding sociale 
verzekeringen dienen deze meldingen te geschieden binnen één maand nadat de feiten 
waarop zij betrekking hebben, zich hebben voorgedaan en dienen zij alle gegevens te 
omvatten die uit hoofde van art. 90 lid 2 Osv 1997 van de werkgever worden verlangd. 
Tot deze gegevens behoort de aard van de arbeidsverhouding. Dit gegeven stelt de 
uitvoeringsinstelling in staat om maatregelen te treffen indien een werkgever zijn 
loondoorbetalingsrisico afwentelt op de Ziektewet. Bij flexibele arbeidsrelaties en 

Kamerstukken Π1988/89,20 854, nr. 3, p. 23. 
Kamerstukken Π1992/93,23 141, nr. 3, p. 85. 
Kamerstukken II1988/89,20 854, nr. 3, p. 24. 
Kamerstukken II1991/92, 22 694, nr. 3, p. 10. 
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arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is de kans op het ontstaan van een recht op 
uitkering op grond van art. 29 lid 2 onder c ZW immers aanmerkelijk groter dan bij 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. 
het aan het Lisv melden dat de werkgever is aangesloten of niet meer is aangesloten bij 
een sector (art. 53 lid 1 Osv 1997). 

De niet-naleving van de verplichtingen uit hoofde van art. 89 Osv 1997 wordt in art. 107 van 
deze wet bedreigd met hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van maximaal 
ƒ5.000,-. Verder wordt de niet-naleving van de verplichtingen uit hoofde van art. 90 en art. 91 
Osv 1997 in art. 108 lid 1 van deze wet en de niet-naleving van de verplichtingen uit hoofde 
van art. 10 CSV in art. 18 lid 1 van die wet bedreigd met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of met een geldboete van maximaal ƒ10.000,-. Indien opzet in het spel is, kan op 
grond van art. 108 lid 2 Osv 1997, respectievelijk art. 18 lid 2 CSV, een gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren of een geldboete van maximaal ƒ25.000,- worden opgelegd. Bij 
opzettelijke premiefraude waarmee meer dan ƒ25.000,- is gemoeid, komt het maximum van 
de boete overeen met het aan premie verschuldigde bedrag. In plaats van een strafrechtelijke 
sanctie kan bij premiefraude op grond van art. 12 lid 2 CSV ook een administratieve boete 
worden opgelegd. Voordelen van deze handelwijze zijn dat zij sneller kan worden toegepast, 
dat zij de betrokkene niet stigmatiseert en dat zij het strafrechtelijke apparaat niet belast. 28 De 
administratieve boete bedraagt bij opzet of grove schuld van de werkgever in beginsel 100% 
en daarbuiten in beginsel 10% van het aan premie verschuldigde bedrag. Tenzij er sprake is 
van een ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude dient het Lisv de boete op grond 
van art. 12 lid 3 CSV en de Regeling administratieve boeten Coördinatiewet (Stcrt. 1987, 
252) echter geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden indien de werkgever voor de eerste of de 
tweede keer in verzuim is, en kan het Lisv de boete geheel of gedeeltelijk kwijtschelden 
indien de werkgever binnen een redelijke termijn zijn verzuim vrijwillig herstelt of indien een 
bijzondere omstandigheid aanwezig is. Het beleid dat het Lisv daarbij voert, is neergelegd in 
het Besluit toepassing Administratieve boeten CSV (Steri. 1998, 123). Bij de rechterlijke 
beoordeling van de toepassing van dit beleid in concrete gevallen speelt het 
evenredigheidsbeginsel een belangrijke rol.229 

Naast de zojuist besproken informatieverplichtingen staan informatieverplichtingen waarmee 
een individuele werkgever uitsluitend wordt geconfronteerd indien een werknemer recht heeft 
op uitkering van ziekengeld. Het betreft de verplichtingen tot ziekmelding en tot 
hersteldmelding. 
Artikel 38a lid 2 ZW verplicht de werkgever om uiterlijk op de vierde dag van de 
ongeschiktheid tot werken van een werknemer met recht op uitkering van ziekengeld, de 
eerste werkdag waarop die ongeschiktheid zich heeft voorgedaan te melden aan het Lisv. 
Deze meldingsplicht rust op de werkgever aangezien hij langs deze weg direct alle benodigde 
informatie kan verschaffen en tevens kan bevestigen dat de werknemer bij hem in dienst is. 
Bij niet-tijdige naleving van deze meldingsplicht gaat het recht op uitkering van de betrokken 
werknemer op grond van art. 38a lid 3 ZW pas in met ingang van de datum waarop de 
melding is verricht. In de tussentijd drukt de loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 lid 1 
BW volledig op de betrokken werkgever. Vóór de inwerkingtreding van de Wulbz rustte op 
de werkgever van een werknemer met recht op uitkering van ziekengeld ook een verplichting 

228 Kamerstukken II1984/85, 19 983, nr. 3, p. 10. 
229 CRvB 19 juli 1999, USZ1999/308; CRvB 19 augustus 1999, USZ 1999/265; CRvB 2 maart 2000, USZ 
2000/114. 
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tot hersteldmelding, welke bij de Wulbz is komen te vervallen. Bij de Veegwet SZW 1997 
is zij echter door toevoeging van een vijfde lid aan art. 38a ZW teruggekeerd. Het ligt immers 
meer voor de hand dat de werkgever die de werknemer heeft ziekgemeld, de hersteldmelding 
verzorgt dan dat de werknemer dit zelf doet.231 De hersteldmelding door de werkgever dient 
op grond van art. 38a lid 5 ZW uiterlijk op de tweede dag na de hersteldmelding door de 
werknemer te geschieden. Het eveneens bij de Veegwet SZW 1997 ingevoegde zesde lid van 
art. 38a ZW verleent het Lisv de bevoegdheid om aan de werkgever die de in art. 38a lid 5 
ZW neergelegde verplichting niet of niet behoorlijk nakomt een boete op te leggen van 
maximaal ƒ1.000,-. Dit is in lijn met de bevoegdheid van het Lisv ex art. 38 lid 4 ZW om een 
boete van maximaal ƒ1.000,- op te leggen aan de werkgever die de in art. 38 lid 3 ZW 
neergelegde verplichting tot hersteldmelding van een werknemer met recht op doorbetaling 
van loon doch zonder recht op uitkering van ziekengeld, niet of niet behoorlijk nakomt. Het 
beleid dat het Lisv voert bij het opleggen van deze boetes is neergelegd in het Besluit boete 
ZW/WAO werkgevers.232 Dit besluit stelt de hoogte van de boete afhankelijk van de duur van 
de vertraging van de hersteldmelding. 

De tot dusverre besproken informatieverplichtingen van individuele werkgevers gelden ten 
opzichte van het Lisv, c.q. de uitvoeringsinstellingen. Artikel 97 Osv 1997 legt de individuele 
werkgever echter ook een drietal informatieverplichtingen ten opzichte van zijn werknemers 
op. Het betreft de verplichtingen om aan hen bekend te maken: 
- bij welke sector of bij welk sectoronderdeel hij is aangesloten (onderdeel a), 
- welke uitvoeringsinstelling ten aanzien van zijn werknemers werkzaamheden als bedoeld 

in art. 41 Osv 1997 uitvoert en waar deze uitvoeringsinstelling is gevestigd (onderdeel b), 
en 
welk percentage van het loon ter zake van premiebetaling voor de WW wordt ingehouden 
(onderdeel c). 

De bedoeling van deze informatieverplichtingen is te waarborgen dat de werknemer weet tot 
welke sector zijn werkgever behoort en tot welke instantie hij zich bij werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid en, indien recht op uitkering van ziekengeld bestaat, bij ziekte dient te 
wenden.23 De niet-naleving van de verplichtingen uit hoofde van art. 97 Osv 1997 wordt in 
art. 107 van deze wet bedreigd met hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van 
maximaal ƒ5.000,-. 

De medewerkingsveiplichtingen van individuele werkgevers zijn: 
- het treffen van maatregelen die werknemers in staat stellen om in hun werktijd aan hun 

identificatieverplichting ten opzichte van de uitvoeringsinstelling en aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de Ziektewet te voldoen (art. 90 lid 4 Osv 1997 en art. 13 
ZW). Bij de eerstgenoemde maatregelen valt te denken aan steekproefsgewijze controle 
en voorlichting.23 De strafrechtelijke sancties op niet-naleving van de verplichtingen uit 
hoofde van art. 90 Osv 1997 zijn hierboven reeds besproken. Ter zake van niet-naleving 
van de verplichting uit hoofde van art. 13 ZW kan op grond van art. 76 ZW een geldboete 
van maximaal ƒ5.000,- of hechtenis van ten hoogste een maand worden opgelegd. 

- het opstellen en meewerken aan de uitvoering van een reïntegratieplan (art. 71a WAO). 
Ten aanzien van werknemers met recht op uitkering van ziekengeld zijn de 

Wet van 24 december 1997, Stb. 1997, 789. 
Kamerstukken Π 1997/98, 25 641, nr. 3, p. 9. 
Besluit Lisv van 10 december 1997, Stcrt. 1997, 246. 
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (losbladig), aantekening 1 bij art. 97. 
Kamerstukken II1991/92,22 694, nr. 3, p. 11. 
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publiekrechtelijke reïntegratieverplichtingen tot het verschaffen van passende arbeid (art. 
30 lid 3 ZW) en het opstellen en uitvoeren van een reïntegratieplan (art. 71a WAO) die 
vóór de inwerkingtreding van de Wulbz op hun werkgevers rustten, bij deze wet komen te 
vervallen. Bij de Veegwet SZW 1997 zijn de verplichtingen van art. 71a WAO echter 
weer op werkgevers van werknemers met recht op uitkering van ziekengeld van 
toepassing verklaard. Dit is geschied teneinde het verschil in behandeling tussen 
werkgevers van werknemers met en zonder recht op uitkering van ziekengeld weg te 
nemen dat bij de inwerkingtreding van de Wulbz op het punt van de 
reïntegratieverplichtingen was ontstaan.235 Deze wet heeft werkgevers van werknemers 
zonder recht op uitkering van ziekengeld wel ontheven van de verplichting tot het 
verschaffen van passende arbeid ex art. 30 lid 3 ZW (oud) maar niet van de verplichtingen 
tot het opstellen en uitvoeren van een reïntegratieplan uit hoofde van art. 71a WAO. Deze 
verplichtingen zijn thans op grond van het eerste lid van art. 71a WAO als regel eveneens 
van toepassing op werkgevers van werknemers met recht op uitkering van ziekengeld. 
Deze regel lijdt uitzondering ten aanzien van werknemers die recht hebben gehad op 
uitkering van ziekengeld in verband met hun bevalling. Op grond van art. 71a lid 2 WAO 
behoeft voor deze werknemers pas een reïntegratieplan te worden ingediend indien zij 
dertien weken na de beëindiging van het recht op uitkering van ziekengeld in verband met 
hun bevalling nog ongeschikt zijn tot werken. Op de inhoud van de verplichtingen met 
betrekking tot het reïntegratieplan en op de vervanging van dit plan door een 
reïntegratieverslag in het voorstel van Wet verbetering poortwachter is reeds ingegaan in § 
4.3.3 onder d) van het arbeidsrechtelijk deel van deze studie. Voor werkgevers van 
werknemers met recht op uitkering van ziekengeld vloeit deze vervanging voort uit het 
tweede lid van het voorgestelde art. 71b WAO. 

- het voor rekening van het Lisv uitbetalen van ziekengeld aan werknemers die op de eerste 
dag van hun ongeschiktheid tot werken in dienstbetrekking stonden tot een werkgever die 
eigenrisicodrager is in de zin van art. 75a lid 1 WAO, maar wier dienstbetrekking nadien 
is be- of geëindigd (art. 1 la ZW). Deze verplichting strekt ertoe, te voorkomen dat door 
het recht op uitkering van ziekengeld van een werknemer een tijdelijke onderbreking 
ontstaat in de financiële relatie tussen die werknemer en zijn werkgever, die als 
eigenrisicodrager een aansluitend op het recht op uitkering van ziekengeld toegekende 
WAO-uitkering gedurende vijfjaar voor eigen rekening dient uit te betalen.23 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de Osv 1997 en de CSV voorzien in een 
sluitend geheel van algemene informatieveiplichtingen voor individuele werkgevers ten 
behoeve van de uitvoering van de sociale werknemersverzekeringen. De verplichting van 
individuele werkgevers tot ziekmelding van werknemers met een recht op uitkering van 
ziekengeld is bij de Veegwet SZW 1997 voorzien van een complement in de vorm van een 
verplichting tot hersteldmelding van deze werknemers. Eveneens bij de Veegwet SZW 1997 
is het verschil op het punt van de publiekrechtelijke reïntegratieverplichtingen tussen 
werkgevers van werknemers met en zonder recht op uitkering van ziekengeld weggenomen 
voorzover dit verschil niet objectief kan worden gerechtvaardigd. 

Kamerstukken II1997/98,25 641, nr. 3, p. 18. 
Kamerstukken II1996/97,24 776, nr. 6, p. 16-17. 
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4.7. De verantwoordelijkheden van individuele werknemers 

De verantwoordelijkheden van individuele werknemers voor de uitvoering van sociale 
werknemersverzekeringen kunnen eveneens worden onderscheiden in informatie- en 
medewerkingsverplichtingen. De informatieverplichtingen kunnen op hun beurt worden 
onderscheiden in verplichtingen ten opzichte van het Lisv of de relevante uitvoeringsinstelling 
en verplichtingen ten opzichte van de werkgever. 

Ter zake van de uitvoering van de sociale werknemersverzekeringen rusten op een individuele 
werknemer ten opzichte van het Lisv of de relevante uitvoeringsinstelling te allen tijde de 
volgende informatieverplichtingen: 
- het desgevraagd, binnen een door de uitvoeringsinstelling schriftelijk gestelde termijn, 

kosteloos, schriftelijk of in een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, 
verstrekken van alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
wetten ten opzichte van hemzelf of van hem in wiens dienst dan wel te behoeve van wie 
hij werkt of gewerkt heeft (art. 89 lid 1 en 2 Osv 1997). De ruime formulering van de 
arbeidsrelaties waarover informatie moet worden verstrekt, is van belang om de 
uitvoeringsinstellingen in staat te stellen, na te gaan of al dan niet een dienstbetrekking 
bestaat.2" 

- het, binnen een maand na ontvangst van een registratiebericht of statusoverzicht, 
schriftelijk corrigeren van onjuiste en aanvullen van onvolledige gegevens (art. 93 lid 1 
Osv 1997), 

- het onmiddellijk schriftelijk melden van het niet tijdig ontvangen van een 
registratiebericht (art. 93 lid 2 Osv 1997), 

- het uit eigen beweging aan de relevante uitvoeringsinstelling meedelen van schending 
door de werkgever van diens verplichtingen uit hoofde van art. 90 lid 2 en art. 91 Osv 
1997 (art. 93 lid 3 Osv 1997). Deze verplichting geldt alleen indien de werknemer van de 
meldingsplichtige feiten kennis draagt of had kunnen dragen. Vooralsnog kan aan de 
effectiviteit van deze verplichting worden getwijfeld aangezien nog niet aan alle 
voorwaarden wordt voldaan die worden genoemd in de memorie van toelichting van de 
wet waarmee zij is ingevoerd.238 Ten eerste draagt de werknemer in veel gevallen geen 
kennis van de meldingsplichtige feiten. Ten tweede is de werknemer, indien hij al kennis 
draagt van de meldingsplichtige feiten, dikwijls niet op de hoogte van de verplichting om 
deze feiten te melden. Ten derde is de niet-naleving van deze verplichting door de 
werknemer alleen bewijsbaar indien de werknemer op dit punt met de werkgever 
samenspant. Ten slotte stelt de handhaving van deze verplichting kwaliteitseisen aan de 
verzekerdenadministratie waaraan in de praktijk (nog) niet altijd wordt voldaan. 

Bij ongeschiktheid tot werken die recht geeft op uitkering van ziekengeld dient een 
individuele werknemer ten opzichte van het Lisv of de relevante uitvoeringsinstelling 
bovendien aan de volgende informatieverplichtingen te voldoen: 
- het, voordat het ziekengeld wordt uitbetaald, in kennis stellen van het Lisv van het 

ontvangen van loon, inkomsten uit arbeid anders dan in dienstbetrekking of 
ouderdomspensioen (art. 31 lid 1 ZW), 

- het op haar verzoek of onverwijld uit eigen beweging aan de relevante 
uitvoeringsinstelling mededelen van alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs 

237 Kamerstukken II1988/89, 20 854, nr. 3, p. 23. 
231Kamerstukken II1988/89, 20 854, nr. 3, p. 25. 
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duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van 
ziekengeld dat is aangevraagd of toegekend (art 49 ZW), 

- het desgevraagd aan de relevante uitvoenngsinstellmg verstrekken van de inlichtingen die 
van belang zijn voor de tenuitvoerlegging van een wegens schending van de 
informatieverplichtingen uit hoofde van art 31 lid 1 ZW of art 49 ZW opgelegde boete 
(art 45a lid 5 ZW), en 

- het desgevraagd aan de relevante uitvoenngsinstellmg verstrekken van de inlichtingen die 
voor de terugvordering van onverschuldigd betaald ziekengeld van belang zijn (art 33 lid 
6 ZW) 

Ten opzichte van de werkgever rusten op een werknemer ter zake van de uitvoering van de 
werknemersverzekenngen de twee volgende informatieverplichtingen 
- het aan de werkgever verstrekken van de gegevens en inlichtingen die deze nodig heeft 

voor de naleving van zijn informatieverplichting uit hoofde van art 90 lid 2 Osv 1997 
(art 92 lid 1 Osv 1997) De gegevens en inlichtingen waarop deze verplichting ziet, 
worden geconcretiseerd m art 1 Besluit melding sociale verzekenngen (Siert 1989, 107) 
In de praktijk komt deze verplichting neer op het invullen van een verklaring voor de 
sociale verzekenngen, analoog aan de verklanng die hij in het kader van de 
loonbelastingheffing dient in te vullen2 3 9 

- het geven van inzage in een document als bedoeld in art 1 van de Wet op de 
Identificatieplicht (Stb 1993, 660) en het bieden van gelegenheid tot het maken van een 
afschnft van dit document (art 92 lid 2 Osv 1997) 

De met-naleving van de informatieverplichtingen uit hoofde van art 31 lid 1 en art 49 ZW 
wordt in artikel 45a ZW met een administratieve boete bedreigd In beginsel is het Lisv 
verplicht om een dergehjke boete op te leggen Bij aanwezigheid van dnngende redenen is het 
Lisv echter bevoegd om van boete-oplegging afte zien Indien aan de kant van de werknemer 
elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, is het Lisv daartoe zelfs verplicht De hoogte van de 
boete is geregeld in het het Boetebesluit socialezekerheidswetten240 Volgens art 2 lid 1 van 
dit besluit bedraagt de boete 10% van het bedrag dat ten onrechte als uitkenng is verleend als 
gevolg van het met of niet behoorlijk nakomen van de informatieverplichting, met een 
minimum van ƒ100,- Op grond van art 3 van het besluit wordt de aldus vastgestelde boete 
verhoogd of verlaagd indien de emst van de gedraging,241 de mate waann de gedraging de 
werknemer kan worden verweten of de omstandigheden waann hij verkeert, daartoe 
aanleiding geven In bepaalde gevallen kan, in plaats van het opleggen van een boete, met het 
geven van een schnftelijke waarschuwing worden volstaan Deze gevallen zijn geregeld in het 
Besluit waarschuwing242 

Voor de introductie van de administratieve boete als sanctie op de met-naleving van 
informatieverplichtingen worden in de memone van toelichting bij de Wet boeten, 
maatregelen, terug- en invordenng243 vijf argumenten aangedragen Ten eerste ligt het niet 
voor de hand om de met-naleving van informatieverplichtingen op dezelfde wijze te 
sanctioneren als de met-naleving van medewerkingsverphchtingen, die op beperking van 
uitkenngsafhankehjkheid zijn gencht Ten tweede wordt aan de sanctie op de met-nalevmg 

2 3 9 Kamerstukken Π 1988/89, 20 854, nr 3, ρ 24-25 
2 4 0 Besluit van 14 oktober 2000, Stb 2000,462 
2 4 1 Volgens CRvB 7 september 1999, USZ1999/290 is een van de factoren die bij de beoordeling hiervan een rol 
spelen het al dan met herhaaldelijke karakter van de gedraging 
2 , 2 Besluit Lisv van 31 maart 1999, Acri 1999, 76 
2 4 3 Kamerstukken II1994/95,23 909, nr 3, ρ 9-11 
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van informatieverplichtingen een punitief karakter toegekend, met als consequentie dat op 
deze sanctie de strafrechtelijke waarborgen van art. 6 EVRM van toepassing zijn; dit in 
tegenstelling tot de sanctie op de niet-naleving van medewerkingsverplichtingen, welke 
beoogt de inschakeling in het arbeidsproces te bevorderen. Ten derde dienen de 
uitvoeringsorganen in staat te worden gesteld om hun verantwoordelijkheid voor de afdoening 
van minder ernstige gevallen van informatiefraude waar te maken zodat het Openbaar 
Ministerie zich kan beperken tot de vervolging van de ernstige gevallen. Ten vierde dient ook 
in de situatie waarin geen uitkering meer wordt genoten bij informatiefraude een effectieve 
sanctie te kunnen worden opgelegd. Ten slotte dient de beslagvrije voet van art. 475c en art. 
475d Rv bij de tenuitvoerlegging van de sanctie op informatiefraude wel, maar bij de 
tenuitvoerlegging van de sanctie op niet-naleving van op arbeidsinschakeling gerichte 
verplichtingen niet van toepassing te zijn; dit om te voorkomen dat de uitkering gaat fungeren 
als een basisinkomen waardoor de aanvaarding van betaalde arbeid wordt ontmoedigd. 

De hierboven opgesomde argumenten zijn niet alle even sterk. Zo is het onderscheid tussen 
informatie- en medewerkingsverplichtingen, waarop het eerste argument berust, niet 100% 
waterdicht.244 Een medewerkingsverplichting zoals die tot de naleving van 
controlevoorschriften kan immers mede informatieverplichtingen omvatten en het binnen de 
door het Lisv gestelde termijn naleven van de informatieverplichtingen ex art. 31 lid 1 en art. 
49 ZW geldt in de visie van de wetgever245 als medewerkingsverplichting. In het licht van het 
vierde argument, dat steekhoudend is, kan het toekennnen van een punitief karakter aan de 
sanctie op schending van informatieverplichtingen worden gerechtvaardigd. Daarmee is 
echter nog niet gezegd dat de sanctie op schending van medewerkingsverplichtingen geen 
punitief karakter heeft. Weliswaar is dit standpunt ingenomen door de Centale Raad van 
Beroep246 maar de betreffende uitspraak heeft in de literatuur247 veel kritiek ontmoet. 
Niettemin heeft de Centrale Raad van Beroep zijn visie op dit punt recentelijk bevestigd.248 

De visie op de verantwoordelijkheidsverdeling voor de afdoening van fraude tussen de 
uitvoeringsinstanties en het Openbaar Ministerie, die aan het derde argument ten grondslag 
ligt, verdient ondersteuning. Daarmee is echter nog niet gezegd dat dit argument de 
introductie van de administratieve boete als sanctie op de niet-naleving van 
informatieverplichtingen kan rechtvaardigen. 4 Tegen het vijfde argument valt in te brengen 
dat de uitkeringsgerechtigde, indien het inkomen van hem en zijn gezin door toepassing van 
een sanctie op niet-naleving van op arbeidsinschakeling gerichte verplichtingen terugvalt tot 
onder de relevante bijstandsnorm en in aanmerking te nemen vermogen ontbreekt, recht heeft 
op bijstand. Wel kan ook in de sfeer van dit recht een maatregel worden opgelegd, maar deze 
is op grond van art. 14 lid 1 Abw per definitie van tijdelijke aard en de duur daarvan bedraagt 
volgens het Maatregelenbesluit Abw, IOAW en IOAZ (Stb. 1996, 360) in beginsel niet langer 
dan één maand. Met deze kanttekening kan het recht op bijstand als recht op een 
basisinkomen worden opgevat. Al met al missen het eerste, het tweede, het derde en het vijfde 
argument overtuigingskracht. Daardoor is de basis waarop de rechtvaardiging van het verschil 
in sanctionering tussen informatie- en medewerkingsverplichtingen berust, nogal smal. 

244 Verheul 1994 noemt dit onderscheid zelfs onzuiver, poreus en kunstmatig. 
245 Kamerstukken Π1994/95, 23 909, nr. 13, p. 10-12. 
2 4 4 CRvB 21 december 1993, RSV1994/132. 
2 4 7 Demeersseman 1994; Hazewindus 1994; Heerma van Voss 1994a, Roording 1994, p. 33-36 en Verheul, 
1994, p. 41-45. Anders: Lenos 1994 en Riphagen 1994b, p. 68-70, wiens stellingname overeenkomt met het in 
de memorie van toelichting bij de Wet boeten, maatregelen, terug- en invordering ingenomen standpunt. 
2 4 8 CRvB 5 april 2000, USZ2000/135. 
2 4 9 In deze zin ook Verheul 1994, p. 22. 
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De niet-naleving van de overige informatieveiplichtingen van de werknemer wordt met 
strafrechtelijke sancties bedreigd. Schending van de verplichtingen uit hoofde van art. 89 Osv 
1997, art. 33 lid 4 ZW en art. 45a lid 4 ZW wordt in art. 107 Osv 1997 bedreigd met hechtenis 
van ten hoogste een maand of een geldboete van maximaal ƒ5.000,-. Niet-naleving van één 
van de verplichtingen uit hoofde van art. 92 of art. 93 Osv 1997 kan één van de in de artikelen 
227b en 447d WvSr strafbaar gestelde delicten opleveren. 

De medewerkingsverplichtingen dienen ter stroomlijning van administratieve processen en ter 
beperking van uitkeringslasten. De niet-naleving van deze verplichtingen wordt in artikel 45 
ZW als regel bedreigd met een tijdelijke of blijvende (partiële) weigering van het ziekengeld. 
Deze maatregel dient te worden afgestemd op de ernst van de gedraging en de mate van 
verwijtbaarheid daarvan. De afstemming geschiedt op basis van het Maatregelenbesluit Tica 
(Lisv).250 Dit onderscheidt vijf categorieën gedragingen, waarbij de maatregelen uiteenlopen 
van 2% korting gedurende een week tot een blijvende algehele weigering. Met de laatste 
sanctie wordt het opzettelijk veroorzaken van ongeschiktheid tot werken bedreigd. In 
bepaalde gevallen kan, in plaats van het treffen van een maatregel, met het geven van een 
schriftelijke waarschuwing worden volstaan. Deze gevallen zijn geregeld in het Besluit 
waarschuwing.25 ' 

De medewerkingsverplichtingen waaraan individuele werknemers met recht op uitkering van 
ziekengeld zich hebben te houden, zijn: 

a) Het tijdig inroepen van geneeskundige hulp (art. 45 lid 1 onder a ZW). Het inroepen van 
geneeskundige hulp betreft de normale, van elke verzekerde te vergen medische controle en 
behandeling. 52 Dit kan ook een operatie zijn die, gelet op de stand van de medische 
wetenschap en techniek, niet gevaarlijk is. 53 Wat onder 'tijdig' moet worden verstaan, is 
afhankelijk van de aard en de ernst van de ziekte. Bij een niet-emstige griep behoeft niet 
direct medische hulp te worden ingeroepen.254 Indien een rustkuur echter niet tot genezing 
blijkt te leiden, dient men zich alsnog onder medische behandeling te stellen.255 

b) Het zich gedurende het gehele verloop van de ziekte onder behandeling blijven stellen (art. 
45 lid 1 onder a ZW). Indien de behandeling in een instelling plaatsvindt, houdt deze 
verplichting in dat men die instelling niet uit eigen beweging mag verlaten tenzij een langer 
verblijf aldaar van de persoon in kwestie in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze 
omstandigheid doet zich niet voor indien men klachten over de verpleging heeft, zelfs al zijn 
deze klachten gegrond.257 

c) Het opvolgen van de voorschriften van de behandelende arts (art. 45 lid 1 onder a ZW). 
Deze verplichting levert vooral moeilijkheden op indien de voorschriften van de 
behandelende arts met die van de controlerende geneeskundige van de uitvoeringsinstelling 
conflicteren. Als regel prevaleren bij zulk een conflict de voorschriften van de controlerende 

""Stcrt. 1996,141. 
231 Besluit Lisv van 31 maart 1999, Stcrt. 1999, 76. 
252 CRvB 22 juli 1960, RSV1960/197. 
253 CRvB 28 september 1955, AB 1956, p. 307. 
2M CRvB 30 september 1937, AB 1937, p. 956. 
255 CRvB 28 september 1955, AB 1956, p. 307. 
256 CRvB 11 mei 1955, AB 1955, p. 777. 
257 CRvB 21 december 1962, RSV 1963/27. 
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geneeskundige Wel dient de controlerende geneeskundige in dat geval zijn voorschriften te 
motiveren.25 

d) Het zich gedurende de ongeschiktheid tot werken niet schuldig maken aan gedragingen 
waardoor de genezing wordt belemmerd of vertraagd (art. 45 lid 1 onder b ZW). Deze 
bepaling ziet op het voorkomen van handelingen die naar algemeen geldende medische 
maatstaven de strekking hebben, de genezing te belemmeren ofte vertragen. Dat de bewuste 
handelingen de genezing ook daadwerkelijk hebben belemmerd of vertraagd, behoeft niet te 
worden aangetoond.260 Wel moeten deze handelingen plaatsvinden gedurende de 
ongeschiktheid tot werken2 ' en moet van deze handelingen aan de betrokkene een verwijt 
kunnen worden gemaakt.262 Het opvolgen van de voorschriften van de behandelende arts 63 en 
zwaarwegende psychische factoren264 kunnen aan verwijtbaarheid in de weg staan. Tot de 
handelingen die art. 45 lid 1 onder b ZW beoogt tegen te gaan behoort onder meer het in de 
gebruikelijke vrije tijd verrichten van werkzaamheden die naar hun aard de genezing kunnen 
belemmeren of vertragen.265 

e) Het voldoen aan een verzoek van het Lisv om te verschijnen en/of mee te werken aan een 
geneeskundig onderzoek door een door het Lisv aangewezen deskundige (art. 28 lid 1 en art. 
45 lid 1 onder c ZW). Aan deze verplichting wordt blijkens de tekst van de laatstgenoemde 
bepaling niet voldaan indien een verzekerde zonder deugdelijke grond nalaat gevolg te geven 
aan een verzoek om te verschijnen of indien een geneeskundig onderzoek door een door het 
Lisv aangewezen deskundige door toedoen van de verzekerde niet kan plaatshebben. Bij een 
deugdelijke grond om niet te verschijnen, valt te denken aan een voorschrift van de 
behandelende arts om thuis te blijven. Van het niet kunnen plaatshebben van een 
geneeskundig onderzoek door toedoen van de verzekerde kan sprake zijn indien een 
verzekerde een controleur of controlerende arts niet tot zijn woning toelaat,267 zonder bericht 
van verhindering verzuimt om gevolg te geven aan een oproep van de controlerende arts om 
op diens spreekuur te verschijnen,268 geen gevolg geeft aan het verzoek van de controlerende 
arts om zich te ontkleden,269 of de spreekkamer van de controlerende arts verlaat nadat deze 
de aanwezigheid van de partner van de verzekerde heeft afgewezen.270 Van toedoen van de 
verzekerde is echter uitsluitend sprake indien aan hemzelf2 ' van één van bovengenoemde 
gedragingen een verwijt kan worden gemaakt.272 

f) Het zich uiterlijk op de tweede dag van de ongeschiktheid tot werken ziekmelden bij de 
werkgever of, indien men geen werkgever heeft, bij het Lisv (art. 45 lid 1 onder d ZW onder 

258 CRvB 8 julil943, AB 1943, p. 588. Zie echter ook CRvB 19 november 1942, AB 1943, p. 130. 
259 CRvB 25 maart I960, RSV1960/98. 
260 CRvB 28 april 1960, RSV 1960/127. 
261 CRvB 24 juni 1992, RSV 1992/333. 
262 CRvB 26 juli 1977, RSV 1978/7. 
263 CRvB 5 oktober 1944, AB 1945, p. 288 en CRvB 19 oktober 1955, AB 1956, p. 838. 
264 CRvB 14 januari 1937, AB 1937, p. 152 en CRvB 19 maart 1975, RSV 1975/331. 
265 CRvB 14 augustus 1973, RSV 1974/77. 
246 CRvB 13 maart 1962, RSV 1962/77. 
267 CRvB 28 november 1958, RSV 1958/176. 
268 CRvB 29 april 1960, RSV 1960/128. 
269 CRvB 24 januari 1979, RSV 1979/96. 
270 CRvB 9 mei 1979, RSV 1979/184 en CRvB 5 maart 1980, RSV 1980/166. 
271 CRvB 23 maart 1977, RSV 1977/196. 
272 CRvB 12 juni 1962, RSV 1962/153, CRvB 1 december 1964, RSV 1965/10 en CRvB 26 maart 1975, RSV 
1975/337. 
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verwijzing naar artikel 38a lid 1 ZW). Van niet-naleving van deze verplichting is sprake bij 
een niet-tijdige273 en bij een onvolledige ziekmelding.2 Een ziekmelding is onvolledig indien 
zij niet voldoet aan de in art. 9 Ziekengeldreglement 1997 (Stcrt. 1997, 137) gestelde eisen, 
bijvoorbeeld doordat het (verpleeg)adres niet (juist) is vermeld.275 Voor de tijdigheid en de 
volledigheid van de ziekmelding is de verzekerde verantwoordelijk, ook indien hij de 
uitvoering daarvan aan anderen overlaat276 Wel mag van een uitvoeringsorgaan bij een 
onvolledige ziekmelding enige activiteit worden verwacht om de ontbrekende gegevens 
alsnog te verkrijgen.277 Niet op grond van art. 45 lid 1 ZW gesanctioneerd wordt de in art. 38a 
lid 4 ZW opgenomen verplichting tot hersteldmelding aan de werkgever of, indien men geen 
werkgever meer heeft, aan het Lisv. 

g) Het naleven van de controlevoorschriften van het Lisv (artikel 45 lid 1 onder e ZW). Het 
Lisv heeft deze voorschriften gegeven bij besluit van 23 april 1997, Stcrt. 1997, 85 
(Controlevoorschriften Ziektewet 1997). Deze voorschriften bevatten de verplichtingen 
waaraan de verzekerde met recht op uitkering van ziekengeld anders dan wegens bevalling 
moet voldoen teneinde controle op het bestaan van zijn ongeschiktheid tot werken mogelijk te 
maken. Het gaat daarbij om verplichtingen tot het invullen en inzenden van het formulier 
'eigen verklaring', het op bepaalde tijden thuis blijven, het mogelijk maken van controle, het 
vragen van toestemming voor een meerdaags verblijf in het buitenland en het hervatten van de 
arbeid bij herstel. Bovendien zijn alle verzekerden van wie het Lisv een aangifte van ziekte of 
een ziekmelding heeft ontvangen, behalve degenen die ziekengeld in verband met bevalling 
genieten, op grond van art. 3 lid 1 Controlevooorschriften Ziektewet 1997 verplicht om 
gevolg te geven aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts of 
rapporteur. Deze verplichting vormt een doublure met de hierboven besproken verplichting 
uit hoofde van art. 28 lid 1 en art. 45 lid 1 onder c ZW, maar is desondanks in de 
controlevoorschriften opgenomen teneinde de verzekerde die verhinderd is om te verschijnen 
op het spreekuur van de verzekeringsarts of rapporteur te verplichten deze verhindering onder 
opgave van de reden daarvan binnen 24 uur te melden. Deze melding stelt het Lisv in staat om 
te beoordelen of er een deugdelijke grond is om niet op het spreekuur te verschijnen. In dat 
geval is de daartoe strekkende wettelijke verplichting namelijk niet van toepassing.278 

h) Het voldoen aan de medewerkingsverplichtingen uit hoofde van art. 25 en art. 28 onder a 
en b WAO en aan de overeenkomstige verplichtingen op grond van de WAZ en de Wajong 
(art. 45 lid 1 onder f ZW). Artikel 25 lid 1 WAO houdt verplichtingen in tot het geven van 
gevolg aan een tijdig gedane oproep, aan het verzoek vragen te beantwoorden, aan de 
opdracht tot een onderzoek mede te werken en aan het voorschrift om zich ter observatie te 
laten opnemen en in de aangewezen inrichting te verblijven. Artikel 28 onder a WAO 
verplicht de belanghebbende om bepaalde voorschriften van het Lisv of een door een door het 
Lisv aangewezen deskundige op te volgen. Het gaat daarbij om voorschriften in het belang 
van een behandeling of genezing, tot behoud, herstel of bevordering van de 
arbeidsgeschiktheid, of tot inschrijving bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Artikel 28 

273 CRvB 11 april 1975, RSV1975/374, CRvB 30 augustus 1978, RSV1978/351 en CRvB 9 december 1987, 
RSV1988/165. 
274 CRvB 4 juni 1980, RSV 1980/234. 
275 CRvB 30 oktober 1959, RSV 1959/253, CRvB 8 mei 1962, RSV 1962/131, CRvB 19 oktober 1973, RSV 
1974/115, CRvB 9 maart 1977, RSV 1977/160 en CRvB 30 maart 1985, RSV 1985/172. 
276 CRvB 1 oktober 1971, RSV 1972/17 en CRvB 9 maart 1977, RSV 1977/170. 
277 CRvB 4 juni 1980, RSV 1980/234. 
278 Toelichting op art. 3 Controlevooorschriften Ziektewet 1997, Stcrt 1997, 85, p. 8. 
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onder b WAO legt aan de belanghebbende de verplichting op om zich onder geneeskundige 
behandeling te stellen en de aanwijzingen van de behandelende arts op te volgen. 

i) Het niet opzettelijk veroorzaken van de ongeschiktheid tot werken (art. 45 lid 1 onder g 
ZW). Het opzettelijk veroorzaken van de ongeschiktheid tot werken komt zelden voor. Als het 
al voorkomt, hetgeen onder meer bij zelfverwonding het geval kan zijn,279 is het bovendien 
moeilijk te bewijzen.280 Bewijs moet worden geleverd van de gerichtheid van het opzet, de 
gradatie daarvan en de toerekeningsvatbaarheid van de dader. Het opzet dient te zijn gericht 
op de ongeschiktheid tot werken.2 ' Ten slotte moet de gedraging aan de dader kunnen 
worden toegerekend.282 Dit is niet mogelijk indien de dader ten tijde van de gedraging niet 
volledig over normale verstandelijke en wilsvermogens beschikte.283 

j) Het desgevraagd verlenen van inzage in een document als bedoeld in art. 1 van de Wet op 
de Identificatieplicht {Stb. 1993,660) of tonen van een geldig rijbewijs voorzover dit 
redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van wetten (art. 45 lid 1 onder h ZW waar 
wordt verwezen naar art. 89 lid 4 Osv 1997). Met het oog op de effectiviteit van deze 
medewerkingsverplichting dienen werknemers de inzage onverwijld te verlenen.284 Dit 
betekent dat zij te allen tijde een identiteitsbewijs moeten kunnen tonen. In dit verband is de 
in § 4.6 besproken werkgeversveiplichting van belang om maatregelen te treffen die 
werknemers in staat stellen om in werktijd aan hun identificatieverplichting uit hoofde van 
art. 89 lid 4 Osv 1997 te voldoen. 

k) Het binnen een door het Lisv gestelde termijn voldoen aan een verzoek tot naleving van art. 
31 lid 1 en art. 49 ZW (art. 45 lid 1 onder i ZW). 

1) Het niet verrichten van handelingen en het vermijden van nalatigheden waardoor de 
werknemer het Lisv of het AWf benadeelt of zou kunnen benadelen (art. 45 lid 1 onder j ZW). 
Voorbeelden van handelingen die een benadelingshandeling kunnen opleveren, zijn het 
instemmen met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de 
werkgever,285 het instellen van een ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW en het aanvaarden 
van de ontbindende voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde termijn na 
het intreden van de ongeschiktheid tot werken wordt beëindigd. Voorbeelden van 
nalatigheden die een benadelingshandeling kunnen vormen, zijn het berusten in een ontslag 
op staande voet waaraan geen dringende reden in de zin van art. 7:677 lid 1 BW ten grondslag 
ligt en het berusten in het niet in acht nemen door de werkgever van de juiste opzegtennijn. In 
het algemeen kan slechts van een benadelingshandeling in de zin van art. 45 lid 1 onder j ZW 
sprake zijn indien de werknemer daardoor een recht op loon prijsgeeft nadat het 
arbeidsongeschiktheidsrisico reeds is ingetreden.2 Een uitzondering op deze regel deed zich 
voor bij een werknemer die, na door de werkgever voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van 
bovenmatig drankgebruik te zijn gewaarschuwd, ten gevolge van een dergelijk drankgebruik 
ongeschikt raakte tot werken en op staande voet werd ontslagen.287 

279 Scheidsgerecht Den Haag 3 oktober 1935, AB 1935, p. 1014. 
m CRvB 1 oktober I960, RSV1960/107 en CRvB 12 januari 1983, RSV1983/108. 
281 CRvB 27 april 1977, RSV 1977/238. 
282 CRvB 9 januari 1935, AB 1935, p. 249. 
283 CRvB 27 februari 1946, AB 1946, 98. 
^Kamerstukken II1991/92, 22 694, nr. 3, p. 11. 
285 Rb. Rotterdam 4 maart 1997, RSV Actueel 1997/12. 
286 CRvB 2 december 1998, RSV 1999/51. 
287 CRvB 29 september 1999, RSVlOOO/ió. 
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m) Het nakomen van de verplichtingen die rusten op de zieke werknemer die in staat is hem 
passende arbeid te verrichten. Een dergelijke werknemer is op grond van art. 30 lid 1 ZW 
verplicht te trachten deze arbeid te verkrijgen en, indien hij daartoe in de gelegenheid wordt 
gesteld, te verrichten. Bovendien kan het Lisv hem op grond van art. 30 lid 3 ZW verplichten, 
zich als werkzoekende te laten registreren bij de Arbeidsovoorzieningsorganisatie en die 
registratie tijdig te doen verlengen.288 

Naar huidig recht gelden de medewerkingsverplichtingen in beginsel gelijkelijk voor 
werknemers met en zonder recht op uitkering van ziekengeld. Indien de werkgever zich echter 
bij de begeleiding van zieke werknemers van deskundige bijstand voorziet, de wijze waarop 
deze bijstand plaatsvindt, schriftelijk is vastgelegd en een afschrift daarvan aan de 
uitvoeringsinstelling is verstrekt, kunnen de verplichtingen om op verzoek van het Lisv te 
verschijnen, inlichtingen te geven, mee te werken aan een geneeskundig onderzoek, zich te 
doen inschrijven bij de Arbeidsvoorzieningsorgansiatie en zich te houden aan de 
controlevoorschriften van het Lisv aan werknemers zonder recht op uitkering van ziekengeld 
op grond van art. 39a lid 1 ZW pas worden opgelegd na de dertiende week van hun 
ongeschiktheid tot werken. Het voorstel van Wet verbetering poortwachter289 schrapt deze 
bepaling aangezien het de controle van zieke werknemers met recht op doorbetaling van loon 
maar zonder recht op uitkering van ziekengeld geheel aan hun werkgever overlaat. Wel voegt 
dit wetsvoorstel aan art. 28 WAO een nieuw onderdeel h toe. Dit onderdeel verplicht het Lisv 
de WAO-uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk te weigeren indien de 
werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door zijn werkgever of diens 
arbodienst gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn hem 
in staat te stellen, passende arbeid te verrichten. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de verantwoordelijkheden van individuele 
werknemers voor de uitvoering van de Ziektewet kunnen worden onderscheiden in 
informatieverplichtingen en medewerkingsverplichtingen. 
De informatieverplichtingen zien op het tijdig verstrekken van juiste en volledige informatie 
aan het Lisv en de werkgever en staan in het teken van het voorkomen van fraude. Op het niet 
naleven van deze verplichtingen zijn sancties met een punitief karakter gesteld. Het gaat 
daarbij zowel om sancties van strafrechtelijke aard, zoals de geldboete, als om een sanctie van 
administratiefrechtelijke aard, te weten de administratieve boete. Op beide categorieën 
sancties zijn de waarborgen van art. 6 EVRM van toepassing. Overigens zijn de argumenten 
voor de introductie van de administratieve boete niet alle even sterk. Zo is bijvoorbeeld het 
onderscheid tussen informatie- en medewerkingsverplichtingen, waarop één van deze 
argumenten berust, niet 100% waterdicht. 
Medewerkingsverplichtingen dienen ter stroomlijning van administratieve processen en ter 
beperking van uitkeringslasten. Het niet naleven daarvan wordt in het algemeen met een 
tijdelijke of blijvende weigering van (een deel van) het ziekengeld bedreigd. Anders dan de 
punitieve sancties op het niet naleven van informatieverplichtingen, kan een dergelijke 
maatregel uitsluitend aan werknemers met recht op uitkering van ziekengeld worden 
opgelegd. 

288 Tenzij de betrokkene niet behoort tot de categorieën van personen die op grond van art. 69 lid 1 
Arbeidsvoorzieningswet 1996 recht hebben op registratie als werkzoekende. 
289 Kamerslukken II2000/01, 27678, nrs. 1-2. 
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5. De verantwoordelijkheden voor de rechtsbescherming 

5.1. De verantwoordelijkheden van de centrale overheid 

De centrale overheid, meer bepaald de wetgever, heeft de verantwoordelijkheid op zich 
genomen voor de inrichting van het stelsel van rechtsbescherming ter zake van geschillen 
over het recht op uitkering van ziekengeld. Tot het maken van de keuze om deze 
verantwoordelijkheid op zich te nemen, was de wetgever gehouden op grond van art. 6 lid 1 
EVRM. Hoewel het recht op uitkering van ziekengeld in Nederland van publiekrechtelijke 
aard is, wordt dit recht door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens als een burgerlijk 
recht in de zin van deze verdragsbepaling gekwalificeerd.290 Deze kwalificatie berust op een 
drietal gronden. Ten eerste beschouwt het Hof het recht op uitkering van ziekengeld als een 
persoonlijk recht van economische aard. Ten tweede ziet het Hof een nauwe samenhang 
tussen dit recht en de arbeidsovereenkomst. Ten derde acht het Hof de wettelijke 
ziekengeldverzekering vergelijkbaar met een particuliere verzekering. Op zichzelf beschouwd 
zijn deze argumenten voor het Hof niet doorslaggevend voor de kwalificatie van het recht op 
uitkering van ziekengeld als burgerlijk recht ex art. 6 EVRM maar tezamen genomen zijn zij 
dat wel. Dit heeft tot gevolg dat in staten met een monistisch stelsel, die het EVRM hebben 
geratificeerd en op dit punt geen voorbehoud hebben gemaakt, bij geschillen over het recht op 
uitkering van ziekengeld een rechtens te honoreren aanspraak bestaat op een met de 
waarborgen van art. 6 EVRM omklede rechterlijke procedure. Keerzijde van de aanspraak op 
zulk een procedure is de verantwoordelijkheid van de centrale overheid, c.q. de wetgever, 
voor het bestaan en de inrichting daarvan.291 

Bij de inrichting van het stelsel van rechtsbescherming heeft de wetgever een drietal 
principiële keuzes gemaakt, te weten die voor de publiekrechtelijke aard van het stelsel en 
binnen het stelsel die voor twee feitelijke instanties (met de rechtbank als rechter van eerste 
aanleg en de Centrale Raad van Beroep als appèlrechter) en voor een bezwaarschriftprocedure 
als voorportaal. Hieronder wordt op de eerste en de tweede keuze ingegaan; in § 5.2 op de 
derde. 

De keuze voor de publiekrechtelijke aard van het stelsel van rechtsbescherming vloeit voort 
uit het publiekrechtelijke karakter dat naar Nederlands recht aan het recht op uitkering van 
ziekengeld wordt toegekend. Dit karakter is gelegen in de publiekrechtelijke aard van de 
Ziektewet en in de omstandigheid dat het Lisv, dat verantwoordelijk is voor het geven van 
uitvoering aan de Ziektewet, als bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 onder a Awb is aan 
te merken. Dit is het geval aangezien het Lisv bij publiekrechtelijke wetsbepaling, te weten 
art. 30 lid 1 Osv 1997, is ingesteld. 
De keuze voor de publiekrechtelijke aard van het stelsel van rechtsbescherming heeft tot 
gevolg dat de toegankelijkheid van de rechtsbescherming in beginsel is gewaarborgd. 
Kenmerkend voor het Nederlandse publiekrechtelijke stelsel van rechtsbescherming zijn 
immers een eenvoudige rechtsingang door middel van een beroepschrift dat slechts aan 
weinig eisen dient te voldoen (zie art. 6:5 Awb), betrekkelijk lage griffierechten voor 
natuurlijke personen (art. 8:41 lid 3 Awb en art. 22 lid 2 Beroepswet), een betrekkelijk 
informele procedure, een actieve opstelling van de rechter, het ontbreken van een verplichting 

290 EHRM 29 mei 1986, RSV1987/23 (Feldbrugge). In EHRM 24 juni 1993, RSV1994/69 (Schuler/Zgraggen) 
heeft het EHRM rechten op socialezekerheidsprestaties in het algemeen als burgerlijke rechten in de zin van ait. 
6 lid 1 EVRM gekwalificeerd. 
2,1 Van Dijk & Van Hoof 1991, p. 328-330. 
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tot het inroepen van rechtsbijstand en een tot het geval van kennelijk onredelijk gebruik van 
procesrecht beperkte mogelijkheid tot veroordeling van natuurlijke personen in de kosten van 
de wederpartij (art. 8:75 lid 1 Awb).292 

De keuze voor twee feitelijke instanties met de rechtbank als rechter van eerste aanleg en de 
Centrale Raad van Beroep als appèlrechter is gemaakt in het kader van de herziening van de 
rechterlijke organisatie die in de jaren negentig heeft plaatsgevonden. Eén van de 
doelstellingen van deze operatie was het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren van 
de juridische kwaliteit en de cliëntgerichtheid van de rechtspraak.293 Als eerste voorwaarde 
voor het verbeteren van juridische kwaliteit van de rechtspraak dienden naar het oordeel van 
het kabinet-Lubbers ΙΠ de civiele, de straf- en de bestuursrechtspraak ter bevordering van de 
rechtseenheid binnen en tussen deze rechtsgebieden zoveel mogelijk binnen één geïntegreerde 
rechterlijke macht plaats te vinden.294 Daarmee was de keuze voor de rechtbank als rechter 
van eerste aanleg geïndiceerd aangezien de rechtbank in civiele zaken en strafzaken als regel 
reeds als zodanig fungeerde. Deze keuze was ook van belang voor de cliëntgerichtheid van de 
rechtspraak. Zij maakte de structuur van de rechterlijke organisatie immers doorzichtiger en 
leidde tot een betere geografische bereikbaarheid van de socialezekerheidsrechter in eerste 
aanleg.295 Een tweede voorwaarde voor het verbeteren van de juridische kwaliteit van de 
rechtspraak was volgens het kabinet-Lubbers III gelegen in het bestaan van de mogelijkheid 
tot het instellen van hoger beroep.296 Door een hogere rechter een in eerste instantie gegeven 
rechterlijk oordeel in volle omvang te laten toetsen, kunnen immers zowel fouten van de 
rechter in eerste aanleg als misslagen van partijen worden geëlimineerd. Deze voorwaarde 
indiceerde de keuze voor het behoud van twee feitelijke instanties. Daarbij werd de Centrale 
Raad van Beroep voorlopig als appèlrechter gehandhaafd aangezien het kabinet-Lubbers III 
het treffen van een definitieve regeling voor het onderbrengen van de tweede feitelijke 
instantie minder urgent achtte.29 Ook het eerste kabinet-Kok heeft de keuze gemaakt om de 
huidige appelvoorziening nog een aantal jaren te handhaven teneinde de rechterlijke macht 
door het uitblijven van grote structuurwij zingingen in staat te stellen, haar aandacht vooral te 
richten op het verbeteren van de inteme organisatie bij de zittende magistratuur. 

5.2. De verantwoordelijkheden van het Lisv en de uitvoeringsinstellingen 

In art. 38 lid 1 onder a Osv 1997 wordt aan het Lisv de verantwoordelijkheid opgedragen voor 
het geven van uitvoering aan onder meer de wettelijke ziekengeldverzekering. Zoals in § 4.3 
werd geconstateerd, houdt deze verantwoordelijkheid feitelijk die voor het laten verrichten 
van uitvoeringswerkzaamheden door uitvoeringsinstellingen in. Tot deze werkzaamheden 
behoort het nemen van beslissingen op bezwaarschriften. Aan de bezwaarschriftprocedure is 
echter behalve een uitvoeringsaspect ook een rechtsbeschermingsaspect te onderkennen. Gelet 
op art. 7:1 lid 1 Awb fungeert de bezwaarschriftprocedure namelijk als voorportaal van het 
beroep op de administratieve rechter. Om deze reden wordt de verantwoordelijkheid van het 
Lisv voor het door uitvoeringsinstellingen laten nemen van beslissingen op bezwaarschriften 
in deze studie als een verantwoordelijkheid voor de rechtsbescherming gekwalificeerd. 

2,2 De eerste vijf kenmerken zijn ontleend aan Noordam 2000, p. 378-379. 
293 Kamerstukken II1990/91, 21 967, nr. 3, p. 3. 
294 Kamerstukken II1990/91,21 967, nr. 3, p. 3. 
295 Kamerstukken II1990/91,21 967, nr. 3, p. 4-5. 
296 Kamerstukken II1990/91,21 967, nr. 3, p. 3-4. 
297 Kamerstukken II1991/92, 22 495, nr. 3, p. 11 en p. 13. 
2,8 Kamerstukken II1996/97, 25 425, nr. 1, p. 11-12. 
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De principiële keuze om een bezwaarschriftprocedure te laten voorafgaan aan het beroep op 
de administratieve rechter, is gemaakt in het kader van de eerste tranche van de Awb (Stb. 
1992, 315). De memorie van toelichting299 geeft voor deze keuze drie argumenten. Ten eerste 
kan een bezwaarschriftprocedure de kwaliteit van de besluitvorming verhogen door een 
mogelijkheid te creëren om aspecten die bij de primaire besluitvorming onvoldoende aandacht 
hadden gekregen, alsnog in de beschouwing te betrekken. Ten tweede kan door het instellen 
van een bezwaarschriftprocedure een belangrijke vermindering van de werkdruk van de 
administratieve rechter worden bereikt; enerzijds doordat er minder zaken aan hem worden 
voorgelegd en anderzijds doordat de voor hem resterende zaken een voorbehandeling hebben 
ondergaan waardoor zij duidelijker zijn afgebakend en beter zijn uitgewerkt. Ten derde kan de 
behandeling van een bezwaarschrift gebreken in de interne organisatie van het bestuursorgaan 
aan het licht brengen. 
Op de regel om een bezwaarschriftprocedure aan het beroep op de rechter te laten voorafgaan, 
is voor geschillen op grond van de Ziektewet die geen betrekking hebben op de verschuldigde 
premie in art. IV van de Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie (Stb. 
1993,650) een tijdelijke uitzondering gemaakt die van 1 januari 1994 tot 1 mei 1997 van 
kracht was. Aan deze tijdelijke uitzondering lagen de volgende overwegingen ten grondslag. 
In de eerste plaats zouden aan invoering van een bezwaarschriftprocedure in medische zaken 
aanzienlijke bestuurslasten verbonden zijn, niet alleen vanwege de grote aantallen zaken maar 
ook vanwege de kosten van raadpleging van het medische dossier en van een eventuele 
herkeuring. In de tweede plaats bestond twijfel aan de effectiviteit van de 
bezwaarschriftprocedure in medische zaken als middel ter beperking van het beroep op de 
administratieve rechter. In de derde plaats werd de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie 
als reden voor uitstel van de integrale introductie van de bezwaarschriftprocedure 
opgevoerd.300 

Het hierboven gememoreerde uitstel van de integrale introductie van de 
bezwaarschriftprocedure heeft niet tot afstel geleid: met ingang van 1 mei 1997 kan tegen alle 
besluiten die op grond van de Ziektewet zijn genomen, bezwaar worden gemaakt. Wel zijn 
voor de bezwaarschriftprocedure in geschillen van geneeskundige aard omtrent het al dan niet 
(voort)bestaan van de ongeschiktheid tot werken met het oog op de effectiviteit van deze 
procedure als middel ter beperking van het beroep op de administratieve rechter enkele 
uitzonderingen op Awb-bepalingen gemaakt. Zo stelt art. 75a ZW de termijn voor het 
maken van bezwaar in afwijking van art. 6:7 Awb op twee weken. Met deze korte termijn 
wordt beoogd te bewerkstelligen dat tussen het ontstaan van een geschil over de 
ongeschiktheid tot werken en de herbeoordeling in bezwaar niet te veel tijd verstrijkt.302 

Verder kunnen belanghebbenden op grond van art. 75b lid 1 ZW in afwijking van art. 7:4 lid 
1 Awb nog tijdens het horen nadere stukken indienen en worden op grond van art. 75b lid 2 
ZW, in afwijking van art. 7:4 lid 2 Awb, het bezwaarschrift en alle stukken die verder op de 
zaak betrekking hebben voorafgaand aan het horen aan belanghebbenden gezonden often 
minste twee dagen voorafgaand aan de hoorzitting voor belanghebbenden ter inzage gelegd. 
Deze afwijkingen van de Awb beogen de bezwaarschriftprocedure aanmerkelijk te versnellen. 
Daardoor ontstaat de mogelijkheid om de beslissing op bezwaar binnen vier weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift te nemen, hetgeen art. 75b lid 3 ZW in afwijking van art. 

Kamerstukken II1988/89,21 221, nr. 3, p. 115-116. 
Kamerstukken II1991/92,22 495, nr. 3, p. 271. 
Kamerstukken II1996/97,24 776, nr. 6, p. 14. 
Kamerstukken II1996/97,24 776, nr. 6, p. 15. 
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7:10 lid 1 Awb voorschrijft. Ook voor de termijn waarbinnen in een geschil van niet-
geneeskundige aard op grond van de Ziektewet een beslissing op bezwaar moet worden 
genomen, maakt deze wet een uitzondering op art. 7:10 lid 1 Awb. Artikel 74 ZW stelt de 
termijn voor het beslissen op bezwaar in een dergelijk geschil op dertien weken. Deze termijn 
is gesteld ter tegemoetkoming aan de uitvoeringsorganen, die een termijn van zes weken 
onvoldoende achtten om de bezwaarschriften naar behoren afte doen.3 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het Lisv verantwoordelijk is voor het door 
uitvoeringsinstellingen laten nemen van beslissingen op bezwaarschriften. Aan deze taak zijn 
zowel uitvoerings- als rechtsbeschermingsaspecten te onderkennnen maar de 
rechtsbeschermingsaspecten geven de doorslag. Dit blijkt niet alleen uit art. 7:1 Awb maar 
ook uit de juridische vormgeving van de bezwaarschriftprocedure in geschillen van 
geneeskundige aard, welke is gericht op de effectiviteit van deze procedure als middel ter 
beperking van het beroep op de administratieve rechter. 

Kamerstukken II1996/97, 24 776, nr. 6, p. 15. 
Kamerstukken II1992/93,22 495, nr. 12, p. 81. 
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6. Samenvatting en conclusies 

6.1. De verantwoordelijkheden voor de besluitvorming 

Bij de totstandkoming van de Wulbz heeft de wetgever de verantwoordelijkheden voor de 
besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de inkomensbescherming van zieke 
werknemers zoveel mogelijk aan individuele werkgevers toebedeeld. Op de wijze waarop 
deze toedeling is geschied en de argumenten die aan deze toedeling ten grondslag hebben 
gelegen, is in het arbeidsrechtelijk deel van deze studie ingegaan. Voor de besluitvorming 
over de financiering en de uitvoering van de inkomensbescherming van bepaalde groepen 
zieke werknemers heeft de wetgever echter de verantwoordelijkheid willen behouden. Deze 
groepen werknemers vallen in twee categorieën uiteen. 

De eerste categorie omvat groepen werknemers voor wie de loondoorbetalingsverplichting 
van art. 7:629 lid 1 BW niet van toepassing is aangezien zij niet (meer) over een 
arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 lid 1 BW beschikken. Tot deze categorie 
behoren: 

degenen wier arbeidsverhouding geen arbeidsovereenkomst is maar op grond van art. 4 
ZW of op grond van het op art. 5 ZW gebaseerde Rariteitenbesluit wel als 
dienstbetrekking in de zin van de ZW wordt beschouwd, 

- degenen die een beroep kunnen doen op nawerking van hun ZW-verzekering, 
degenen wier arbeidsovereenkomst of daarmee gelijkgestelde dienstbetrekking tijdens de 
eerste 52 weken van hun ongeschiktheid tot werken eindigt, alsmede 

- werklozen wier ongeschiktheid tot werken intreedt tijdens het genot van een WW-
uitkering. 

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de financiering en de 
uitvoering van de inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte van 
deze groepen werknemers willen behouden teneinde te voorkomen dat zij bij ongeschiktheid 
tot werken wegens ziekte zouden moeten terugvallen op de Abw. Deze gang van zaken achtte 
de wetgever onwenselijk, want niet in overeenstemming met de essentie van privatisering dat 
degenen die een bepaald risico scheppen, daarvoor ook financiële verantwoordelijkheid 
dragen.305 

De tweede categorie omvat drie groepen werknemers voor wie de loon
doorbetalingsverplichting van art. 7:629 lid 1 BW wel van toepassing is. Tot deze categorie 
behoren: 
- werknemers die wegens orgaandonatie ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid, 
- vrouwelijke werknemers die zwangerschaps- of bevallingsverlof genieten of ongeschikt 

zijn tot het verrichten van hun arbeid ten gevolge van zwangerschap of bevalling, en 
- werknemers die onmiddellijk voor het aangaan van hun arbeidsovereenkomst 

arbeidsgehandicapte waren in de zin van de Wet REA en wier arbeidsovereenkomst 
minder dan vijfjaar geleden is aangegaan. 

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de financiering en de 
uitvoering van de inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte van de 
twee laatstgenoemde groepen werknemers willen behouden teneinde de arbeidsmarktpositie 
van deze groepen te versterken door het financiële risico dat een werkgever bij ongeschiktheid 
tot werken loopt, vanuit een publiekrechtelijke voorziening te compenseren. De keuze van de 

Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 32. 
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wetgever voor het bieden van deze compensatie wordt ten aanzien van vrouwen die 
zwangerschaps- of bevallingsverlof genieten ook ingegeven door verplichtingen uit hoofde 
van art. 4 lid 8 IAO-verdrag nr. 103 en art. 11 lid 2 onder b IVDV. Het openstellen van een 
publiekrechtelijke inkomensbeschermingsvoorziening voor werknemers die wegens 
orgaandonatie ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid, is geschied ter beëindiging 
van de discussie of bij ongeschiktheid tot werken ten gevolge van het afstaan van een orgaan 
recht bestaat op doorbetaling van loon. De tekst van art. 29 lid 2 onder e ZW en art. 7:629 lid 
1 BW brengt op dit punt echter geen duidelijkheid. 

Concluderend kan worden gesteld dat de keuze van de wetgever om voor de besluitvorming 
over de financiering en de uitvoering van de inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot 
werken wegens ziekte van de zojuist genoemde groepen werknemers verantwoordelijkheid te 
blijven dragen, vooral op beleidsmatige gronden berust. Slechts ten aanzien van werknemers 
die wegens orgaandonatie ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid en vrouwelijke 
werknemers die zwangerschaps- of bevallingsverlof genieten, hebben juridische 
overwegingen bij het maken van deze keuze een rol gespeeld. 

Voor de besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de inkomensbescherming 
bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte van de bovengenoemde groepen werknemers, 
dragen de sociale partners medeverantwoordelijkheid. Deze medeverantwoordelijkheid komt 
tot uitdrukking in de meerderheidspositie die vertegenwoordigers van de centrale werkgevers-
en werknemersorganisaties innemen in het bestuur van het Lisv, dat als zelfstandig 
bestuursorgaan met het geven van uitvoering aan de Ziektewet is belast, en in de mogelijkheid 
die de Osv 1997 aan de sociale partners in een sector van het bedrijfsleven biedt om een 
sectorraad op te richten teneinde het Lisv over sectorspecifieke aangelegenheden van advies 
te kunnen dienen. 

Voor het dragen van medeverantwoordelijkheid door de sociale partners voor de 
besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de Ziektewet en andere sociale 
werknemersverzekeringen voert de memorie van toelichting bij de Osv 1997306 vijf 
argumenten aan. Ten eerste is bij organisaties van werkgevers en werknemers kennis en 
deskundigheid aanwezig die bijdraagt aan een effectieve uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen. Ten tweede beschikken werkgevers- en werknemersorganisaties 
over een belangrijk sociaal-economisch netwerk dat de realisering van publieke doelen, en 
met name de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden, ten goede kan komen. Ten derde creëert 
het dragen van verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de financiering en de 
uitvoering van de sociale werknemersverzekeringen voor de sociale partners een existentieel 
belang. Ten vierde wordt langs deze weg een noodzakelijk draagvlak voor het bestel van 
sociale werknemersverzekeringen gevormd. Ten slotte kunnen de sociale partners een 
coördinerende functie vervullen tussen de sociale werknemersverzekeringen en 
beleidsterreinen als arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening 
doordat zij op al deze gebieden bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. 

Niettegenstaande de bovengenoemde argumenten is onder de Osv 1997 de mate waarin de 
sociale partners verantwoordelijkheid dragen voor de besluitvorming over de financiering en 
de uitvoering van de sociale werknemersverzekeringen ten opzichte van de situatie onder de 
Osv 1995 aanzienlijk verminderd. Op landelijk niveau is dit zowel in kwantitatief als in 
kwalitatief opzicht het geval. In kwantitatief opzicht is dit het geval aangezien, naast de 

Kamerstukken II1995/96, 24 877, nr. 3, p. 11. 
234 



voorzitter van het Lisv, één derde deel van de bestuursleden van dit orgaan niet op voordracht 
van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties wordt benoemd. Het bestuur van de 
rechtsvoorganger van het Lisv op landelijk niveau, het Tica, bestond op de voorzitter na nog 
geheel uit leden die op voordracht van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties 
werden benoemd. Kwalitatief is de bestuurlijke invloed van de sociale partners binnen het 
Lisv ten opzichte van het Tica in twee opzichten verminderd. Ten eerste schrijft art. 36 lid 3 
Osv 1997 de bestuursleden van het Lisv voor om te stemmen zonder last. Wel mogen zij 
ruggespraak houden met de organisaties die hen voor benoeming hebben voorgedragen. Ten 
tweede geldt als uitgangspunt dat bestuursleden van het Lisv zich niet mogen bemoeien met 
de behandeling van individuele gevallen. Als waarborg tegen een dergelijke bemoeienis dient 
het Lisv de bevoegdheid tot het nemen van zijn besluiten zoveel mogelijk aan één erkende 
uitvoeringsinstelling per sector te mandateren en de voorbereiding en uitvoering van zijn 
besluiten op contractuele basis door die uitvoeringsinstelling te laten verrichten. 

Met de mandatering door het Lisv van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten die zich 
voor mandatering lenen aan één uitvoeringsinstelling per sector, wordt naar het oordeel van 
het eerste kabinet-Kok307 recht gedaan aan de uitkomsten van de parlementaire enquête naar 
de uitvoering van de sociale verzekeringen en de daarover in het parlement gevoerde 
discussie.308 Vanuit de centrale aanbeveling die deze parlementaire enquête heeft opgeleverd 
om de sociale partners niet langer bij de individuele gevalsbehandeling te betrekken, is ook 
verklaarbaar waarom zij op sectoraal niveau voor de besluitvorming over de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen geen directe verantwoordelijkheid meer dragen. Juist op sectoraal 
niveau vond immers de gewraakte bemoeienis met de individuele gevalsbehandeling plaats. 
Wel biedt de Osv 1997 de sociale partners op dat niveau nog de mogelijkheid een sectorraad 
op te richten. Een dergelijke raad is bipartiet samengesteld en heeft tot taak, het Lisv te 
adviseren over sectorspecifieke aangelegenheden zoals de inhoud en uitvoering van 
overeenkomsten met uitvoeringsinstellingen en de vaststelling van de premiepercentages voor 
de wachtgeldfondsen die onder de sector ressorteren. 
Uit het SER-advies Regionalisering uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen309 

kunnen vijf argumenten worden afgeleid voor het bieden van de mogelijkheid tot het vormen 
van een sectorraad aan de sectorale sociale partners. Allereerst geschiedt de reïntegratie van 
werknemers in het arbeidsproces veelal binnen één bepaalde sector. Kennis van de aldaar 
geldende gewoonten en regels is dan ook van belang voor een effectief volumebeleid. 
Vervolgens is specifieke kennis van sectoren van belang voor het handhavingsbeleid: de aard 
van de werkzaamheden in een bedrijfstak of risicogroep is immers bepalend voor de 
effectiviteit van sommige instrumenten ter voorkoming en terugdringing van fraude. Verder 
heeft de uitkeringsverzorging in een aantal bedrijfstakken (zoals de bouw en de koopvaardij) 
een sectorspecifiek karakter. Ook kunnen specifieke omstandigheden en regels per sector 
(zoals in de confectie en de land- en tuinbouw) van invloed zijn op de verzekeringsplicht, 
bijvoorbeeld in geval van flexibele arbeidsrelaties en -patronen. Ten slotte kan het met het 
oog op doelmatigheid van belang zijn dat de uitvoering van aanvullende sectorale regelingen 
op die van de sociale werknemersverzekeringen wordt afgestemd. 

Concluderend kan worden gesteld dat de mate waarin de sociale partners onder de Osv 1997 
verantwoordelijkheid dragen voor de besluitvorming over de financiering en de uitvoering 

307 Kamerstukken 11996/97, 24 789 enz., nr. 145d, p. 19. 
308 Zie voor een weergave van de uitkomsten van de parlementaire enquête naar de uitvoering van de sociale 
verzekeringen en de daarover in het parlement gevoerde discussie § 7.2 van het historisch deel van deze studie. 
309 Sociaal-Economische Raad 1994b, p. 56. 
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van de sociale werknemersverzekeringen ten opzichte van de situatie onder de Osv 1995 sterk 
is verminderd. Aan deze ontwikkeling en aan de juridische vormgeving op landelijk en 
sectoraal niveau van de resterende verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de 
besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen ligt een beleidsmatige overweging ten grondslag. Deze wordt 
gevormd door de wens tot het opvolgen van de centrale aanbeveling van de parlementaire 
enquête naar de uitvoering van de sociale verzekeringen om de sociale partners niet langer bij 
de behandeling van individuele gevallen te betrekken. Deze aanbeveling is verklaarbaar 
vanuit het door de parlementaire enquêtecommissie onderzochte verleden. De wijze waarop in 
de Osv 1997 aan deze aanbeveling uitvoering is gegeven, doet echter onvoldoende recht aan 
de hierboven weergegeven argumenten voor het dragen van verantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming over de financiering en de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen door de sociale partners op landelijk en sectoraal niveau. Met name 
op sectoraal niveau zijn de verantwoordelijkheden van de sociale partners te zeer beperkt. 

6.2. De verantwoordelijkheden voor de financiering 

De verantwoordelijkheden van de centrale overheid voor de financiering van de Ziektewet en 
andere wettelijke sociale werknemersverzekeringen kunnen worden onderscheiden in die voor 
de keuze van de financieringssystematiek en voor de toepassing daarvan. De laatstgenoemde 
verantwoordelijkheid heeft betrekking op de vaststelling van premies en het beheer van 
fondsen. Het sluitstuk van de financiële verantwoordelijkheden van de centrale overheid 
wordt gevormd door haar aansprakelijkheid voor de betaling van uitkeringen. 
De keuze van de financieringssystematiek is gemaakt door de formele wetgever. Omdat het 
om een relatief gering bedrag gaat, heeft deze voor de financiering van de Ziektewet gebruik 
gemaakt van de financieringssystematiek van de WW.310 Deze systematiek kent naast 
wachtgeldfondsen waarvoor de premie afhankelijk is van het werkloosheidsrisico in hun 
sector(onderdeel) een Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) waarvoor een landelijke 
uniforme premie wordt geheven. Vanwege de verschillen tussen sectoren in de omvang van 
het gebruik van flexibele arbeidsrelaties worden uitkeringen van ziekengeld aan werknemers 
die op basis van een dergelijke arbeidsrelatie werken of hebben gewerkt, vanuit de 
wachtgeldfondsen bekostigd tenzij deze werknemers behoren tot één van de categorieën wier 
uitkering van ziekengeld uit het AWf wordt gefinancierd. Dit is het geval met de uitkeringen 
van ziekengeld aan werklozen die tijdens het genot van een WW-uitkering ziek worden, 
orgaandonoren, zwangere en pas bevallen vrouwen en arbeidsgehandicapten. De omvang van 
het aantal werklozen die tijdens het genot van een WW-uitkering ziek worden en van het 
aantal zieke orgaandonoren is niet van sectorspecifieke factoren afhankelijk. Aan de 
financiering vanuit het AWf van de uitkeringen van ziekengeld aan zwangere en pas bevallen 
vrouwen en aan arbeidsgehandicapten ligt de wens tot versterking van de arbeidsmarktpositie 
van deze groepen werknemers ten grondslag. 

De verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor de vaststelling van premies krijgt ten 
aanzien van het AWf op een meer directe wijze gestalte dan ten aanzien van de 
wachtgeldfondsen. De vaststelling van de premie voor een wachtgeldfonds en van de opslag 
op deze premie ter dekking van de uit een wachtgeldfonds te financieren Ziektewetlasten 
geschiedt door het Lisv, maar voor deze vaststelling zijn regels gesteld bij algemene 

Kamerstukken Π 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 36. 
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maatregel van bestuur wegens het financieel-economisch belang dat daarbij in het geding 
is. Dit belang valt uiteen in bedrijfseconomische factoren zoals de vermogenspositie en de 
calculatiepremies van de fondsen, en macro-economische factoren zoals de 
koopkrachtontwikkeling van burgers, de lastenontwikkeling van het bedrijfsleven en de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid. Bij de vaststelling van de premie voor het A Wf spelen 
de zojuist genoemde macro-economische factoren een grotere rol dan bij de vaststelling van 
de premie voor een wachtgeldfonds aangezien de AWf-premie in tegenstelling tot de premie 
voor een wachtgeldfonds voor alle takken van bedrijf en beroep gelijk is. Dit heeft geleid tot 
een grote verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor de AWf-premie en de verdeling 
daarvan over werkgevers en werknemers. Deze verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in 
art. 124 WW. Op grond van dit artikel behoeft een besluit van het Lisv tot vaststelling van de 
AWf-premie en de verdeling daarvan over werkgevers en werknemers goedkeuring van de 
Minister van SZW. Indien deze minister zijn goedkeuring onthoudt, stelt hij de AWf-premie 
en de verdeling daarvan over werkgevers en werknemers zelf vast. In de praktijk is deze gang 
van zaken de gebruikelijke geworden. Ten minste twee factoren hebben hieraan bijgedragen. 
Ten eerste moet het Lisv, gelet op het tijdstip waarop het de jaarpremie vaststelt (rond 1 juli), 
uitgaan van ongewijzigd overheidsbeleid terwijl de Minister van SZW, die de premie in de 
maand december pleegt vast te stellen, rekening kan houden met alle door het kabinet in de 
Rijksbegroting voorgestelde en door het parlement geaccordeerde maatregelen die van 
invloed kunnen zijn op de baten- en lastenontwikkeling van het AWf. Ten tweede staat voor 
het Lisv als beheerder van het Awf de kostendekkendheid van de premie voorop terwijl de 
Minister van SZW vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het sociaal-economisch beleid 
geneigd is om factoren als de koopkrachtontwikkeling van burgers en de lastenontwikkeling 
van het bedrijfsleven bij de premievaststelling de doorslag te laten geven. 

De verantwoordelijkheden van de centrale overheid voor het beheer van fondsen zijn deels 
van uitvoerende en deels van normerende aard. Sinds de inwerkingtreding van de Wet 
geïntegreerd middelenbeheer (Stb. 1997, 706) op 1 januari 1998 is de Minister van Financiën 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer van het AWf en de wachtgeldfondsen. De 
centrale doelstelling van deze wet is het bereiken van een grotere efficiëntie voor de 
collectieve sector als geheel door schaalvoordelen en door voorkoming van het renteverlies 
dat optreedt doordat de sociale fondsen met een korte looptijd en dus tegen een lage rente 
beleggen op de geldmarkt terwijl het Rijk tegelijkertijd tegen een hoge rente moet lenen op de 
kapitaalmarkt.31 Nevendoelstellingen van de Wet geïntegreerd middelenbeheer zijn de 
verlaging van de normvermogens van de centrale sociale fondsen313 die door het bereiken van 
de centrale doelstelling mogelijk wordt en de verlaging van de voor toetreding tot de EMU 
relevante overheidsschuld met het bedrag dat de sociale fondsen anders op de geldmarkt 
zouden beleggen.314 De verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor de vorming en 
instandhouding van reserves is van normerende aard en komt tot uitdrukking in art. 72 Osv 
1997. Dit artikel verleent aan de Minister van SZW de bevoegdheid om met betrekking tot de 
door de SVb en het Lisv beheerde fondsen regels te stellen betreffende de vorming, omvang 
en instandhouding van reserves. Ten aanzien van de wachtgeldfondsen heeft de Minister van 
SZW op basis van deze bevoegdheid de Regeling reservevorming wachtgeldfondsen (Steri. 
1997, 249) vastgesteld. 

311 Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen (Stb. 1998, 705). 
312 Kamerstukken II1996/97, 25 342, nr. 3, p. 3. 
313 De wet strekt niet tot verlaging van het normvennogen van de wachtgeldfondsen. 
314 Kamerstukken II1996/97, 25 342, nr. 3, p. 7-9. 
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De verantwoordelijkheden van het Lisv voor de financiering van de Ziektewet als 
vangnetvoorziening voor de inkomensbescherming van zieke werknemers vormen het 
spiegelbeeld van de zojuist besproken verantwoordelijkheden van de overheid. Zowel voor de 
vaststelling van de premie voor de wachtgeldfondsen en de opslag op deze premie voor de 
Ziektewetlasten die uit de wachtgeldfondsen moeten worden gefinancierd als voor de 
vaststelling van de premie voor het AWf is het Lisv verantwoordelijk. Ten aanzien van de 
vaststelling van de premie voor het AWf is de Minister van SZW, zoals gezegd, echter 
bevoegd het Lisv te overrulen en het gebruik van deze bevoegdheid is eerder regel dan 
uitzondering geworden. Met betrekking tot het beheer van de wachtgeldfondsen en het AWf 
is het Lisv verantwoordelijk voor de vorming en instandhouding van reserves. Verder is het 
Lisv verantwoordelijk voor de administratie van de wachtgeldfondsen en het AWf. 
De betrokkenheid van uitvoeringsinstellingen bij de uitvoering van de WW doet aan de 
verantwoordelijkheden van het Lisv voor beheer en administratie van de genoemde fondsen 
niet af. Wel is een uitvoeringsinstelling zelf verantwoordelijk voor het beheer van de 
middelen waarover zij in het kader van haar rekening-courantverhouding met het Lisv 
beschikt. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de verantwoordelijkheden voor de financiering 
van de Ziektewet als vangnetvoorziening voor de inkomensbescherming van zieke 
werknemers in overwegende mate bij de centrale overheid berusten. Zo is de keuze van de 
financieringssystematiek gemaakt door de formele wetgever. Voor de vaststelling van de 
wachtgeldpremie en de opslag op deze premie voor de financiering van Ziektewetlasten zijn 
regels gesteld bij algemene maatregel van bestuur vanwege het financieel-economisch belang 
dat daarbij in het geding is. Met het oog op dit belang is de Minister van SZW ten aanzien van 
de vaststelling van de AWf-premie zelfs bevoegd om het Lisv te overrulen. Ten gevolge van 
het vroege tijdstip waarop het Lisv de AWf-premie moet vaststellen en de verschillende 
accenten die het Lisv en de Minister van SZW bij de vaststelling van deze premie leggen, is 
de hantering van deze bevoegdheid door de Minister van SZW gebruikelijk geworden. Ten 
slotte berust de uitvoering van het beheer van de wachtgeldfondsen en het AWf thans bij de 
Minister van Financiën. Aan deze gang van zaken liggen financieel-economische 
overwegingen ten grondslag. 

6.3. De verantwoordelijkheden voor de uitvoering 

De Minister van SZW is voor de uitvoering van de sociale verzekeringen in drieërlei opzicht 
verantwoordelijk in de zin dat hij daarvoor aanspreekbaar is door het parlement. Allereerst is 
hij als (mede)wetgever verantwoordelijk voor zijn aandeel in de totstandkoming van de 
structuur van de uitvoeringsorganisatie. Vervolgens is hij op grond van het in art. 105 
Grondwet opgenomen budgetrecht van het parlement verantwoordelijk voor de rechtmatige 
en doelmatige besteding van begrotingsmiddelen die in de sociale verzekeringen omgaan. In 
de sfeer van de inkomensbescherming van zieke werknemers valt daarbij te denken aan 
toeslagen op grond van de TW. Deze toeslagen worden gefinancierd vanuit een 
Toeslagenfonds dat gevoed wordt door bijdragen van het Rijk (art. 26 TW). Ten slotte is hij 
verantwoordelijk voor het gebruik van zijn bevoegdheden jegens zelfstandige 
bestuursorganen. Dit zijn organen van de centrale overheid die met bestuurstaken zijn belast 
maar niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan een minister. Voor de inkomensbescherming 
van zieke werknemers zijn twee zelfstandige bestuursorganen van belang, te weten het Ctsv 
en het Lisv. 
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Van de bevoegdheden van de Minister van SZW ten opzichte van het Ctsv zijn die tot het 
geven van aanwijzingen van algemene aard (art. 2 Osv 1997), tot het vaststellen van het 
budget voor de uitvoenngskosten (art. 77 Osv 1997) en tot het geven van een oordeel over de 
jaarrekening, het jaarverslag en de rechtmatigheidsverklaring (art. 84 Osv 1997) de 
belangrijkste. Met behulp van deze bevoegdheden kan de Minister van SZW het bestuur van 
het Ctsv zo nodig tot de orde roepen. 
Daarnaast beschikt deze minister ten opzichte van het Ctsv over enkele belangrijke 
bevoegdheden van preventieve aard. Het betreft de bevoegdheden tot goedkeuring van het 
bestuursreglement (art. 8 lid 4 Osv 1997) en tot het stellen van regels waarin besluiten van 
uitvoeringsinstanties worden omschreven die goedkeuring van het Ctsv behoeven öfter 
kennis van het Ctsv moeten worden gebracht, (art. 13 Osv 1997). Deze bevoegdheden stellen 
de minister in staat een herhaling te voorkomen van problemen die zich onder de Osv 1995 
hebben voorgedaan. 

Ook ten opzichte van het Lisv beschikt de Minister van SZW over enkele belangrijke 
bevoegdheden van preventieve aard. Het betreft de bevoegdheden tot het goedkeuren van de 
Lisv-regels waaraan door sectorraden in te dienen concept-overeenkomsten met 
uitvoeringsinstellingen moeten voldoen (art. 44 lid 2 Osv 1997) en tot het goedkeuren van de 
Lisv-regels omtrent de vergoeding van door sectorraden te maken kosten (art. 58 lid 3 Osv 
1997). Deze bevoegdheden beogen een reële sectorale invloed op de besluitvorming over de 
financiering en de uitvoering van de sociale werknemersverzekeringen te waarborgen. Ten 
aanzien van de uitvoeringsinstellingen dient de in art. 42 lid 2 Osv 1997 neergelegde 
bevoegdheid van de Minister van SZW tot het stellen van regels omtrent de uitbesteding van 
werkzaamheden als waarborg dat deze instellingen hun kerntaken zelf blijven uitoefenen. 
Hierbij valt te denken aan werkzaamheden op het gebied van de ontvangst, de opslag en het 
beheer van gegevens, de beoordeling en vaststelling van het recht op uitkering, de betaling 
van uitkeringen en de terug- en invordering daarvan met uitzondermg van de werkzaamheden 
van een deurwaarder, de beoordeling en vaststelling van de plicht tot premiebetaling, de 
heffing en inning van premies, de (re)integratie van uitkeringsgerechtigden in het 
arbeidsproces en de oplegging van boetes en maatregelen. De bevoegdheden tot het verkrijgen 
van inlichtingen (art. 87 Osv 1997) en tot het uitoefenen van repressief toezicht (art. 104 Osv 
1997), waarover de Minister van SZW zowel ten opzichte van het Ctsv als ten opzichte van 
het Lisv en de uitvoeringsinstellingen beschikt, zijn te beschouwen als ultima remedia. 

De verantwoordelijkheden van het Ctsv voor het toezicht op de uitvoering van de sociale 
verzekeringen kunnen worden onderscheiden in die voor de formulering van een 
toezichtbeleid en de uitvoering daarvan (waaronder de uitoefening van wettelijke taken en de 
naleving van wettelijke verplichtingen). 

De formulering van het toezichtbeleid van het Ctsv is in drie etappen verlopen. Bij de 
overgang van de SVr naar het Ctsv heeft het secretariaat van de SVr het toezichtbeleid 
beschreven in het zogenaamde Dossier Nieuw Bestuur. Vervolgens heeft het op 1 januari 
1995 aangetreden Ctsv-bestuur vanuit de wens om een nieuw begin te maken buiten de 
directie om, in samenspraak met enkele afdelingshoofden en een externe adviseur, de Nota 
Toezichtfilosofie opgesteld. Ten slotte zag in oktober 1995 de Nota Toezichtbeleid het licht, 
die door een breed samengestelde groep van medewerkers, waaronder de directie, was 
opgesteld. 
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Niettegenstaande deze totstandkomingsgeschiedenis valt met de Commissie-van Zijl315 en 
haar adviseur Kuiper316 te constateren dat het toezichtbeleid Van het Ctsv, ten opzichte van dat 
van de Toezichtkamer van de SVr, een hoge mate van continuïteit vertoont. Deze continuïteit 
is gelegen in een mime invulling van de wettelijke taken van de toezichthouder en het streven 
van de toezichthouder naar versterking van het zelfcorrigerend vermogen van de 
uitvoeringsinstanties. 

Onder de Osv 1997 zijn de wettelijke taken van het Ctsv in vergelijking met de situatie onder 
de Osv 1995 toegespitst op het houden van toezicht. Zo is de coördinatie van de 
informatievoomening in de socialezekerheidssector overgeheveld van het Ctsv naar het Lisv 
en zijn de regelgevende en beleidsadviserende taken van het Ctsv beperkt tot het stellen van 
regels die noodzakelijk zijn met het oog op het uitoefenen van adequaat toezicht en het 
beoordelen van wetgeving op de mogelijkheden daartoe. Verder valt te constateren dat de 
verplichtingen van het Ctsv ter zake van het afleggen van (financiële) verantwoording aan de 
Minister van SZW in de Osv 1997 ten opzichte van de Osv 1995 zijn uitgebreid. Zo zijn 
verplichtingen toegevoegd tot het jaarlijks aanbieden van een rapportage over de 
doelmatigheid van de uitvoering van socialezekerheidswetten in het afgelopen kalenderjaar en 
van een plan van werkzaamheden voor het komende kalenderjaar. Beide ontwikkelingen -de 
beperking van taken en de uitbreiding van verplichtingen tot het afleggen van 
verantwoording- zijn te verklaren vanuit de ervaringen die met de uitoefening van toezicht 
door het Ctsv onder de Osv 1995 zijn opgedaan. 

Het geven van uitvoering aan de wettelijke sociale werknemersverzekeringen en het 
bevorderen dat personen die een uitkering ontvangen op grond van deze wetten worden 
ingeschakeld in het arbeidsproces, vormen de kerntaken van het Lisv. De overige taken van 
het Lisv zijn van ondersteunende aard. Tot deze taken behoren onder meer het geven van een 
deskundigenoordeel over het bestaan van ongeschiktheid tot werken indien een werknemer 
daarover een geschil heeft met zijn werkgever en het verlenen van toestemming tot het te 
werk stellen bij een andere werkgever van een werknemer die wegens ziekte ongeschikt is 
voor de bedongen arbeid. 

Van de twee kerntaken is het geven van uitvoering aan de wettelijke sociale 
werknemersverzekeringen en daarmee samenhangende wetten de belangrijkste. Het geven 
van uitvoering houdt in dat het Lisv de verantwoordelijkheid voor de uitvoering draagt. De 
feitelijke uitvoeringswerkzaamheden dienen echter per sector(onderdeel) op basis van een 
administratieovereenkomst en jaarovereenkomsten te worden opgedragen aan één erkende 
uitvoeringsinstelling in de zin van art. 59 Osv 1997. Zo wordt voorkomen dat 
vertegenwoordigers van de sociale partners, die in het Lisv-bestuur een meerderheidspositie 
innemen, betrokken worden bij de behandeling van individuele gevallen. Deze betrokkenheid 
wordt na de Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen door een 
meerderheid van de Tweede-Kamerleden onwenselijk geacht. 

De andere kerntaak van het Lisv, het bevorderen dat uitkeringsgerechtigden worden 
ingeschakeld in het arbeidsproces, strekt tot realisering van de centrale doelstelling van de 
Osv 1997: de beperking van het beroep op de werknemersverzekeringen. Met het oog op deze 
doelstelling beschikken de uitvoeringsinstellingen over een groot aantal wettelijke 
reïntegratieinstrumenten en is het Lisv onder meer verplicht om op landelijk maar vooral op 

315 Kamerstukken II1995/96,24 653, nr. 15-16, p. 39. 
316 Kamerstukken II1995/96,24 653, ras. 15-16, p. 145. 
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regionaal niveau samen te werken met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de gemeenten. 
Tevens dient het Lisv met het oog op deze doelstelling zorg te dragen dat de 
uitvoeringsinstellingen samenwerken met de zojuist genoemde instanties en met elkaar. Deze 
zorgverplichting staat op gespannen voet met de taak van het bevorderen van concurrentie 
tussen uitvoeringsinstellingen. Waar deze spanning zich voordoet, zoals bij de 
arbeidsbemiddeling en arbeidstoeleiding van arbeidsgehandicapten, dient samenwerking 
boven concurrentie te prevaleren. Ook vanwege de looptijd van de 
administratieovereenkomsten en de onaantrekkelijkheid van de voorwaarden waaraan 
uitvoeringsinstellingen moeten voldoen, viel op voorhand te verwachten dat van het 
bevorderen van concurrentie tussen uitvoeringsinstellingen weinig terecht zou komen. 
Inmiddels is deze taak feitelijk niet meer aan de orde aangezien het kabinet het 
beleidsvoornemen heeft opgevat, de uitvoeringsinstellingen te laten opgaan in één 
publiekrechtelijk Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen. 

Het belang van het bestaan van sectorraden is gelegen in de gelegenheid die zij aan de sociale 
partners bieden om te bewerkstelligen dat, waar mogelijk en noodzakelijk, de uitvoering van 
de sociale werknemersverzekeringen wordt afgestemd op situaties die specifiek zijn voor een 
sector of een onderdeel daarvan. De wettelijke taken van de sectorraden zijn van 
beleidsadviserende aard maar maken desondanks een nauwe betrokkenheid mogelijk bij de 
premievaststelling voor de wachtgeldfondsen alsmede bij de opdrachtverlening aan en het 
afleggen van verantwoording door de uitvoeringsinstellingen. Aangezien van het wettelijk 
regelen van de positie van sectoronderdelen is afgezien, blijft een sectorraad verantwoordelijk 
voor de uitoefening van zijn wettelijke taken ook indien deze per sectoronderdeel geschiedt. 

De verantwoordelijkheid van een uitvoeringsinstelling voor de uitoefening van haar taken is 
van contractuele aard. Publiekrechtelijk beschouwd, is het Lisv als opdrachtgever van de 
uitvoeringsinstelling echter verantwoordelijk voor de uitoefening van de contractueel aan een 
uitvoeringsinstelling opgedragen taken. Voor deze verantwoordelijkheidsverdeling is gekozen 
teneinde te voorkomen dat de sociale partners, die de meerderheid van de bestuursleden van 
het Lisv voordragen, invloed uitoefenen op de behandeling van individuele gevallen. 
Teneinde haar contractuele verantwoordelijkheid ten opzichte van het Lisv waar te kunnen 
maken, dient een uitvoeringsinstelling werkzaamheden die tot haar kerntaken behoren of 
daarmee nauw verwant zijn, in eigen beheer uit te voeren. Deze kerntaken kunnen worden 
omschreven als het feitelijk uitvoeren van de wetten waaraan het Lisv uitvoering dient te 
geven en het feitelijk bevorderen dat personen die een uitkering ontvangen op grond van deze 
wetten worden ingeschakeld in het arbeidsproces. Onder behoud van haar contractuele 
verantwoordelijkheid ten opzichte van het Lisv mag een uitvoeringsinstelling de uitvoering 
van andere werkzaamheden uitbesteden indien het Lisv daarvoor toestemming verleent. Voor 
de uitbesteding van werkzaamheden die niet tot de kerntaken van een uitvoeringsinstelling 
behoren maar wel van groot belang zijn voor haar functioneren, wordt het Lisv geacht slechts 
toestemming te verlenen als deze uitbesteding aantoonbaar kwaliteits- en efficiencyvoordelen 
meebrengt. Naast de contractueel door het Lisv opgedragen taken mag een 
uitvoeringsinstelling ook een beperkt aantal andere taken verrichten indien de Minister van 
SZW daarvoor toestemming verleent. Het gaat daarbij met name om de uitvoering van CAO-
regelingen die een aanvulling vormen op de sociale werknemersverzekeringen alsmede om de 
heffing en inning van premies ten behoeve van met de sociale werknemersverzekeringen 
nauw verwante CAO-regelingen zoals scholings-, VUT- en pensioenregelingen en de betaling 
van uitkeringen op grond van dergelijke regelingen voorzover deze tegelijk met die van een 
uitkering op grond van een sociale werknemersverzekering geschiedt. De toestemming voor 
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het verrichten van deze taken wordt verleend onder voorwaarden die beogen te voorkomen 
dat een uitvoeringsinstelling door het naast elkaar verrichten van door het Lisv opgedragen en 
andere taken een oneigenlijk concurrentievoordeel behaalt, en bij te dragen aan de scheiding 
van publieke en private taken en middelen binnen de uitvoeringsinstelling. Deze scheiding 
staat echter onder druk doordat uitvoeringsinstellingen deel mogen uitmaken van een holding 
waartoe ook ondernemingen met uitsluitend private taken behoren. Deze omstandigheid 
brengt risico's mee als het gebruik voor private doelen van voor publieke doelen verzamelde 
gegevens, de financiering van private activiteiten met publieke middelen, de strijdigheid met 
het Europese en het Nederlandse mededingingsrecht indien de zojuist genoemde risico's zich 
realiseren, en een ontoereikende reikwijdte van het Ctsv-toezicht. In het licht van deze risico's 
kan het beleidsvoornemen om de holdingconstructies te beëindigen door de 
uitvoeringsinstellingen te laten opgaan in één publiekrechtelijk Uitvoeringsorgaan 
Werknemerverzekeringen, worden toegejuicht. 

De Osv 1997 en de CSV voorzien in een sluitend geheel van algemene 
informatieverplichtingen voor individuele werkgevers ten behoeve van de uitvoering van de 
sociale werknemersverzekeringen. De bijzondere informatieverplichting van individuele 
werkgevers tot ziekmelding van werknemers met een recht op uitkering van ziekengeld is bij 
de Veegwet SZW 1997 aangevuld met een verplichting tot hersteldmelding van deze 
werknemers. Eveneens bij de Veegwet SZW 1997 is het verschil op het punt van de 
medewerkingsverplichtingen ter zake van de reïntegratie van zieke werknemers tussen 
werkgevers van werknemers met en zonder recht op uitkering van ziekengeld weggenomen 
voorzover dit verschil niet objectief kan worden gerechtvaardigd. 

Ook de verantwoordelijkheden van individuele werknemers voor de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen kunnen worden onderscheiden in informatie- en 
medewerkingsverplichtingen. 
De informatieverplichtingen zien op het tijdig verstrekken van juiste en volledige inlichtingen 
aan het Lisv en de werkgever en staan in het teken van het voorkomen van fraude. Op het niet 
naleven van deze verplichtingen zijn sancties met een punitief karakter gesteld. Het gaat 
daarbij zowel om sancties van strafrechtelijke aard, zoals de geldboete, als om een sanctie van 
administratiefrechtelijke aard, te weten de administratieve boete. Op beide categorieën 
sancties zijn de waarborgen van art. 6 EVRM van toepassing. Overigens zijn de argumenten 
voor de introductie van de administratieve boete niet alle even sterk. Zo is bijvoorbeeld het 
onderscheid tussen informatie- en medewerkingsverplichtingen, waarop één van deze 
argumenten berust, niet 100% waterdicht. 
Medewerkingsverplichtingen dienen ter stroomlijning van administratieve processen en ter 
beperking van uitkeringslasten. Het niet naleven van deze verplichtingen wordt met een 
tijdelijke of blijvende weigering van (een deel van) het ziekengeld bedreigd. Anders dan de 
punitieve sancties op het niet naleven van informatieveiplichtingen kan een dergelijke 
maatregel uitsluitend aan werknemers met recht op uitkering van ziekengeld worden 
opgelegd. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de verdeling van verantwoordelijkheden voor 
de uitvoering van de Ziektewet en andere sociale werknemersverzekeringen een gelaagde 
structuur vertoont. Daarvan wordt de onderste laag gevormd door de verantwoordelijkheden 
van individuele werkgevers en werknemers. Op hen rust een groot aantal informatie- en 
medewerkingsverplichtingen ten opzichte van het Lisv of de uitvoeringsinstelling voor de 
sector waarin zij werkzaam zijn. Deze instelling is belast met het feitelijk uitvoeren van de 
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wetten waaraan het Lisv uitvoering dient te geven en het feitelijk bevorderen dat personen die 
een uitkering genieten op grond van één van deze wetten, worden ingeschakeld in het 
arbeidsproces. De verantwoordelijkheid van de uitvoeringsinstelling voor de uitoefening van 
deze taken is van contractuele aard; publiekrechtelijk beschouwd is het Lisv als opdrachtgever 
van de uitvoeringsinstelling verantwoordelijk voor de uitoefening van de aan die instelling 
uitbestede taken. Aan deze verantwoordelijkheidsverdeling ligt een beleidsmatige overweging 
ten grondslag, te weten de wens om de sociale partners niet langer bij de behandeling van 
individuele gevallen te betrekken. Aangezien deze betrokkenheid vooral op sectoraal niveau 
plaatsvond, zijn de sociale partners op dat niveau in de Osv 1997 op een zijspoor gezet: de 
bevoegdheden van de sectorraden die zij kunnen vormen, zijn slechts van adviserende aard. 

De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering van de sociale 
werknemersverzekeringen berust bij het Ctsv. Onder de Osv 1997 zijn de wettelijke taken van 
dit college in vergelijking met de situatie onder de Osv 1995 toegespitst op het houden van 
toezicht. Verder valt te constateren dat de verplichtingen van het Ctsv terzake van het 
afleggen van (financiële) verantwoording aan de Minister van SZW in de Osv 1997 ten 
opzichte van de Osv 1995 zijn uitgebreid. Beide ontwikkelingen berusten op ervaringen met 
de uitoefening van toezicht op de uitvoering van de wettelijke sociale 
werknemersverzekeringen door het Ctsv die onder de Osv 1995 zijn opgedaan. Deze 
ervaringen, zoals het ontstaan van vertrouwenscrises tussen bestuur en de directie van het 
Ctsv, tussen het Ctsv en de uitvoeringsinstanties en tussen het Ctsv en het ministerie van 
SZW, zijn grotendeels te verklaren vanuit juridische gebreken in de afbakening van taken en 
bevoegdheden van het Ctsv en in de verdeling daarvan tussen bestuur en directie. De zojuist 
genoemde ervaringen hebben geleid tot een uitbreiding van de bevoegdheden van de Minister 
van SZW teneinde deze minister in staat te stellen, zijn ministeriële verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van de wettelijke sociale werknemersverzekeringen ten opzichte van het 
parlement waar te maken. Aan deze verantwoordelijkheid kunnen drie aspecten worden 
onderscheiden. Allereerst is de Minister van SZW als (mede)wetgever verantwoordelijk voor 
zijn aandeel in de totstandkoming van de structuur van de uitvoeringsorganisatie. Vervolgens 
is hij op grond van het in art. 105 Grondwet opgenomen budgetrecht van het parlement 
verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige besteding van begrotingsmiddelen die in 
de sociale werknemersverzekeringen omgaan. In de sfeer van de inkomensbescherming van 
zieke werknemers valt daarbij te denken aan toeslagen op grond van de TW. Ten slotte is hij 
verantwoordelijk voor het gebruik van zijn bevoegdheden jegens zelfstandige 
bestuursorganen als het Ctsv. 

6.4. De verantwoordelijkheden voorde rechtsbescherming 

De centrale overheid, in casu de wetgever, heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen 
voor de inrichting van het stelsel van rechtsbescherming ter zake van geschillen over het recht 
op uitkering van ziekengeld. Tot het op zich nemen van deze verantwoordelijkheid was de 
wetgever gehouden op grond van art. 6 lid 1 EVRM. Bij de inrichting van het stelsel van 
rechtsbescherming heeft de wetgever een drietal principiële keuzes gemaakt, te weten die 
voor de publiekrechtelijke aard van het stelsel en binnen het stelsel die voor twee feitelijke 
instanties (met de rechtbank als rechter in eerste aanleg en de Centrale Raad van Beroep als 
appèlrechter) en voor een bezwaarschriftprocedure als voorportaal. 
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De keuze voor de publiekrechtelijke aard van het stelsel van rechtsbescherming vloeit voort 
uit het publiekrechtelijke karakter dat naar Nederlands recht aan het recht op uitkering van 
ziekengeld wordt toegekend. 

De keuze voor twee feitelijke instanties met de rechtbank als rechter in eerste aanleg en de 
Centrale Raad van Beroep als appèlrechter is gemaakt met het oog op het scheppen van 
voorwaarden voor het verbeteren van de cliëntgerichtheid en de juridische kwaliteit van de 
rechtspraak. De keuze voor de rechtbank als rechter in eerste aanleg levert een bijdrage aan de 
cliëntgerichtheid van de rechtspraak aangezien zij de structuur van de rechterlijke organisatie 
doorzichtiger maakt en leidt tot een betere bereikbaarheid van de socialezekerheidsrechter in 
eerste aanleg. De keuze voor de rechtbank als rechter in eerste aanleg is tevens bevorderlijk 
voor de juridische kwaliteit van de rechtspraak aangezien deze keuze de rechtseenheid ten 
goede komt doordat de rechtbank niet alleen in socialezekerheidszaken maar ook in andere 
administratieve zaken, in strafzaken en in civiele zaken317 rechter als rechter in eerste aanleg 
fungeert. De keuze voor handhaving van de mogelijkheid tot appel is eveneens bevorderlijk 
voor de juridische kwaliteit van de rechtspraak aangezien een hogere rechter, door een in 
eerste instantie gegeven rechterlijk oordeel in volle omvang te toetsen, zowel fouten van de 
lagere rechter als misslagen van partijen kan elimineren. De keuze voor handhaving van de 
Centrale Raad van Beroep als appelinstantie vloeit voort uit politieke prioriteiten bij de 
reorganisatie van de rechterlijke macht. 

De principiële keuze om een bezwaarschriftprocedure aan het beroep op de rechtbank te laten 
voorafgaan, berust op een drietal argumenten. Ten eerste kan een bezwaarschriftprocedure de 
kwaliteit van de besluitvorming verhogen door een mogelijkheid te creëren om aspecten die 
bij de primaire besluitvorming onvoldoende aandacht hadden gekregen, alsnog in de 
beschouwing te betrekken. Ten tweede kan door het instellen van een 
bezwaarschriftprocedure een belangrijke vermindering van de werkdruk van de 
administratieve rechter worden bereikt; enerzijds doordat er minder zaken aan hem worden 
voorgelegd en anderzijds doordat de voor hem resterende zaken een voorbehandeling hebben 
ondergaan. Ten derde kan de behandeling van een bezwaarschrift gebreken in de interne 
organisatie van het bestuursorgaan aan het licht brengen. Het nemen van beslissingen op 
bezwaarschriften is een uitvoeringstaak voor de uitoefening waarvan het Lisv, 
publiekrechtelijk beschouwd, verantwoordelijk is maar die feitelijk door 
uitvoeringsinstellingen wordt verricht op basis van een contractuele relatie met het Lisv. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de wetgever op grond van art. 6 EVRM 
gehouden is om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de inrichting van het stelsel 
van rechtsbescherming ter zake van geschillen over het recht op uitkering van ziekengeld. 
Daarbij heeft de wetgever een drietal principiële keuzes gemaakt, te weten die voor de 
publiekrechtelijke aard van het stelsel en daarbinnen die voor twee feitelijke instanties en voor 
een bezwaarschriftprocedure als voorportaal. De eerstgenoemde keuze berust op een 
juridische grond. Aan de tweede keuze liggen zowel juridische als beleidsmatige 
overwegingen ten grondslag. De derde keuze berust uitsluitend op beleidsmatige gronden. 

317 Echter niet in zaken met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, waaronder geschillen over het recht op 
doorbetaling van loon ex art. 7:629 lid 1 BW; hierin fungeert op grond van art. 39 onder 2 Wet RO de 
kantonrechter als rechter in eerste aanleg. 
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EVALUATIEF DEEL 

1. Inleiding 

In de vorige delen is de historische ontwikkeling van de verantwoordelijkheidsverdeling voor 
de inkomensbescherming van zieke werknemers in Nederland geschetst en zijn de 
arbeidsrechtelijke en sociaalzekerheidsrechtelijke aspecten van deze 
verantwoordelijkheidsverdeling beschreven. In dit deel komt aan de orde aan welke 
constitutionele en intemationaalrechtelijke voorwaarden deze verantwoordelijkheidsverdeling 
dient te voldoen en in hoeverre de in de Wulbz voorziene verantwoordelijkheidsverdeling aan 
deze voorwaarden voldoet. 

Bij de constitutionele en intemationaalrechtelijke voorwaarden waaraan de Nederlandse 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers dient te 
voldoen, valt allereerst te denken aan het recht op sociale zekerheid. Ongeschiktheid tot 
werken wegens ziekte is één van de risico's waartegen de sociale zekerheid zolang deze 
bestaat reeds bescherming biedt.1 Artikel 9 IVESCR maakt gewag van een recht op sociale 
zekerheid. Het gaat hierbij niet om een rechtens te honoreren aanspraak van burgers op 
sociale zekerheid maar om een zorgverplichting van de overheid om een stelsel van sociale 
zekerheid in te voeren of in stand te houden (art. 12 lid 1 ESH). Artikel 20 lid 2 Grondwet 
verleent in dit verband de opdracht aan de wetgever om regels te stellen omtrent de 
aanspraken op sociale zekerheid. Voor het niveau van deze aanspraken zijn de leden 2 en 3 
van art. 12 ESH van belang. Uit de verwijzing naar LAO-verdrag nr. 102 in het tweede lid van 
art. 12 ESH blijkt het belang van IAO-verdragen voor het recht op sociale zekerheid. Naast 
het aldaar genoemde verdrag zijn voor het recht op sociale zekerheid bij kortdurende 
arbeidsongeschiktheid de IAO-verdragen nr. 24, 25, 103, 121 en 130 van belang. Het 
laatstgenoemde verdrag is evenwel niet door Nederland geratificeerd. Wel door Nederland 
geratificeerd en eveneens van belang voor het recht op sociale zekerheid bij ziekte is de 
Europese Code inzake Sociale Zekerheid (Trb. 1965,47). Van deze Code is inmiddels een 
herziene versie (Trb. 1993, 123) totstandgekomen. Deze versie is nog niet door Nederland 
geratificeerd. 

Andere constitutionele en intemationaalrechtelijke voorwaarden waaraan de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers in 
Nederland dient te voldoen, zijn gelegen in het recht op gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, het recht op privacy en het recht op toegang tot de rechter. Het recht op gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen is weliswaar in art. 1 Grondwet opgenomen, maar 
vooral in het EG-recht en de daarop gebaseerde Nederlandse wetgeving tot ontwikkeling 
gekomen. Voor het recht op privacy (waaronder het recht op lichamelijke integriteit en het 
huisrecht) vormt art. 8 EVRM naast de artikelen 10 t/m 12 Grondwet in de Nederlandse 
rechtsorde een belangrijke bron. Als grondslag van het recht op toegang tot de rechter wordt 
art. 17 Grondwet overschaduwd door art. 6 EVRM. Gelet op het belang van de 
intemationaalrechtelijke nonnen en op de samenhang van deze nonnen met hun 
constitutionele equivalenten wordt de toetsing aan de artikelen 1,10 t/m 12 en 17 Grondwet 
uitgevoerd in het kader van de toetsing aan de daarmee samenhangende 
intemationaalrechtelijke bepalingen. 

1 Veldkamp 1980, p. 9. 
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2 Het recht op sociale zekerheid 

2.1 De inhoud van het recht op sociale zekerheid 

Inkomensderving ten gevolge van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte is, zoals in de 
inleiding reeds werd gesteld, één van de traditionele risico's waartegen de sociale zekerheid 
bescherming biedt. Het recht op sociale zekerheid omvat dan ook mede het recht op 
inkomensbescherming in de situatie van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte. Als 
bronnen van dit recht op sociale zekerheid fungeren in de Nederlandse rechtsorde art. 20 lid 2 
Grondwet, art. 9IVESCR, art. 12 ESH, de IAO-verdragen 102 en 121, en de Europese Code 
inzake Sociale Zekerheid met bijbehorend Protocol. De inhoud van deze rechtsbronnen wordt 
hieronder besproken. Wat de internationale rechtsbronnen betreft, geschiedt deze bespreking 
in een volgorde van toenemend belang voor de Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de inkomensbescherming van zieke werknemers. 

Als eerste bron van het recht op sociale zekerheid dient art. 20 lid 2 Grondwet te worden 
genoemd. Grammaticaal geïnterpreteerd gaat van deze bepaling een instructie aan de formele 
wetgever uit om de aanspraken op sociale zekerheid te regelen, waarbij delegatie is 
toegestaan.2 Met Vlemminx3 kan deze instructie in een drietal deelinstructies worden ontleed: 
het primaat dient te berusten bij de hoogste wetgever, er dient sprake te zijn van 
democratische legitimatie doordat het parlement bij de besluitvorming wordt betrokken, en als 
waarborg voor gelijke behandeling en tegen willekeur dienen de aanspraken op sociale 
zekerheid in algemene regels te worden neergelegd. Deze drie deelinstructies zijn 
respectievelijk terug te voeren op de rechtsstaatgedachte, het beginsel van de democratische 
staatsvorm en het legaliteitsbeginsel.4 De rechtsstaatgedachte brengt mee dat de hoogste 
wetgever de belangrijkste afwegingen op het gebied van grondrechten maakt. Het beginsel 
van de democratische staatsvorm vergt betrokkenheid van het parlement bij de besluitvorming 
over grondrechten en het legaliteitsbeginsel vereist dat de basis van alle overheidsoptreden in 
algemene wetten is gelegen. Uit de wetsgeschiedenis valt een tweede instructie aan de 
wetgever afte leiden. De memorie van toelichting stelt dat de opdracht van art. 20 lid 2 
Grondwet niet alleen een bevestiging inhoudt van de status quo, maar tevens naar de toekomst 
verwijst: 'de wetgever zal zich dienen te beraden over een verdere ontwikkeling van het 
sociale verzekeringsstelsel'.5 De memorie van antwoord geeft aan dat de Grondwet de 
wetgever in staat moet stellen om bij dit beraad rekening te houden met de economische 
mogelijkheden tot verwezenlijking van sociale grondrechten en daarbij prioriteiten te stellen.6 

Deze twee aanwijzingen kunnen worden samengevat tot de instructie dat de wetgever de 
aanspraken van burgers op sociale zekerheid voortdurend dient aan te passen aan 
veranderingen in de sociaal-economische context.7 De context waarin art. 20 lid 2 Grondwet 
is geplaatst, levert een derde instructie aan de wetgever op. Aan art. 20 lid 2 Grondwet gaat 
namelijk een eerste lid vooraf dat de bestaanszekerheid van de bevolking en de spreiding van 
welvaart tot voorwerp van overheidszorg benoemt. Hieruit valt afte leiden dat de wetgever 
zich voortdurend moet bezinnen op de bijdrage die de sociale zekerheid levert aan de 
bestaanszekerheid van de bevolking en de spreiding van welvaart. 

2 Van Wissen 1989, p. 125. 
3 Vlemminx 1994, p. 56. 
* Gerbranda en Kroes 1994, i.h.b. p. 468-469. 
5 Kamerstukken II1975/76, 13 873, nr. 3. p. 12. 
6 Kamerstukken II1976/77, 13 873, nr. 7, p. 2. 
7 Sociaal-Economische Raad 1994b, p. 175. 
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Als tweede bron van het recht op sociale zekerheid valt te wijzen op art. 9 IVESCR. Dit 
artikel verplicht de staten die partij zijn bij het IVESCR om het recht van een ieder op sociale 
zekerheid, daarbij inbegrepen sociale verzekering, te erkennen. Welk overheidsorgaan dat 
moet doen, wordt niet aangegeven.8 Wel maakt art. 9 IVESCR duidelijk dat de staten die 
partij zijn bij dit Verdrag bij de inrichting van hun sociale zekerheid een plaats moeten 
inruimen voor sociale verzekeringen en niet alleen met sociale voorzieningen kunnen 
volstaan.9 

Artikel 12 ESH, de derde bron van het recht op sociale zekerheid, verplicht de 
Overeenkomstsluitende Partijen onder meer1 tot: 
- het invoeren of in stand houden van een stelsel van sociale zekerheid (lid 1), 
- het houden van dat stelsel op een bevredigend peil dat ten minste gelijk is aan het niveau dat 
is vereist voor de bekrachtiging van IAO-verdrag nr. 102 (lid 2), en 
- het streven naar een geleidelijke verhoging van het peil van het stelsel (lid 3). 
De toegevoegde waarde van art. 12 ESH ten opzichte van de eerder besproken bronnen van 
het recht op sociale zekerheid is gelegen in het tweede en het derde lid. Beide leden houden 
voor de staten die partij zijn bij het ESH een verplichting in met betrekking tot het niveau van 
hun socialezekerheidsstelsel." De verplichting van het tweede lid is te beschouwen als een 
resultaatsverplichting. Op de inhoud van deze verplichting wordt, voorzover relevant voor 
deze studie, bij de bespreking van IAO-verdrag nr. 102 nader ingegaan. 
De verplichting van het derde lid is te kwalificeren als een inspanningsverplichting. Met 
Jacobs,12 die zich op zijn beurt op het Comité van Onafhankelijke Deskundigen baseert, ben 
ik van mening dat art. 12 lid 3 ESH in samenhang met art. 12 lid 2 ESH moet worden 
gelezen.13 Zo gelezen, houdt art. 12 lid 3 ESH voor een staat die partij is bij dit verdrag de 
verplichting in om het niveau van zijn stelsel van sociale zekerheid geleidelijk te verhogen ten 
opzichte van het niveau dat voor de bekrachtiging van IAO-verdrag nr. 102 is vereist. Een 
staat wiens stelsel van sociale zekerheid dit niveau overtreft, heeft reeds aan deze verplichting 
voldaan en is zelfs gerechtigd om het niveau van zijn stelsel van sociale zekerheid te verlagen. 
Wel moet het stelsel na een dergelijke verlaging per tak van sociale zekerheid nog aan de 
relevante minimumnormen van IAO-verdrag nr. 102 voldoen, zo valt afte leiden uit het in § 
2.3 te bespreken oordeel van het Comité van Onafhankelijke Deskundigen bij het ESH over 
de Wulbz.14 

IAO-verdragen vormen een vierde bron van het recht op sociale zekerheid. Voor het 
onderwerp van deze studie zijn vooral de verdragen 102 en 121 van belang. Verdrag 102 
geeft algemene aanwijzingen voor het gehele stelsel van sociale zekerheid. Deze hebben niet 
alleen betrekking op de personele werkingssfeer van het stelsel en de hoogte en duur van de 
uitkeringen maar ook op de financiering, de uitvoering en de rechtsbescherming. Voorzover 
voor deze studie relevant zullen deze aanwijzingen hieronder worden besproken. Bij de 
bespreking van verdrag 102 zal ook de inhoudelijk met dit verdrag verwante Europese Code 

8 Vlemminx 1992, p. 227. 
9 Zie voor het onderscheid tussen sociale verzekeringen en sociale voorzieningen Noordam 2000, p. 31-33. 
10 De in het vierde lid neergelegde verplichtingen betreffende gelijke behandeling blijven vanwege hun 
gedetailleerdheid en hun beperkte betekenis voor de probleemstelling buiten beschouwing. 

De Nederlandse vertaling suggereert ten onrechte dat het derde lid een verplichting inhoudt om te streven naar 
een geleidelijke verhoging van de individuele socialezekerheidsnormen. De authentieke Engelse tekst spreekt 
echter van een verplichting 'to endeavour to raise progressively the system of social security'. 
12 Jacobs 1982, i.h.b. p. 92-94. 
13 Anders: Heerma van Voss 1984, i.h.b. p. 114. 
14 Heerma van Voss 1998, i.h.b. p. 1439-1440. 
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inzake Sociale Zekerheid worden betrokken. Verdrag 121 geeft aanwijzingen voor de 
socialezekerheidswetgeving ter ondervanging van de gevolgen van arbeidsongevallen en 
beroepsziekten. Aangezien Nederland echter sinds 1967 dergelijke specifieke 
socialezekerheidswetgeving niet meer kent, dient de gehele Nederlandse 
socialezekerheidswetgeving waarmee slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte te 
maken kunnen krijgen, aan verdrag 121 te voldoen.15 De aanwijzingen die verdrag 121 geeft, 
hebben betrekking op dezelfde onderwerpen als die uit hoofde van verdrag 102 en de 
Europese Code inzake Sociale Zekerheid. 

Artikel 15 van LAO-verdrag 102 en art. 15 van de Europese Code inzake Sociale Zekerheid 
bevatten drie alternatieve voorwaarden voor de personele werkingssfeer van het stelsel van 
inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte. Dit stelsel moet 50% van 
de werknemers in dienstbetrekking beschermen, dan wel 20% van de inwoners of alle 
inwoners die bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte geen inkomensbescherming 
gemeten die aan hun gezin gezonde en passende levensvoorwaarden verzekert. Het Protocol 
bij de Europese Code inzake Sociale Zekerheid stelt de twee zojuist genoemde percentages 
hoger, te weten op 80%, respectievelijk 30%. Artikel 4 van IAO-verdrag 121 vereist dat de 
nationale wetgeving inzake prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten aan 90% van 
de werknemers in dienstbetrekking (inclusief ambtenaren) bescherming biedt. Personen die 
gelegenheidswerk verrichten dat niet in verband staat met de onderneming van de werkgever, 
thuiswerkers en inwonende gezinsleden van de werkgever kunnen echter door een staat die 
partij is bij het Verdrag worden uitgesloten en tellen dan voor het getalscriterium niet mee. 
Hetzelfde geldt op grond van art. 3 lid 1 LAO-verdrag 121 voor zeevarenden en ambtenaren, 
mits zij worden beschermd door speciale regelingen welke voorzien in prestaties die in totaal 
ten minste gelijkwaardig zijn aan de prestaties die worden voorgeschreven in dit verdrag. 

IAO-verdrag 102 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid schrijven voor dat de hoogte 
van uitkeringen voor de modelgerechtigde (een man met vrouw en twee kinderen) bij 
ongeschiktheid tot werken wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte ten minste 50% en bij 
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte ten minste 45% van de berekeningsbasis dient te 
bedragen. Voor de keuze van de berekeningsbasis bieden de verdragen twee mogelijkheden: 
de vroegere inkomsten uit arbeid of het loon van een volwassen, mannelijke ongeschoolde 
arbeider; in beide gevallen inclusief kinderbijslag. De duur van de uitkering bij 
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte kan op grond van art. 18 van beide verdragen tot 26 
weken worden beperkt waarbij de eerste drie dagen als wachtdagen kunnen gelden. Het 
Protocol bij de Europese Code inzake Sociale Zekerheid breidt de duur van de 
inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte uit tot 52 weken per geval 
of 78 weken binnen een tijdvak van drie opeenvolgende jaren, en bepaalt de hoogte van de 
uitkering bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte op 50% van de berekeningsbasis. IAO-
verdrag 121 biedt voor de keuze van de berekeningsbasis dezelfde mogelijkheden als LAO-
verdrag 102 en de Europese Code, maar schrijft een uitkering van ten minste 60% van de 
berekeningsbasis voor. 

15 Berben en Betten 1992, i.h.b. p. 58-59. Om deze reden had de Nederlandse regering voorgenomen om deel VI 
van de Europese Code inzake Sociale Zekerheid, dat evenals IAO-verdrag 121 betrekking heeft op de 
sociaalzekerheidsrechtelijke bescherming tegen de gevolgen van arbeidsongevallen en beroepsziekten, per 1 
maart 1998 op te zeggen. Voor dit voornemen was in de Tweede Kamer echter geen meerderheid te vinden 
aangezien de grootste regeringspartij, de PvdA, zich evenals de oppositie tegen opzegging uitsprak. Bron: Van 
der Most 1998, i.h.b. p. 818. 
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Ten aanzien van de financiering zijn art. 70 van de Europese Code inzake Sociale Zekerheid 
en art. 71 van IAO-verdrag 102 van belang. Deze bepalingen eisen dat de kosten van de 
uitkeringen waarin de verdragen voorzien, collectief worden gedragen in de vorm van premies 
en/of belastingen. Met Jacobs16 kunnen uit deze bepalingen nog twee andere voorwaarden 
worden afgeleid waaraan de verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering moet 
voldoen: 
- personen met een geringe draagkracht mogen niet een te zware last te dragen krijgen: er 

moet rekening worden gehouden met de economische situatie van het betrokken land en 
van de groepen van de beschermde personen, en 

- niet meer dan 50% van de inkomsten die benodigd zijn voor de financiering van het 
socialezekerheidsstelsel als geheel (waarbij de kinderbijslag buiten beschouwing mag 
blijven) mag in de vorm van premies ten laste van de verzekerde werknemers in 
dienstbetrekking worden gebracht. 

Over de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid bepalen art. 71 van de Europese 
Code inzake Sociale Zekerheid, art. 72 van IAO-verdrag 102 en art. 24 van IAO-verdrag 121 
dat de beschermde personen, wanneer de administratie niet wordt gevoerd door een 
regeringsdepartement of een op overheidsvoorschriften berustende instelling, deel moeten 
nemen aan de administratie of met raadgevende stem daarbij betrokken moeten worden. 
Tevens dient de overheid op grond van deze artikelen een algemene verantwoordelijkheid te 
aanvaarden voor een goede administratie van de bij de uitvoering van de sociale zekerheid 
betrokken instellingen en diensten. Volgens Jacobs houdt deze verantwoordelijkheid in dat de 
Staat een algemene aansprakelijkheid op zich moet nemen voor de verstrekking van 
uitkeringen zoals voorzien in de genoemde verdragen.17 

Artikel 69 van de Europese Code inzake Sociale Zekerheid, art. 70 van IAO-verdrag 102 en 
art. 23 van IAO-verdrag 121 schrijven voor dat een ieder die aanspraak maakt op een 
uitkering het recht moet hebben om beroep in te stellen wanneer hem een uitkering wordt 
geweigerd of wanneer hij zich niet kan verenigen met de hoedanigheid of de omvang daarvan. 
Meer dan het vereiste dat er rechtsbescherming moet zijn, houden deze bepalingen niet in. Zo 
laten zij de keuze tussen administratief beroep en beroep op een onafhankelijke rechter open 
en bevatten zij geen waarborgen over onderwerpen als griffierechten, 
procesvertegenwoordiging en gefinancierde rechtsbijstand, die voor de toegankelijkheid van 
de rechtsbescherming van belang zijn.1 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de Grondwet, het IVESCR en het ESH slechts 
de verdeling van verantwoordelijkheden voor de besluitvorming over de sociale zekerheid 
(waaronder de inkomensbescherming van zieke werknemers) normeren. Artikel 20 lid 2 
Grondwet gaat daarbij het minst ver door uitsluitend te bepalen bij welk orgaan de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de sociale zekerheid berust. Artikel 9 
IVESCR en art. 12 ESH bevatten ook voorschriften die de inhoud van de besluitvorming over 
de sociale zekerheid regarderen. Dergelijke voorschriften zijn eveneens te vinden in de 
besproken IAO-verdragen en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid, maar deze 
verdragen bevatten bovendien voorschriften die van belang zijn voor de verdeling van 
verantwoordelijkheden voor de financiering en de uitvoering van de sociale zekerheid. De 

16 Jacobs 1992, i.h.b. p. 18. 
17 Jacobs 1992, i.h.b.p. 21. 
18 Jacobs 1992, i.h.b. p. 17. ZIE OVER DEZE ONDERWERPEN HOOFDSTUK 5 
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twee laatstgenoemde categorieën voorschriften kunnen via het tweede en het derde lid van art. 
12 ESH ook in het ESH worden ingelezen. 

2.2 Rechtskaraher en rechtswerking van het recht op sociale zekerheid 

Aan een toetsing van de Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers aan het recht op sociale zekerheid, dient een 
beschouwing over de aard van dit recht vooraf te gaan. De aard van een fundamenteel recht is 
van belang voor het bestaan van de bevoegdheid van de rechter om individuele aanspraken 
van burgers aan dat recht te toetsen. Een recht dat uitsluitend als instructienorm is 
geformuleerd, houdt geen waarborgen in waarop burgers in rechte een beroep kunnen doen. 
De rechter kan individuele aanspraken van burgers daaraan dus niet toetsen. Wel dient een 
dergelijk recht als richtsnoer voor de wetgever. Een recht dat (mede) als waarborgnorm is 
geformuleerd, kan zich daarentegen wel lenen om voor de rechter als toetssteen te dienen. 
Voorzover dat recht in een verdrag is neergelegd, kan de rechter gelet op art. 94 Grondwet 
zelfs gehouden zijn om de wettelijke voorschriften waarop individuele aanspraken van 
burgers berusten, aan dat recht te toetsen. Dit is het geval indien de verdragsbepaling 'een 
ieder verbindend' is. 
Criteria voor de 'een ieder verbindendheid' van een verdragsbepaling zijn volgens de 
wetsgeschiedenis dat de bepaling (mede) tot de burger is gericht,'9 dat zij geen instructies 
voor de wetgever en het bestuur bevat en dat zij geen nadere implementatie behoeft.21 

Doorslaggevend zijn deze criteria echter niet. Daardoor beschikt de rechter bij de vaststelling 
of een bepaling 'een ieder verbindend' is, over een ruime beoordelingsvrijheid.22 Dit kan 
leiden tot uiteenlopende oordelen van verschillende rechters over de 'een ieder 
verbindendheid' van dezelfde bepaling.23 Een bepaling waarvan is vastgesteld dat zij 'een 
ieder verbindend' is, heeft rechtstreekse werking.24 

Volgens de heersende leer in de staatsrechtelijke doctrine valt het onderscheid tussen 
klassieke en sociale grondrechten met het onderscheid tussen instructienormen en 
waarborgnormen samen. Volgens deze leer, zoals verwoord door Van Wissen25 en door 
Burkens e.a.26 zouden de klassieke grondrechten waarborgnormen zijn, aangezien zij een 
waarborg tegen overheidsoptreden inhouden waarop burgers zich in rechte kunnen beroepen. 
Sociale grondrechten zouden daarentegen in het algemeen slechts instructienormen zijn, die 
zich richten tot de wetgever of tot het bestuur en die geen subjectieve rechten inhouden 
waarop burgers in rechte een beroep kunnen doen. Aangezien het recht op sociale zekerheid, 
gelet op zijn inhoud en op de plaats die het in het rechtssysteem inneemt, 7 tot de sociale 

" Kamerstukken II1955/56,4133 (R 19), nr. 3, p. 5. 
20 Kamerstukken ƒ 1952/53, 2700, nr. 63a, p. 3. 
21 Kamerstukken II1977-1978, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 12. 
22 Kummeling 1995, i.h.b. p. 377. 
23 Zo beschouwt de Hoge Raad in HR 20 apnl 1990, NJ 1992, 636 en HR 7 mei 1993, NJ 1995, 259 art. 7, 
onderdeel a sub 1, IVESCR uitdrukkelijk met als 'een ieder verbindend', terwijl de Centrale Raad van Beroep in 
CRvB 16 februari 1989, AB 1989, 164 de mogelijkheid dat deze bepalmg 'een ieder verbindend' is, openlaat. 
24 Anders: Kortmann 1997, p. 165-166. 
25 Van Wissen 1989, p. 22-25. 
26 Burkens 1997, p. 132-133. 
27 Bij de Grondwetsherziening van 1983 hebben twee afzonderlijke wetsvoorstellen het eerste hoofdstuk van de 
huidige Grondwet tot stand gebracht. Het ene wetsvoorstel (13 872) had betrekking op de zogenaamde klassieke 
grondrechten, het andere wetsvoorstel (13 873) waarvan het huidige art. 20 lid 2 Grondwet deel uitmaakte, 
strekte blijkens zijn preambule tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten in de Grondwet. Op 
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grondrechten behoort, is dit recht volgens de heersende leer in de staatsrechtelijke doctrine te 
beschouwen als instructienorm en heeft dit recht geen rechtstreekse werking. 

Mijns inziens terecht hebben o.a. het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en Vlemminx 
echter de samenhang tussen de klassieke en sociale grondrechten benadrukt en daarmee de 
heersende staatsrechtelijke doctrine over het verschil in rechtskarakter tussen deze twee 
categorieën grondrechten gerelativeerd. 
Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft dit gedaan door te wijzen op de klassiek-
grondrechtelijke dimensie van sociale grondrechten. Sociale grondrechten garanderen volgens 
dit Instituut niet alleen de toegankelijkheid van voorzieningen als onderwijs, 
gezondheidszorg, huisvesting en sociale zekerheid, maar houden in samenhang met klassieke 
grondrechten ook een verplichting voor de overheid in om de materiële basis te garanderen 
voor het bestaan van private organisaties die de zojuist genoemde voorzieningen aanbieden.28 

Deze verplichting van de overheid houdt voor private organisaties die sociaal-grondrechtelijk 
beschermde voorzieningen aanbieden een waarborg in waarop zij in rechte een beroep kunnen 
doen. Deze waarborg is in de Nederlandse Grondwet echter alleen ten aanzien van de vrijheid 
van onderwijs uitgewerkt.29 

Ook Vlemminx benadrukt de samenhang tussen klassieke en sociale grondrechten. Hij 
constateert dat klassieke en sociale grondrechten hetzelfde doel dienen, te weten het creëren 
van een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid in de samenleving, en dat beide 
categorieën grondrechten van de overheid ter verwezenlijking van dit doel de inzet van twee 
middelen vergen. Deze middelen zijn het eerbiedigen van de autonomie van burgers door zich 
van inbreuken daarop te onthouden (het passieve middel) en het vergroten van de autonomie 
van burgers door positieve maatregelen te treffen (het actieve middel). Het verschil tussen 
klassieke en sociale grondrechten is volgens Vlemminx slechts gelegen in de omstandigheid 
dat bij de klassieke grondrechten het gebruik van het passieve middel en bij de sociale 
grondrechten het gebruik van het actieve middel voorop staat.30 Met het in de staatsrechtelijke 
doctrine gemaakte onderscheid tussen klassieke grondrechten als instructienormen en sociale 
grondrechten als waarborgnormen kan Vlemminx zich dan ook niet verenigen: beide 
categorieën grondrechten houden volgens hem zowel een instructie aan de overheid als een 
waarborg voor de burger in.31 Wel brengt het door Vlemminx aangeduide accentverschil 
tussen klassieke en sociale grondrechten mee dat bij klassieke grondrechten het karakter van 
waarborgnorm en bij sociale grondrechten als regel het karakter van instructienorm 
overweegt. Op deze regel doet zich evenwel een uitzondering voor wanneer een sociaal 
grondrecht de vorm aanneemt van een imperatief geredigeerde nauwkeurige omschrijving van 
minimumaanspraken.32 In dat geval overweegt het waarborgkarakter en is, indien het recht in 
een door Nederland geratificeerd verdrag is neergelegd, sprake van rechtstreekse werking. 

internationaal niveau is de tweedeling tussen klassieke en sociale rechten nog duidelijker zichtbaar aangezien de 
sociale rechten in het IVESCR en het ESH zijn neergelegd terwijl de klassieke rechten m het IVBPR en het 
EVRM zijn te vinden 
a Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 1990, ρ 194-198 
2 9 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 1990, ρ 200-201 
3 0 Vlemminx 1992, p. 184. 
31 Vlenunmx 1992, ρ 275-276 
3 2 Een dergelijke uitzondering deed zich voor in CRvB 29 mei 1996, RSV 1997/9 Daar werd de 
verschuldigdheid van een eigen bijdrage voor kraamzorg bij een ziekenhuisbevallmg op medische indicatie in 
stnjd geacht met de artikelen 10 lid 1 onder b en 49 lid 2 IAO-verdrag 102 en met art 4 IAO-verdrag 103 
vanwege de nauwkeunge omschrijving van de te verlenen verstrekkingen in deze bepalingen, hun 
mimmumkarakter en hun imperatieve redactie 
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Gelet op het voorgaande kunnen art. 20 lid 2 Grondwet, art. 9 IVESCR en art. 12 ESH met 
uitzondering van het tweede lid zonder meer als instructienormen worden gekwalificeerd en 
komt aan de laatste twee bepalingen geen rechtstreekse werking toe. Artikel 12 lid 2 ESH 
verwijst naar IAO-verdrag 102 en deelt daarom in het rechtskarakter hiervan. Dit verdrag, 
IAO-verdrag 121 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid, bevatten verschillende 
soorten bepalingen. Enerzijds houden zij bepalingen in die een gedetailleerde omschrijving 
geven van minimumaanspraken betreffende de hoogte en duur van uitkeringen bij 
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte. Imperatief geredigeerd zijn deze 
minimumaanspraken echter slechts in een beperkte mate. Zo laten zij keuzemogelijkheden 
open voor de afbakening van de personele werkingssfeer en de bepaling van de 
berekeningsbasis van de uitkeringen. Anderzijds geven de besproken LAO-verdragen en de 
Europese Code inzake Sociale Zekerheid voorschriften omtrent de financiering, de uitvoering 
en de rechtsbescherming. De voorschriften omtrent de financiering en de uitvoering zijn niet 
te kwalificeren als (minimum)aanspraken van burgers. Die met betrekking tot de 
rechtsbescherming zijn dat wel, zijn imperatief geredigeerd, en geven nauwkeurig aan 
wanneer rechtsbescherming moet worden geboden. Deze voorschriften kunnen derhalve als 
waarborgnonnen met rechtstreekse werking worden gekwalificeerd. Voor het overige voldoen 
de besproken bepalingen van IAO-verdrag 102, IAO-verdrag 121 en de Europese Code niet 
aan alle voorwaarden voor het aannemen van een waarborgkarakter en van rechtstreekse 
werking. Deze bepalingen dienen derhalve als instructienormen zonder rechtstreekse werking 
te worden gekwalificeerd. 

2.3 Toetsing aan het recht op sociale zekerheid 

Voorzover sociale grondrechten als instructienormen zijn geformuleerd, kan de 
verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor hun verwezenlijking als volgt worden 
omschreven: 'Sociale grondrechten verplichten tot het verzekeren van de instandhouding van 
een, gerekend naar de omstandigheden, bevredigend vooizieningenstelsel. Zulks laat echter 
een betrekkelijk grote variatiebreedte voor concrete invulling, zowel voor wat betreft het 
voorzieningenniveau als voor wat betreft de wijze waarop de overheid aan haar zorgplicht 
gestalte geeft'.33 

De variatiebreedte voor concrete invulling van het recht op sociale zekerheid is niet 
onbeperkt. Alle in § 2.1 besproken verdragsbepalingen stellen grenzen ten aanzien van de 
verdeling van verantwoordelijkheden voor de besluitvorming over de sociale zekerheid. Het 
ESH, de IAO-verdragen 102 en 121 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid doen dit 
bovendien voor de verdeling van verantwoordelijkheden voor de financiering en de uitvoering 
van de sociale zekerheid. Tevens bieden de drie laatstgenoemde verdragen een summiere 
waarborg op het gebied van de rechtsbescherming. 

Artikel 20 lid 2 Grondwet positioneert de eindverantwoordelijkheid voor de besluitvorming 
over de sociale zekerheid bij de wetgever en geeft ook aan wat die eindverantwoordelijkheid 
inhoudt: de wetgever moet de aanspraken van burgers op sociale zekerheid regelen (waarbij 
delegatie is toegestaan), moet deze aanspraken richten op de bestaanszekerheid van de 
bevolking en de spreiding van welvaart, moet ze aanpassen aan veranderende economische en 
maatschappelijke omstandigheden en moet een dergelijke aanpassing motiveren indien zij een 

33 Burkens 1989, p. 89. 
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verlaging van het voorzieningenniveau inhoudt. Een wetgever die slechts een onbetekenend 
gedeelte van de aanspraken op sociale zekerheid regelt, of zijn afweging van prioriteiten niet 
behoorlijk motiveert, voldoet niet aan zijn grondwettelijke opdracht. 5 Artikel 9IVESCR 
voegt daar nog aan toe dat het stelsel van sociale zekerheid niet uitsluitend uit 
bijstandsachtige regelingen mag bestaan en art. 12 lid 3 ESH indiceert een geleidelijke 
verhoging van het peil van het stelsel van sociale zekerheid ten opzichte van de nonnen van 
IAO-verdrag 102. 

Voldoet de huidige Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers aan de hierboven omschreven voorwaarden? 
Voor een bevestigend antwoord op deze vraag kunnen de volgende argumenten worden 
aangevoerd. De wetgever heeft in de Wulbz de aanspraken van werknemers op 
inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte opnieuw geregeld. Deze 
nieuwe regeling dient ter aanpassing van de inkomensbescherming van zieke werknemers aan 
veranderende maatschappelijke omstandigheden, want zij strekt ter compensatie van de 
autonome stijging van het ziekteverzuim die de vergrijzing van de beroepsbevolking met zich 
brengt.36 Door de rechten en plichten van werkgevers en werknemers vast te leggen en de 
mogelijkheden te benoemen om die te effectueren, draagt de Wulbz bij aan de 
bestaanszekerheid van de bevolking. Verder handhaaft zij het wettelijk gegarandeerde niveau 
van inkomensbescherming. Daardoor doet zij niet rechtstreeks afbreuk aan de spreiding van 
welvaart tussen zieke en gezonde werknemers en blijft het niveau van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers voldoen aan de norm van art. 12 lid 3 ESH. Wel 
kan zich strijdigheid met art. 12 lid 3 ESH voordoen wanneer men de normen van IAO-
verdrag nr. 102 in deze bepaling inleest. Met de Nederlandse regering38 ben ik echter van 
mening dat deze handelwijze niet juist is en dat art. 12 lid 3 ESH de staten die partij zijn bij 
dit verdrag ten aanzien van de inrichting van hun socialezekerheidsstelsel een ruime mate van 
beleidsvrijheid gunt. Artikel 12 lid 3 ESH schrijft immers slechts voor waarnaar zij moeten 
streven (een geleidelijke verhoging van de socialezekerheidsnormen ten opzichte van het 
niveau dat vereist is voor de bekrachtiging van IAO-verdrag nr. 102) en niet op welke wijze 
zij dat moeten doen. Ten slotte blijven sociale verzekeringen, ondanks de Wulbz, in het 
Nederlandse socialezekerheidsstelsel een belangrijke plaats innemen. Van strijd met art. 20 lid 
2 Grondwet of met art. 9 IVESCR is dan ook geen sprake. 

Alvorens de Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van 
zieke werknemers aan de IAO-verdragen 102 en 121 en de Europese Code inzake Sociale 
Zekerheid te toetsen, dient eerst de vraag te worden beantwoord of deze verdragen op de 
situatie van loondoorbetaling bij ziekte wel van toepassing zijn. Bij de totstandkoming van de 
Wulbz heeft de regering namelijk opgemerkt dat een eventuele strijdigheid van de in deze wet 
voorziene verantwoordelijkheidsverdeling voor de doorbetaling van loon aan zieke 
werknemers met de IAO-verdragen 102 en 121 en met de Europese Code inzake Sociale 
Zekerheid niet van belang is, aangezien deze verdragen op die situatie niet van toepassing 
zijn. Voor de toepasselijkheid van deze verdragen moet sprake zijn van ongeschiktheid tot 
werken welke voortspruit uit een ziektetoestand en welke derving van inkomsten uit arbeid 
met zich brengt, zoals nader geregeld bij de nationale Wetgeving (art. 14 IAO-verdrag 102, 

3 4 Heringa 1989, p. 141. 
"Kroes 1998, p. 112. 
36 Kamerstukken Π1995/96, 24 439, nr. 3, p. 1-2. 
3 7 Indien zij leidt tot vermindering van de bovenwettelijke inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken 
wegens ziekte, doet zij indirect wel afbreuk aan de spreiding van welvaart tussen zieke en gezonde werknemers. 
3 8 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1999, p. 40. 
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art. 14 Europese Code inzake Sociale Zekerheid en art. 6 onder b, IAO-verdrag 121). Het 
kabinet leidde uit deze bepalingen af dat de genoemde verdragen pas toepasselijk zijn 
wanneer een werknemer tijdens ongeschiktheid tot werken wegens ziekte een inkomen geniet 
dat beneden het door de verdragen voorgeschreven niveau blijft. Aangezien art. 7:629 lid 1 
BW recht geeft op een inkomen dat dit niveau overschrijdt, zou de situatie van 
loondoorbetaling buiten de werkingssfeer van de genoemde verdragen vallen.39 Recentelijk 
heeft de Nederlandse regering dit standpunt nog eens bevestigd.40 Verder achtte het kabinet 
het voorschrift omtrent de financiering uit collectieve middelen van art. 70 IAO-verdrag 102 
en art. 70 van de Europese Code inzake Sociale Zekerheid, gelet op zijn plaatsing onder 
'Gemeenschappelijke bepalingen', uitsluitend van toepassing op het stelsel van sociale 
zekerheid als geheel.41 Recentelijk is van de kant van de regering gesteld dat dit voorschrift 
geen betrekking heeft op de situatie van loondoorbetaling bij ziekte.42 Mij komen de zojuist 
genoemde argumenten voor als weinig geslaagde pogingen om de spanning te maskeren 
tussen de gedateerde opvattingen over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering 
en de uitvoering van de sociale zekerheid die aan de verdragen ten grondslag liggen en de 
actuele opvattingen die daarover in Nederland leven.43 In plaats van deze spanning te 
maskeren komt het mij wenselijk voor, haar in kaart te brengen teneinde het parlement in staat 
te stellen de verdragsconformiteit van de wetgeving te bewaken en zich zo nodig te beraden 
over de opzegging van verdragen die niet meer stroken met de actuele beleidsopvattingen. 

Een toetsing van de Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers aan de IAO-verdragen 102 en 121 en aan de 
Europese Code inzake sociale zekerheid levert het volgende beeld op. In het algemeen stelt 
IAO-verdrag nr. 121 van deze drie verdragen de hoogste eisen. Zo vereist art. 4 van dit 
verdrag dat de nationale wetgeving inzake prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten 
aan 90% van de werknemers in dienstbetrekking44 bescherming biedt. Bij tijdelijke of 
beginnende arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval of beroepsziekte kunnen 
Nederlandse werknemers rechten op inkomensbescherming ontlenen aan het BW en de 
Ziektewet. Het recht op inkomensbescherming uit hoofde van het BW geldt voor alle 
werknemers die beschikken over een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW. 
Daarmee voldoet het BW aan de norm van art. 4 IAO-verdrag nr. 121. Ook de Ziektewet 
voldoet aan deze norm. Weliswaar sluit art. 6 lid 1 ZW de arbeidsverhouding van twee 
categorieën werknemers45 van het in deze wet gehanteerde begrip 'dienstbetrekking' en 
daarmee indirect van de verzekering ingevolge deze wet uit,46 maar aangezien mag worden 
aangenomen dat deze twee categorieën werknemers samen minder dan 10% van alle 
werknemers vormen, staat art. 4 IAO-verdrag nr. 121 de uitsluiting van deze categorieën 

39 Kamerstukken Π 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 49 en nr. 6, p. 67. 
4 0 Ministene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1999, p. 40. 
4 1 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 67. 
4 2 Ministene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1999, p. 40. 
4 3 Zie over deze spanning Van der Most 1998, i.h.b. p. 817. 
4 4 Met inbegrip van overheidsdienaren, maar deze kunnen door een bij de akte van bekrachtiging gevoegde 
verklaring van de toepassing van het verdrag worden uitgesloten wanneer zij worden beschermd door speciale 
regelmgen welke voorzien in prestaties die in totaal ten minste gelijkwaardig zijn aan de regelingen die het 
verdrag voorschrijft. 
4 5 Deze categorieën zijn: 1) personen die in dienstbetrekking staan tot een natuurlijke persoon, in het kader van 
hun arbeidsverhouding (nagenoeg) uitsluitend huiselijke of persoonlijke diensten in de huishouding van hun 
werkgever verrichten en dat doorgaans op minder dan dne dagen per week doen (onderdeel c) en 2) directeuren-
grootaandeelhouders (onderdeel d). 

Deze uitsluiting verloopt in twee stappen: 1) wie geen dienstbetrekking heeft is geen werknemer in de zin van 
art. 3 ZW en 2) wie geen werknemer is, is niet verzekerd ingevolge art. 20 ZW. 
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werknemers toe. Aangezien de Nederlandse wetgeving ten aanzien van de personele 
werkingssfeer van het recht op inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte aan de norm van art. 4 IAO-verdrag nr. 121 voldoet, voldoet zij ook aan de lagere 
normen die IAO-verdrag nr. 102 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid met 
bijbehorend Protocol op dit punt stellen. 
Ook ten aanzien van de hoogte van het recht op inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot 
werken wegens ziekte voldoet de Nederlandse wetgeving aan de eisen die de IAO-verdragen 
102 en 121 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid met bijbehorend Protocol stellen. 
De bij IAO-verdrag nr. 121 gevoegde Tabel II vereist een beschermingsniveau van 60% van 
de gekozen berekeningsbasis; de andere verdragen stellen, zoals in § 2.1 bleek, op dit punt 
lagere eisen. Voor de bepaling van de berekeningsbasis laten de verdragen de keuze open 
tussen het laatstverdiende loon (de hoge norm) en het minimumloon voor een volwassen man 
(de lage norm). De Nederlandse wetgeving, die uitgaat van 70% van het laatstverdiende loon, 
voldoet aan de hoge norm. Weliswaar stelt deze wetgeving aan de berekeningsbasis een 
bovengrens in de vorm van een maximum dagloon maar de verdragen staan dit toe mits het 
maximum dagloon niet minder bedraagt dan het loon van een geschoolde mannelijke arbeider. 
Het maximum dagloon als bedoeld in art. 9 lid 1 CSV bedraagt per 1 januari 2001 ƒ 337,-. Dit 
bedrag ligt boven de door de verdragen gestelde ondergrens. 
De duur van het recht op inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte 
bedraagt in Nederland maximaal 52 weken per ziektegeval. Daarmee voldoet de Nederlandse 
wetgeving aan de norm van het Protocol bij de Europese Code inzake Sociale Zekerheid, die 
de norm van IAO-verdrag 102 en van de Europese Code inzake Sociale Zekerheid, welke op 
26 weken is gesteld, overtreft. 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers stellen art. 70 van de Europese Code inzake 
Sociale Zekerheid en art. 71 van IAO-verdrag 102 de voorwaarde dat personen met een 
geringe draagkracht niet een te zware last te dragen krijgen: er moet rekening worden 
gehouden met de economische situatie van het betrokken land en van de groepen van de 
beschermde personen. Met de economische situatie van Nederland houdt de bij de Wulbz 
gewijzigde verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers zeker rekening: zij is ingegeven door de wens 
om het ziekteverzuim verder terug te dringen teneinde de autonome stijging van het 
ziekteverzuim te compenseren die de vergrijzing van de beroepsbevolking met zich brengt.47 

Met de economische situatie van de beschermde personen houdt de bij de Wulbz gewijzigde 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de inkomensbescherming van zieke 
werknemers eveneens rekening: de kosten van de loondoorbetaling uit hoofde van art. 7:629 
lid 1 BW en van de Ziektewetuitkeringen die uit de wachtgeldfondsen worden gefinancierd, 
worden geheel door de werkgevers van de beschermde personen gedragen. Daarmee levert de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de inkomensbescherming van zieke 
werknemers tevens een bijdrage aan het voldoen aan de voorwaarde dat niet meer dan 50% 
van de inkomsten die benodigd zijn voor de financiering van het socialezekerheidsstelsel als 
geheel, in de vorm van premies ten laste van de verzekerde werknemers in dienstbetrekking 
mag worden gebracht. Van financiering vanuit collectieve middelen van de loondoorbetaling 
bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte is als regel echter geen sprake. Op dit punt 
voldoet de Nederlandse situatie niet aan de eisen van art. 70 van de Europese Code inzake 
Sociale Zekerheid en van art. 71 van IAO-verdrag nr. 102. Zowel vanuit de Nederlandse 

47 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 1-2. 
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politiek en de Nederlandse vakbeweging als vanuit het Comité van Deskundigen bij het 
Europees Sociaal Handvest50 is hierop gewezen. 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers stellen art. 71 van de Europese Code inzake 
Sociale Zekerheid, art. 72 van IAO-verdrag 102 en art. 24 van IAO-verdrag 121 een 
aansprakelijkheidseis en een medezeggenschapseis. De aansprakelijkheidseis houdt in dat de 
Staat een algemene aansprakelijkheid op zich moet nemen voor de verstrekking van 
uitkeringen zoals voorzien in de genoemde verdragen.51 Aan deze eis wordt in de Nederlandse 
situatie voldaan: bij financiële onmacht van een werkgever om het uit hoofde van art. 7:629 
lid 1 BW door te betalen loon te voldoen, is het Lisv ex art. 61 WW gehouden tot overname 
van de loonbetalingsverplichting. Indien ook het Lisv niet in staat is om aan deze verplichting 
te voldoen, is het Rijk krachtens art. 69 Osv 1997 aansprakelijk voor de betaling van 
uitkeringen op grond van wetten waarvan de uitvoering aan het Lisv is opgedragen. 

De medezeggenschapseis houdt in dat de beschermde personen, wanneer de admimstratie niet 
wordt gevoerd door een regeringsdepartement of een op overheidsvoorschriften berustende 
instelling, deel moeten nemen aan de administratie of met raadgevende stem daarbij 
betrokken moeten worden. De Nederlandse situatie voldoet gedeeltelijk aan deze eis. Het 
Lisv, dat met het geven van uitvoering aan de Ziektewet en de WW is belast, is een op 
overheidsvoorschriften, te weten de Osv 1997, berustende instelling. Bovendien maken 
vertegenwoordigers van de centrale werknemersorganisaties op grond van art. 33 lid 3 Osv 
1997 deel uit van het bestuur van het Lisv. Voorzover de werkgever als uitvoeringsorganisatie 
van de loondoorbetalingsverphchting ex art. 7:629 lid 1 BW fungeert, lijkt eveneens aan de 
medezeggenschapseis te zijn voldaan. De wijze van uitvoering van de 
loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 BW door de werkgever maakt immers deel uit van 
diens beleid inzake het begeleiden van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk 
te verrichten.52 Over dit beleid moet de werkgever op grond van art. 12 lid 1 juncto art. 4 lid 
1 onder b, Arbeidsomstandighedenwet 1998 vooraf overleg plegen met de ondernemingsraad 
of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers. Bovendien is op grond 
van art. 27 lid 1 onder d WOR het instemmingsrecht van de ondernemingsraad op 
controlevoorschriften van toepassing.53 Ook een personeelsvertegenwoordiging in de zin van 
art. 35c lid 1 WOR heeft een dergelijk instemmingsrecht, en wel op grond van art. 35c lid 3 
WOR. Voorzover echter niet de werkgever zelf maar de verzekeraar waarbij hij zijn 
loondoorbetalingsrisico heeft ondergebracht als uitvoeringsorganisatie van de 
loondoorbetalingsverplichting fungeert, doet zich een conflict met de medezeggenschapseis 

Kamerstukken Π1995/96, 24 439, nr. 5, p. 55 (standpunt van de fractie van GroenLinks). 
4 9 Met name de FNV heeft hierop gewezen. Bron: 'FNV wil parlementair onderzoek naar gevolgen afschaffing 
Ziektewet1, Steri. 1998, 123, p. 2. 
5 0 Heerma van Voss 1998, i.h.b. p. 1439. 
51 Jacobs 1992,i.h.b.p. 21. 
5 2 Kamerstukken Π 1995/96, 24 439, m. 6, p. 35. De regering antwoordt daar op een vraag van D66 die is 
ingegeven door de opmerking van Asscher-Vonk 1995, i.h.b. p. 73 dat, gelet op de wetsgeschiedenis van art. 4a 
van de toenmalige Aibeidsomstandighedenwet, twijfel kan bestaan of controlevoorschriften binnen de 
werkingssfeer van dit artikel vallen. 
5 3 Dit blijkt uit de invoeging van de woorden 'of het ziekteverzuim' bij Wet van 14 februari 1998, Stb. 1998, 107. 
Bij dezelfde wet is de tweede volzin van het derde lid van art. 27 WOR vervallen, die regelingen waarover de 
Arbeidsinspectie een aanwijzing kan geven of een eis kan stellen van het instemmingsrecht van de 
ondernemingsraad uitsloot. 
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voor. Werknemers van de verzekerde werkgever hebben immers geen 
medezeggenschapsrechten in de onderneming van de verzekeraar. 

Een toetsing aan de summiere waarborgen die de IAO-verdragen 102 en 121 en de Europese 
Code inzake Sociale Zekerheid op het punt van de rechtsbescherming bieden, kan achterwege 
blijven aangezien in § 5.3 een toetsing plaatsvindt aan de meer omvattende waarborgen die 
art. 6 EVRM op dit punt te bieden heeft. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de huidige verantwoordelijkheidsverdeling voor 
de besluitvorming over de inkomensbescherming van zieke werknemers voldoet aan de 
constitutionele en intemationaalrechtelijke voorwaarden die daaraan in de Nederlandse 
rechtsorde kunnen worden gesteld. 
De huidige Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de financiering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers voldoet echter niet geheel aan de voorwaarden 
die IAO-verdrag 102 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid daaraan stellen. Het uit 
hoofde van art. 7:629 lid 1 BW door de werkgever te betalen loon wordt immers niet, zoals de 
verdragen eisen, vanuit collectieve middelen gefinancierd. Ook ten aanzien van de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van de inkomensbescherming van zieke 
werknemers doet zich een conflict voor met de eisen die de IAO-verdragen nrs. 102 en 121 en 
de Europese Code inzake Sociale Zekerheid daaraan stellen. Voorzover de verzekeraar van 
een werkgever als uitvoeringsorganisatie van de loondoorbetalingsverplichting fungeert, 
wordt niet voldaan aan het vereiste dat aan werknemers medezeggenschap in de 
uitvoeringsorganisatie toekomt. 

Cf. ten aanzien van de rol die particulière ziektekostenverzekeraars spelen in de uitvoerings-organisatie van de 
wettelijke ziektekostenverzekeringen Jacobs 1992, i.h.b. p. 20. 
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3. Het recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen 

3.1 De inhoud van het recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen 

Voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de 
inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte zijn drie categorieën van 
rechtsbronnen relevant. Ten eerste kan het recht op gelijke behandeling van mannelijke en 
vrouwelijke zieke werknemers worden afgeleid uit algemene bepalingen zoals art. 1 
Grondwet en art. 26 IVBPR. Ten tweede zijn in geval van loondoorbetaling ex art. 7:629 lid 1 
BW bepalingen inzake het recht op gelijke beloning van mannen en vrouwen relevant. Zulke 
bepalingen zijn te vinden in art. 2 LAO-verdrag 100, art. 4 lid 3 ESH, art. 7 onder a IVESCR, 
art. 11 lid 1 onder d IVDV en art. 141 EG-verdrag in samenhang met de Richtlijn gelijke 
beloning. Ten derde zijn in de situaties waarin recht op uitkering van ziekengeld bestaat 
bepalingen inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid van 
belang. Dergelijke bepalingen kunnen worden aangetroffen in art. 3 juncto art. 9 IVESCR, art. 
4 lid 1 EG-Richtlijn 79/7, art. 11 lid 1 onder e IVDV en art. 14 EVRM juncto art. 1 Eerste 
Protocol bij het EVRM. In deze paragraaf wordt de inhoud van de bovengenoemde 
bepalingen besproken. In § 3.2 komt het rechtskarakter van deze bepalingen aan de orde. In § 
3.3 vindt ten slotte een toetsing van de Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers aan deze bepalingen plaats. 

Artikel 1 Grondwet bevat een gebod tot gelijke behandeling in gelijke gevallen van allen die 
zich in Nederland bevinden en een verbod van discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook. Het gebod 
tot gelijke behandeling geldt voor de toepassing én voor de inhoud van wettelijke 
voorschriften en bindt daarom niet alleen het bestuur en de rechter maar ook de wetgever. 
Aan diens taak is het maken van groepsgewijs onderscheid inherent. Het gebod tot gelijke 
behandeling verhindert dit niet aangezien de (on)gelijkheid van gevallen niet wordt 
vastgesteld door alle aspecten daarvan met elkaar te vergelijken maar door slechts die 
aspecten in aanmerking te nemen, welke in een gegeven situatie relevant zijn. Een criterium 
om te bepalen welke aspecten in een gegeven situatie relevant zijn, ontbreekt echter. Evenmin 
verwoordt het gebod tot gelijke behandeling in hoeverre ongelijke gevallen gelijk mogen 
worden behandeld.57 Dit gebod houdt dan ook geen opdracht tot een materieel gelijke 
behandeling in maar slechts één tot motivering van een ongelijke behandeling van gelijke 
gevallen.58 Deze motivering moet een objectiveerbare rechtvaardigingsgrond bevatten: de 
ongelijke behandeling moet een geoorloofd doel dienen en noodzakelijk en geschikt zijn voor 
het bereiken daarvan.59 

De in de tweede volzin van art. 1 Grondwet verboden discriminatie kan worden omschreven 
als het rechtstreeks of indirect op grond van een persoonskenmerk dat men niet of niet zonder 
schade aan de persoonlijkheid kan veranderen, maken van een ongerechtvaardigd en voor de 
betrokkene nadelig onderscheid.60 In deze definitie is het discriminatiebegrip ontdaan van de 
pejoratieve betekenis die daaraan tijdens de parlementaire behandeling van art. 1 Grondwet in 

" Kamerstukken II1975/76, 13 872, nrs 1-5, p. 24. 
56Burkens 1982, i.h.b. p. 54. 
57 Betten, Fase en Leenen 1986, i.h.b. p. 32-33. 
58 Akkeimans 1992a, i.h.b. p. 43. Anders: Goldschmidt 1989, i.h.b. p. 64. 
59 Akkennans 1992a, i.h.b. p. 44. 
60 Burkens 1982, i.h.b. p. 63; Akkennans 1992a, i.h.b. p. 46; Betten, Fase en Leenen 1986, i.h.b. p. 34. 
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eerste lezing door de Minister van Binnenlandse Zaken is toegekend. Deze minister 
omschreef discriminatie als 'een zodanige behandeling van een ander dat die ander duidelijk 
wordt gemaakt dat bepaalde aspecten van zijn menszijn als onvolwaardig worden 
beschouwd'.61 Kroes heeft de teloorgang van het pejoratieve element in het 
discriminatiebegrip van art. 1 Grondwet toegeschreven aan de invloed van het hierna te 
bespreken discriminatiebegrip van art. 26 IVBPR.62 De zou aan deze plausibele verklaring 
willen toevoegen dat het pejoratieve element in het oorspronkelijke discriminatiebegrip van 
art. 1 Grondwet ook moeilijk valt te operationaliseren. Bij de opsomming van kenmerken 
waarop het maken van een voor de betrokkene nadelig onderscheid discriminatie kan 
opleveren, heeft de regering zich laten leiden door het voorstel van de Staatscommissie-
Cals/Donner en daaraan de politieke gezindheid toegevoegd omdat zij deze toevoeging 
relevant en uitvoerbaar achtte. Andere criteria hadden naar het oordeel van de regering voor 
ons land een minder grote actualiteit of waren te weinig realistisch. Het laatste was volgens de 
regering onder meer met leeftijd en burgerlijke staat het geval.63 Tijdens de behandeling van 
wetsvoorstel 13 872 in de Tweede Kamer heeft de regering echter een amendement-Bakker64 

overgenomen65 dat aan de oorspronkelijk door de regering voorgestelde opsomming van 
kenmerken door de toevoeging van 'of op welke grond dan ook' duidelijk een open karakter 
verleende.66 

Een open karakter heeft ook de opsomming van kenmerken in art. 26 IVBPR. Onder 
discriminatie in de zin van dit artikel kan in het licht van de oordelen van het VN-
Mensenrechtencomité het maken van onderscheid worden verstaan dat niet redelijk en 
objectief gerechtvaardigd is. Dat het gemaakte onderscheid een legitiem doel moet dienen, 
kan in de term 'objectief gerechtvaardigd' worden ingelezen.67 Naast een discriminatieverbod 
omvat art. 26 IVBPR, evenals art. 1 Grondwet, een gebod tot gelijke behandeling voor en een 
gebod tot gelijke behandeling door de wet. Gelijke behandeling voor de wet houdt in dat de 
wet op een ieder gelijkelijk van toepassing is. Gelijke behandeling door de wet betekent dat 
de wet aan een ieder zonder onderscheid gelijke bescherming biedt.68 

Een verbod om wegens geslacht te discrimineren bij de beloning is te vinden in art. 2 IAO-
verdrag 100, art. 4 lid 3 ESH, art. 7 onder a IVESCR, art. 11 lid 1 onder d IVDV en art. 141 
EG-verdrag in samenhang met de Richtlijn inzake gelijke beloning. Van deze bepalingen is 
art. 2 IAO-verdrag 100 de oudste. Deze bepaling verplicht de staten die partij zijn bij dit 
verdrag om gelijke beloning69 voor mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor arbeid 
van gelijke waarde voor het overheidspersoneel in te voeren en te handhaven en in de 
particuliere sector te bevorderen. Tot ingrijpen in de arbeidsvoorwaardenvorming van de 
particuliere sector, dus in de individuele en collectieve contractsvrijheid, noopt art. 2 van 
IAO-verdrag 100 echter niet.70 Artikel 4 lid 3 ESH gaat op dit punt verder. Dit artikellid 
verplicht de verdragsstaten om het recht van mannelijke en vrouwelijke werknemers op 

61 Handelingen II1976/77, p. 2150-2151. 
62 Kioes 1998, p. 22-24. 
63 Kamerstukken Π 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 17. 
" Kamerstukken II1976/77, 13 872, nr. 18. 
6 5 Handelingen II1976/77, p. 2154. 
6 6 Akkermans 1992a, i.h.b. p. 40. 
6 7 Woltjer 1994, i.h.b. p. 844-845. 
6 8 Woltjer 1994, i.h.b. p. 842. 
69 Onder beloning verstaat art. 1 onder a IAO-Verdrag 100 het gewone, basis- of minimumloon of salaris en alle 
bijkomende emolumenten, die direct of indirect door de werkgever in geld of in natura aan de werknemer 
worden uitgekeerd en voortvloeien uit zijn dienstbetrekking. 
7 0 Fase 1982b, i.h.b. p. 99. 
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gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde wettelijk te waarborgen indien dit recht door 
middel van CAO's niet toereikend wordt verwezenlijkt.71 Wel doet de plaatsing van het recht 
op gelijke beloning in het ESH afbreuk aan de inhoud van dit recht. In het ESH maakt het 
recht op gelijke beloning immers deel uit van het recht op billijke beloning, dat qua 
haalbaarheid en realisatieniveau afhankelijk is van de economische situatie in het land van 
effectuering en in zekere zin ook met die economische situatie fluctueert.72 Dit verschijnsel 
doet zich ook voor in art. 7 onder a IVESCR. Wel blijven bepalingen als deze in tijden van 
economische teruggang fungeren als richtsnoer.73 Dit houdt in dat mannen en vrouwen in een 
(economisch noodzakelijke) loonmatiging gelijkelijk moeten delen. 
Bij het recht op gelijke beloning, met inbegrip van uitkeringen, met betrekking tot arbeid van 
gelijke waarde waarin art. 11 lid 1 onder d IVDV voorziet, komt het beloningsbegrip met dat 
van art. 1 onder a IAO-verdrag 100 overeen.74 Het gelijkheidsbegrip van art. 11 lid 1 onder d 
IVDV wordt echter ingekleurd door het discriminatiebegrip van art. 1 IVDV, dat specifiek op 
onderscheid ten nadele van vrouwen betrekking heeft. Desondanks kunnen ook mannen een 
succesvol beroep doen op art. 11 lid 1 onder d IVDV wanneer zij worden getroffen door een 
beloningsregeling die voor (bepaalde categorieën) vrouwen nadelig uitpakt, zoals een lager 
uurloon voor deeltijdwerkers. In dit verband is van belang dat het discriminatiebegrip van art. 
1 IVDV zowel directe als indirecte discriminatie omvat.7 

De hierboven besproken bepalingen inzake het recht op gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor arbeid van gelijke waarde worden om in § 3.2 te noemen redenen 
overschaduwd door art. 141 EG-verdrag en de Richtlijn inzake gelijke beloning.76 Globaal 
omschreven houdt art. 141 EG-verdrag in dat het geslacht van de werknemer bij de 
vaststelling van salarissen en alle andere door de werkgever te betalen voordelen in geld of in 
natura geen enkele rol mag spelen: alleen uitkeringen die uitsluitend voortvloeien uit 
wettelijke stelsels van sociale zekerheid zijn geen beloning in de zin van art. 141 EG-verdrag. 
Dit artikel verzet zich zowel tegen directe als tegen indirecte discriminatie naar geslacht bij de 
beloning door de werkgever.77 Evenals art. 2 IAO-verdrag 100, art. 4 lid 3 ESH, art. 7 onder a 
IVESCR, en art. 11 lid 1 onder d IVDV voorziet art. 141 EG-verdrag zowel in een recht op 
gelijke beloning bij gelijke arbeid als in een recht op gelijke beloning bij arbeid van gelijke 
waarde. Een uitwerking van de eisen van art. 141 EG-verdrag wordt geboden door de 
Richtlijn inzake gelijke beloning. 

Een verbod om wegens geslacht te discrimineren in de sociale zekerheid is te vinden in art. 3 
juncto art. 9 IVESCR, art. 4 lid 1 EG-Richtlijn 79/7, art. 11 lid 1 onder e IVDV en art. 14 
EVRM juncto art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Artikel 3 IVESCR verplicht de staten die 
partij zijn bij dit verdrag om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te verzekeren op 
het gebied van alle rechten waarin dit verdrag voorziet. Eén van die rechten is het recht op 
sociale zekerheid. Artikel 9 IVESCR formuleert dit recht als een zeer open norm: de 
uitwerking van het begrip 'sociale zekerheid' blijft beperkt tot het gegeven dat met louter 
bijstandsachtige regelingen niet kan worden volstaan. Meer houvast biedt de EG-Richtlijn 
79/7. Uitgangspunt van deze Richtlijn is een einde te maken aan iedere op het geslacht 

71 Alkema 1987, i.h.b. p. 84. 
72 Fase 1982b, i.h.b. p. 100-101. 
73 Vennaat 1998, i.h.b. p. 95. 
74 Heerma van Voss 1994b, i.h.b. p. 125. 
"Loenen 1994, i.h.b. p. 2-3. 
76 Richtlijn 75/117/EEG, Pb. 19 febraan 1975, nr. L 45. 
77 Kapteyn 1995, p. 625-626. 
78 Driessen 1994, i.h.b. p. 144. 
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gebaseerde directe of indirecte discriminatie in wettelijke regelingen die bescherming bieden 
tegen het risico van ziekte, invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen, beroepsziekten en 
werkloosheid.79 Uit de jurisprudentie van het HvJ EG wordt veelal afgeleid dat direct 
onderscheid op grond van geslacht, waartoe ook onderscheid wegens zwangerschap wordt 
gerekend,80 altijd discriminatie oplevert en derhalve verboden is tenzij een in Richtlijn 79/7 
zelf genoemde uitzondering het maken van dit onderscheid toestaat.81 Richtlijn 79/7 kent 
maar één uitzondering, te weten de bescherming van het moederschap (art. 4 lid 2). Deze 
uitzondering dient blijkens de door Monster besproken82 HvJ EG-jurisprudentie restrictief te 
worden geïnterpreteerd: een adoptie- of ouderschapsverlof alleen voor moeders83 en een 
verbod op nachtarbeid voor zwangere vrouwen84 vallen er wel onder, maar CAO-bepalingen 
die aan vrouwen extra vrije dagen toekennen ten behoeve van de uitoefening van het 
moederschap85 en een verbod van nachtarbeid voor alle vrouwen86 niet. Een vermoeden van 
indirecte discriminatie doet zich in de HvJ EG-jurisprudentie voor wanneer het gebruik van 
een criterium dat op zichzelf geen onderscheid naar geslacht maakt, tot gevolg heeft dat 
aanzienlijk meer mannen dan vrouwen of aanzienlijk meer vrouwen dan mannen worden 
benadeeld.87 

De aanwezigheid van een objectieve rechtvaardigingsgrond kan een vermoeden van indirecte 
discriminatie wegnemen. Een dergelijke grond is aanwezig wanneer er een legitiem doel is en 
de middelen die worden gehanteerd om dit doel te bereiken, daartoe noodzakelijk en geschikt 
zijn.88 Het garanderen van een bestaansminimum in het socialezekerheidsstelsel is hét 
standaardvoorbeeld van een door het HvJ EG aanvaard legitiem doel.89 Ook het handhaven 
van een financieel evenwicht tussen premies en uitkeringen in het socialezekerheidsstelsel van 
een lidstaat wordt door het HvJ EG als legitiem doel geaccepteerd.90 Niet als legitiem doel 
aanvaardt het HvJ EG een beroep op de situatie dat meer mannen dan vrouwen betaalde 
arbeid verrichten91 en een beroep op budgettaire overwegingen.92 Het 
noodzakelijkheidsvereiste houdt in dat het beoogde doel niet met een minder voor één sekse 
nadelig middel kan worden bereikt. Het geschiktheidsvereiste is door het HvJ EG niet nader 
toegelicht of uitgewerkt.93 

Met Driessen94 ben ik van mening dat de toegevoegde waarde van art. 11 lid 1 onder e IVDV 
ten opzichte van het EG-recht is gelegen in de personele werkingssfeer. Blijkens de aanhef 
van art. 11 lid 1 IVDV beschermt onderdeel e van dit artikellid vrouwen die betrokken zijn 
(geweest) in het arbeidsproces tegen discriminatie op het gebied van de sociale zekerheid, 
terwijl het EG-recht slechts tegen sociaalzekerheidsrechtelijke discriminatie van (gewezen) 
werknemers in dienstbetrekking bescherming biedt. 

79 Piso 1998, p. 15-16. 
80 HvJ EG 8 november 1990, RSV1992/155 (Dekker). 
81 Piso 1998, p. 55. 
82 Monster 1995, p. 268-269. 
83 Respectievelijk HvJ EG 26 oktober 1983, NJ 1985, 1 en HvJ EG 12 juli 1984, Jur. 1984, p. 3047. 
84 O.a. HvJ EG 25 juli 1991, Ä/V1991, 203 (Stoeckel) en HvJ EG 2 augustus 1993, JAR 1993/207 (Levy). 
85 HvJ EG 25 oktober 1988, Jur. 1988, p. 6332 (Commissie tegen Frankrijk). 
ω HvJ EG 25 juli 1991, RN 1991, 203 (Stoeckel). 
8 7 Piso 1998, p. 26 en p. 56. 
8 8 HvJ EG 13 mei 1986, Jur. 1986, p. 1607 (Büka). 
89 Dit doel is voor het eerst aanvaard in HvJ EG 11 juni 1987, RSV 1988/172 (Teuling-Worms). 
90 HvJ EG 14 december 1995, RN 1996, 595 (Megner/Scheffel). 
" HvJ EG 7 mei 1991, RSV 1993/50 (Commissie/België). 
92 HvJ EG 24 februari 1994, RN 1994,417 (Koks e.a.). 
93 Piso 1998, p. 57. 
94 Driessen 1994, i.h.b. p. 142-143. 
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Artikel 14 EVRM, ten slotte, is voor de bescherming tegen discriminatie naar geslacht op het 
gebied van de sociale zekerheid slechts van een beperkte betekenis. Dit artikel beschermt 
alleen tegen discriminatie op het gebied van rechten waarin het EVRM of een aanvullend 
protocol bij dit verdrag voorziet. Het recht op sociale zekerheid behoort niet tot deze rechten; 
het recht op eigendom echter wel. Een vermoeden van discriminatie naar geslacht op het 
gebied van dit recht doet zich voor wanneer de bescherming die een uit premies gefinancierde 
socialezekerheidsregeling tegen een bepaald risico biedt, op een direct of indirect voor één 
sekse nadelige wijze wordt verminderd. De aanwezigheid van een objectieve 
rechtvaardigingsgrond kan een dergelijk vermoeden van directe of indirecte discriminatie 
wegnemen. Zulk een grond is aanwezig indien de gekozen wijze van aanpassing van de 
socialezekerheidsregeling een gerechtvaardigd doel dient en tussen dit doel en de middelen 
die voor het bereiken daarvan worden ingezet een redelijke mate van proportionaliteit 
bestaat.95 Volgens Piso verschilt deze toetsingsmethodiek niet veel van die in het kader van 
EG-Richtlijn 79/7.96 Gelet op de ook door Piso gesignaleerde97 versoepeling98 van de toetsing 
van objectieve rechtvaardigingsgronden door het HvJ EG acht ik het met Pennings" echter 
niet uitgesloten dat het EHRM objectieve rechtvaardigingsgronden strenger zal gaan toetsen 
dan het HvJ EG. Dit kan evenwel niet met zekerheid worden gesteld aangezien de EHRM-
jurisprudentie over de toetsing van socialezekerheidsregelingen aan art. 14 EVRM juncto art. 
1 eerste Protocol EVRM100 zowel handelt over directe als over indirecte discriminatie terwijl 
de jurisprudentie van het HvJ EG over objectieve rechtvaardigingsgronden101 uitsluitend 
betrekking heeft op indirecte discriminatie. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de besproken bepalingen hoge motiveringseisen 
stellen aan de besluitvorming over de inkomensbescherming van zieke werknemers indien het 
resultaat daarvan een vermoeden van (in)directe discriminatie naar geslacht met zich brengt. 
Voor het weerleggen van zulk een vermoeden is vereist dat het gemaakte onderscheid een 
legitiem doel dient, zoals het garanderen van een bestaansminimum of het handhaven van de 
financierbaarheid van de inkomensbeschermingsregeling, en dat het gemaakte onderscheid 
een noodzakelijk en geschikt middel is om dit doel te bereiken. Voor de rechtvaardiging van 
direct onderscheid naar geslacht op het gebied van de sociaalzekerheidsrechtelijke 
inkomensbescherming van zieke werknemers is op grond van EG-Richtlijn 79/7 vereist dat dit 
strekt ter bescherming van het moederschap. 

95 Pennings 1998, ι h.b. ρ 6-7. 
9 6 Piso 1998, ρ 4 
9 7 Piso 1998, p. 58-59. 
9 8 Deze versoepeling komt tot uitdrukking in het eerder aannemen van een legitiem doel, door de lidstaten in het 
kader van hun sociaal beleid een ruime beleidsmarge in plaats van een redelijke beoordelingsruimte te gunnen, 
en in het eerder aannemen van de noodzakelijkheid van een maatregel voor het beoogde doel, door deze 
noodzakelijkheid reeds aan te nemen wanneer de nationale wet-gever hiervan in redelijkheid uit kon gaan 
"Pennings 1998, i.hb ρ 7. 
1 0 0 EHRM 16 september 1996, AB 1997, 179 (Gaygusuz) en EHRM 21 februan 1997, RSV1998/5 (Van Raalte). 
101 HvJ EG 13 mei 1986, Jur. 1986, ρ 1607 (Bilka), HvJ EG 11 juni 1987, RSV 1988/172 (Teuling-Worms), HvJ 
EG 13 december 1989, RSV 1990/313 (Ruzius-Wilbnnk), HvJ EG 7 mei 1991, RSV 1993/50 
(Commissie/België), HvJ EG 19 november 1992, RSV 1993/59 (Molenbroek), HvJ EG 24 februan 1994, RN 
1994,417 (Roks e.a.), HvJ EG 14 december 1995, RN 1996, 594 (Nolte) en 595 (Megner/Scheffel), HvJ EG 1 
februan 1996, RN 1996, 596 (Posthuma) en HvJ EG 8 februan 1996, Jur 1996,1-288 (Laperre) 
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3.2 Rechtskarakter en rechtswerking van het recht op gelijke behandeling m/v 

Alvorens te komen tot een toetsing van de Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor 
de inkomensbescherming van zieke werknemers aan de bepalingen inzake het recht op gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen die in de vorige paragraaf zijn besproken, is het van 
belang om de relevantie van deze toetsing voor individuele werkgevers en werknemers te 
onderzoeken. In het kader van dit onderzoek dienen twee vragen te worden beantwoord. 
De eerste vraag is die naar het rechtskarakter van de bepaling waaraan wordt getoetst. Is deze 
bepaling slechts een instructienorm die zich richt tot de overheid of houdt zij een waarborg in 
waarop burgers zich jegens de overheid in rechte kunnen beroepen? In het laatste geval is bij 
een bepaling die in een verdrag is neergelegd meestal sprake van rechtstreekse werking (zie § 
2.2). 
De tweede vraag betreft de mogelijkheid voor individuele werknemers die niet bij de overheid 
werkzaam zijn om zich jegens hun werkgever op een bepaling te beroepen waarin het recht op 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen is neergelegd. Indien een bepaling die 
mogelijkheid biedt, heeft zij horizontale werking. 

De eerste zin van art. 1 Grondwet richt zich met name tot de wetgever en de regelgevende en 
uitvoerende overheid.102 De norm die in deze zin is neergelegd, kan dan ook als 
instructienorm worden gekwalificeerd. De tweede zin van art. 1 Grondwet bevat daarentegen 
een norm die als waarborg jegens de overheid kan gelden. De horizontale werking van deze 
norm in het arbeidsrecht is niet onmogelijk103 maar wel problematisch.104 De gelijke 
behandeling waarop iemand zich in privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen kan beroepen, wordt 
namelijk begrensd door fundamentele rechtsbelangen van anderen in diezelfde 
rechtsbetrekkingen.105 Dikwijls worden deze rechtsbelangen door grondrechten zoals de 
vrijheid van godsdienst of onderwijs ondersteund. 
Evenals de tweede zin van art. 1 Grondwet bevat art. 26 IVBPR een waarborgnorm. Zowel de 
Hoge Raad106 als de Centrale Raad van Beroep107 hebben dan ook de rechtstreekse werking 
van art. 26 IVBPR aanvaard. De Hoge Raad kent aan dit artikel ook horizontale werking toe. 
Deze kan zowel rechtstreeks gestalte krijgen108 als indirect door middel van incorporatie in 
civielrechtelijke begrippen109 zoals het goed werkgeverschap.110 

De Hoge Raad111 kent aan art. 7 onder a sub 1 IVESCR geen rechtstreekse werking toe. De 
Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat deze verdragsbepaling in het algemeen geen 
rechtstreekse werking heeft'12 maar acht een uitzondering op deze regel denkbaar in geval van 
(nagenoeg) identieke functies die op basis van dezelfde rechtspositieregeling worden 
beloond.' 3 Naar het oordeel van het Comité dat op de naleving van het IVESCR toeziet, zoals 
geciteerd door Vlemminx,114 leent art. 7, onder a sub 1 IVESCR zich wel degelijk voor 

102 Kamerstukken II1975/76, 13 872, nr. 3, p. 24. 
103 Akkermans 1992a, i.h.b. p. 57. 
'"Verhulp 1999, p. 81-82. 
105 Koekkoek 1991, i.h.b. p. 38. 
106 Voor het eerst in HR 2 februari 1982, NJ 1982,424. 
107 Voor het eerst in CRvB 14 mei 1987, RSV1987/246. 
'M HR 7 mei 1993, NJ 1995, 259. 
"'' Heringa 1994, i.h.b. p. 862. 
"0 HR 8 april 1994, NJ 1994,704. 
111 HR 20 april 1990, NJ 1992, 636 en HR 7 mei 1993, NJ 1995, 259. 
112 CRvB 21 januari 1994, RZA 1994, 157. 
113 CRvB 16 februari 1989, AB 1989, 164. 
1,4 Vlemminx 1997. 
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rechtstreekse werking. Anders dan de Nederlandse rechter, die deze bepaling doorgaans als 
instructienorm beschouwt, beschouwt dit Comité haar dus als waarborgnorm. Eveneens als 
waarborgnorm vat het HvJ EG (de voorganger van) art. 141 EG-verdrag op en kent aan deze 
bepaling zowel rechtstreekse als horizontale werking toe."5 Het rechtskarakter -en daarmee 
de rechtstreekse werking- van art. 11 lid 1 FVDV is onduidelijk. Voor het aannemen van het 
karakter van waarborgnorm -en dus van rechtstreekse werking- pleit de formulering. Artikel 
11 lid 1IVDV spreekt over het verzekeren van dezelfde rechten waar andere verdragen 
spreken over het bevorderen van gelijke behandeling."6 Tegen het aannemen van het karakter 
van waarborgnorm en van rechtstreekse werking van art. 11 lid 1 IVDV pleit dat voor de 
implementatie van dit artikellid uitvoeringsregels van de overheid benodigd zijn."7 Gelet op 
art. 2 onder e IVDV beoogt dit verdrag uitdrukkelijk om ook in horizontale verhoudingen 
discriminatie van vrouwen uit te bannen. Aangezien daarvoor passende overheidsmaatregelen 
zijn vereist, stuit horizontale werking echter op dezelfde omstandigheid als rechtstreekse 
werking af."8 

Gelet op hun formulering moet aan art. 2 IAO-verdrag 100 en aan art. 4 lid 3 ESH het 
karakter van instructienorm worden toegekend. Van rechtstreekse werking en van horizontale 
werking is bij deze bepalingen dus geen sprake."9 

Artikel 3 IVESCR behoort evenals art. 7 onder a sub 1, IVESCR tot de bepalingen die zich 
naar het oordeel van Comité van toezicht op de naleving van het IVESCR lenen voor 
rechtstreekse werking.120 De Centrale Raad van Beroep heeft echter nagelaten, een kans om 
zich uit te laten over de rechtstreekse werking van art. 3 IVESCR in de Nederlandse 
rechtsorde te benutten.121 Daardoor bestaat er nog steeds onduidelijkheid over het 
rechtskarakter dat en de werking die in de Nederlandse rechtsorde aan art. 3 IVESCR moet 
worden toegekend. Die onduidelijkheid bestaat niet ten aanzien van art. 4 lid 1 EG-Richtlijn 
79/7. In het FNV-arrest122 heeft het HvJ EG uitgemaakt dat deze bepaling voldoende 
nauwkeurig is om door een justitiabele te kunnen worden ingeroepen en door de rechter te 
kunnen worden toegepast. Zij heeft met andere woorden het karakter van een waarborgnorm. 
Voor het aannemen van rechtstreekse werking van een bepaling stelt het FNV-arrest nog de 
aanvullende eis dat de gelding van de daarin vervatte norm niet van bepaalde voorwaarden 
afhankelijk is, maar ook aan deze eis voldoet art. 4 lid 1 EG-Richtlijn 79/7. Artikel 14 EVRM 
ten slotte, kan vanwege zijn strikte formulering eveneens worden opgevat als waarborgnorm 
waaraan rechtstreekse werking toekomt.123 Gelet op de publiekrechtelijke aard van de 
rechtsbetrekkingen in de sociale zekerheid kan een beschouwing over de horizontale werking 
van de verdragsbepalingen waaraan de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de 
sociale zekerheid kan worden getoetst, achterwege blijven. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er een nauwe samenhang bestaat tussen het 
rechtskarakter en de rechtswerking van een (verdrags)bepaling: waarborgnormen hebben 

115 HvJ EG 8 april 1976, Jur. 1976, p. 455 (Defrenne II). 
116 Betten, Fase en Leenen 1986, i.h.b. p. 14. 
117 Driessen 1994, i.h.b.p. 146. 
"' Anders: AUcema 1987, i.h.b. p. 86. 
119 Anders: Alkema 1995. Deze schrijver leidt uit de omstandigheid dat het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijk werk van de tripartiet samengestelde IAO afkomstig is de horizontale werking af van alle rechtsnormen 
waarin dit beginsel is gecodificeerd. Mij lijkt deze afleiding (te) ver gezocht. 
120 Vlemminx 1997. 
121 In CRvB 18 november 1994, rolnummer AWW 1993/113, besteedt de CRvB aandacht aan art. 3 IVESCR 
maar laat de problematiek van de rechtstreekse werking rusten. 
122 HvJ EG 4 december 1986, RSV1987/95. 
123 Pennings 1998, i.h.b. p. 5. 
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doorgaans rechtstreekse werking, instructienormen hebben die werking niet. Van de 
besproken verdragsbepalingen kunnen de artikelen 26IVBPR, 141 EG-verdrag, 4 lid 1 EG-
Richtlijn 79/7 en 14 EVRM als waarborgnormen worden gekwalificeerd. Al deze bepalingen 
hebben rechtstreekse werking. Van de twee eerstgenoemde bepalingen is bovendien 
uitgemaakt dat zij horizontale werking bezitten. 

3.3 Toetsing aan het recht op gelijke behandeling m/v 

De huidige Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van 
zieke werknemers maakt op enkele punten (in)direct onderscheid tussen mannen en vrouwen. 
Hieronder zal worden nagegaan, op welke punten dit het geval is en in hoeverre dit juridisch 
is geoorloofd. 

Een eerste punt van onderscheid tussen mannen en vrouwen betreft de hoogte en duur van het 
recht op ziekengeld. De vrouwelijke verzekerde die in de periode waarin zij aanspraak had 
kunnen maken op ziekengeld in verband met haar bevalling ongeschikt is tot werken wegens 
ziekte,124 heeft op grond van art. 29a ZW, in tegenstelling tot haar mannelijke collega die 
ongeschikt is tot werken wegens ziekte, vanaf de eerste dag van haar ongeschiktheid tot 
werken recht op ziekengeld ter hoogte van 100% van haar dagloon125 gedurende een periode 
die, gelet op art. 29a lid 8 ZW, langer kan duren dan 52 weken. Het EG-recht kwalificeert 
onderscheid wegens zwangerschap of bevalling als direct onderscheid.126 Ongeoorloofd is het 
onderscheid dat de Ziektewet ten aanzien van de hoogte en duur van het recht op uitkering 
van ziekengeld maakt ten gunste van vrouwelijke werknemers die tijdens hun bevallingsverlof 
ziek zijn echter niet aangezien dit onderscheid met een beroep op art. 4 lid 2 Richtlijn 
79/7/EEG (bescherming van het moederschap) kan worden gerechtvaardigd. Deze geschreven 
rechtvaardigingsgrond van direct onderscheid naar geslacht strekt in de visie van het HvJ 
EG127 onder meer tot bescherming van de biologische gesteldheid van de vrouw tijdens en na 
de zwangerschap tot op het ogenblik waarop haar fysiologische en psychische functies zich 
van de bevalling hebben hersteld. Het hierboven omschreven onderscheid dat de Ziektewet 
ten gunste van pas bevallen vrouwen maakt, past in dit kader. 

Een tweede punt van onderscheid tussen mannen en vrouwen betreft de positie van 
huishoudelijk personeel dat op minder dan drie dagen per week werkzaam is. Op grond van 
art. 7:629 lid 2 BW hebben werknemers die tot deze categorie behoren bij ongeschiktheid tot 
werken wegens ziekte niet 52 weken maar slechts zes weken recht op doorbetaling van loon. 
Bovendien behoren zij op grond van art. 6 lid 1 onder c ZW niet tot de kring der verzekerden 
ingevolge deze wet. Het op minder dan drie dagen per week werkzame huishoudelijk 
personeel bestaat overwegend uit vrouwen. Daarom levert het onderscheid dat het BW en de 

Een vergelijking tussen vrouwelijke verzekerden die uitsluitend ten gevolge van zwangerschap of bevalling 
ongeschikt (geacht worden te) zijn tot werken en mannelijke verzekerden die ongeschikt zijn tot werken wegens 
ziekte blijft achterwege aangezien ongeschiktheid tot werken wegens zwangerschap op grond van het Webb-
arrest (HvJ EG 14 juli 1994, AB 1995, 19) met met ongeschiktheid tot werken wegens ziekte mag worden 
vergeleken. 
123 Voorzover dit dagloon niet meer bedraagt dan het maximum dagloon als bedoeld in art. 9, eerste lid, CSV. Op 
grond van art. 14, eerste lid, ZW juncto art. 9, eerste lid, tweede volzin, CSV wordt de uitkering, indien het eigen 
dagloon van de verzekerde meer bedraagt dan het in de eerste volzin van art. 9 CSV bedoelde maximum 
dagloon, op basis van dit maximum dagloon berekend. 
126 HvJ EG 8 november 1990, RSV1992/155 (Dekker). 
127 Voor het eerst verwoord in HvJ EG 12 juli 1984, Jur. 1984, p. 3047 (Hoffmann/Barmer Ersatzkasse). 
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Ziektewet ten nadele van deze groep maken, een vermoeden van indirecte discriminatie naar 
geslacht op. De wetsgeschiedenis van de Wulbz geeft slechts aan dat met deze wet wordt 
beoogd, de rechtspositie van het huishoudelijk personeel dat op minder dan drie dagen per 
week werkzaam is, ongewijzigd te laten.128 Daarom moeten rechtvaardigingsgronden voor het 
indirect onderscheid naar geslacht dat deze rechtspositie met zich brengt, worden gezocht in 
de wetsgeschiedenis van de wetten die dit onderscheid introduceerden of herbevestigden.129 

De memorie van toelichting bij de WW geeft voor het handhaven van de uitsluiting van het 
op minder dan drie dagen per week werkzame huishoudelijk personeel uit de personenkring 
van de sociale werknemersverzekeringen drie argumenten. 13 Ten eerste brengt het opnemen 
van het op minder dan drie dagen per week werkzame huishoudelijk personeel in de 
personenkring van de sociale werknemersverzekeringen zowel voor degene die in de 
huishouding wordt geholpen als voor de uitvoeringsorganen van de sociale 
werknemersverzekeringen zware administratieve lasten mee. Ten tweede mag niet worden 
uitgesloten dat van het opnemen van het op minder dan drie dagen per week werkzame 
huishoudelijk personeel in de personenkring van de sociale werknemersverzekeringen een 
negatieve invloed uitgaat op de arbeidsmarktpositie en/of de rechtspositie van de betrokken 
werknemers. Doordat de premie voor de sociale werknemersverzekeringen de arbeidskosten 
verhoogt, bestaat immers de kans dat er minder huishoudelijk werk wordt aangeboden en dat 
een groter deel van het huishoudelijk werk dat nog wel wordt aangeboden, in het zwarte 
circuit terechtkomt. Ten derde zouden werknemers die op minder dan drie dagen per week 
huishoudelijke arbeid verrichten aan opneming in de personenkring van de sociale 
werknemersverzekeringen in het algemeen geen behoefte hebben. Dit laatste argument wordt 
in de memorie van toelichting bij de WW niet verder uitgewerkt. Aannemelijk is echter dat 
het berust op de veronderstelling dat werknemers die op minder dan drie dagen per week 
huishoudelijke arbeid verrichten, bij inkomensverlies kunnen terugvallen op een partner die 
als kostwinner kan fungeren. 

In hoeverre kunnen de bovenstaande argumenten dienen als objectieve rechtvaardigingsgrond 
voor de uitsluiting van het op minder dan drie dagen per week werkzame huishoudelijk 
personeel uit de personenkring van de sociale werknemersverzekeringen? Bij de 
beantwoording van deze vraag dient voorop te worden gesteld dat deze drie argumenten alle 
refereren aan een legitieme doelstelling van sociaal beleid in de zin van de jurisprudentie van 
het HvJ EG. Het administratievelastenargument en het arbeidsmarktargnment refereren beide 
aan de in het Megner/Scheffelarrest131 ericende doelstelling van het handhaven van het 
financieel evenwicht tussen premies en uitkeringen in het socialezekerheidsstelsel van een 
lidstaat. Het administratievelastenargument ziet mede op het voorkomen van 
kruimeluitkeringen waarbij een wanverhouding bestaat tussen de hoogte van de uitkering en 
de met de vaststelling en de uitbetaling daarvan gemoeide kosten. Het arbeidsmarktargument 
geeft uitdrukking aan de zorg van de overheid voor de instandhouding van het draagvlak 
waarop het socialezekerheidsstelsel berust. Het behoefte-argument refereert aan een andere 
door het HvJ EG erkende doelstelling van sociaal beleid, te weten het garanderen van een 
bestaansminimum. 
Maar is de uitsluiting van het op minder dan drie dagen per week werkzame huishoudelijk 
personeel uit de personenkring van de sociale werknemersverzekeringen wel een geschikt en 
noodzakelijk middel om de door het HvJ EG gelegitimeerde doelstellingen van sociaal beleid 

128 Kamerslukken II1995/96,24 439, nr. 3, p. 59 en Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 23. 
129 Cf. Olbers 1996, i.h.b. p. 87. 
130 Kamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3, p. 43. 
131 HvJ EG 14 december 1995, RN 1996, 595. 
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te bereiken? Op dit punt kunnen bij alle drie argumenten die in de memorie van toelichting bij 
de WW ter rechtvaardiging van deze uitsluiting zijn aangevoerd, kritische kanttekeningen 
worden geplaatst. De uitsluiting is geen geschikt middel ter beperking van administratieve 
lasten aangezien zij niet op alle in omvang beperkte dienstverbanden van huishoudelijk 
personeel betrekking heeft. Dit komt doordat de wet de uitgesloten categorie werknemers niet 
afbakent met behulp van een urencriterium maar met behulp van een dagencriterium. In de 
visie van de bedrijfsvereniging Detam waarbij het huishoudelijk personeel dat niet onder de 
uitsluiting valt verzekerd was, is de uitsluiting uitvoeringstechnisch ook niet noodzakelijk.133 

Evenmin geschikt en noodzakelijk is de uitsluiting van het op minder dan drie dagen per week 
werkzame huishoudelijk personeel uit de personenkring van de sociale 
werknemersverzekeringen voor de instandhouding van de vraag naar huishoudelijke arbeid op 
de reguliere arbeidsmarkt. Aan de geschiktheid staat ook hier het afbakeningscriterium in de 
weg en ten aanzien van de noodzakelijkheid kan worden opgemerkt dat de instandhouding 
van de vraag naar huishoudelijke arbeid op de reguliere arbeidsmarkt ook met behulp van 
andere middelen, zoals subsidiëring, kan worden bereikt. Ook is de uitsluiting van het op 
minder dan drie dagen per week werkzame huishoudelijk personeel uit de personenkring van 
de sociale werknemersverzekeringen geen geschikt middel om een bestaansminimum te 
garanderen. De veronderstelling dat de uitgesloten werknemers kunnen terugvallen op een 
partner wiens inkomen toereikend is om als kostwinner te fungeren, gaat immers niet altijd 
op. Ten slotte doet ook de mogelijkheid om een vrijwillige verzekering afte sluiten, die art. 
64 lid 1 onder e ZW aan de in art. 6 lid 1 onder c ZW van de verplichte verzekering 
uitgesloten werknemers biedt, af aan de validiteit van het behoefte-argument: kennelijk houdt 
de wetgever er rekening mee dat bij sommige uitgesloten werknemers toch een behoefte aan 
sociale verzekering kan bestaan.134 

Ondanks het discutabele karakter van de uitsluiting van het op minder dan drie dagen per 
week werkzame huishoudelijk personeel van de sociale werknemersverzekeringen, heeft de 
Centrale Raad van Beroep deze uitsluiting gesauveerd. In de uitspraak die tot dit oordeel heeft 
geleid135 volgt de CRvB het HvJ EG-arrest Megner/Scheffel136 op de voet137 en in dit arrest is 
van een geschiktheids- en een noodzakelijkheidstoets nauwelijks sprake.138 Juist op deze 
punten is kritiek op het HvJ EG mogelijk: bij de ruime beoordelingsmarge die dit Hof thans 
aan de lidstaten toekent, kan immers vrijwel elk optreden van de wetgever dat gericht is op 
het handhaven van het financieel evenwicht tussen premies en uitkeringen in het 
socialezekerheidsstelsel van een lidstaat of op het garanderen van een bestaansminimum in de 
sociale zekerheid aan een legitiem doel van sociaal beleid dienstig worden verklaard. Zolang 
er geen direct onderscheid naar geslacht wordt gemaakt, is van strijd met art. 4 lid 1 Richtlijn 
79/7TEEG dan geen sprake.139 

Hoe moet, gelet op het voorafgaande, het ten opzichte van de overige werknemers minder 
gunstige recht op doorbetaling van loon bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte van het 
op minder dan drie dagen werkzame huishoudelijk personeel worden beoordeeld? Voor de 

De functies van deze bedrijfsvereniging zijn inmiddels overgenomen door het Lisv en de uitvoeringsinstelling 
Cadans. 
133 Driessen 1996a. 
134 Cf. ten aanzien van de WW Wentholt 1990, p. 140. 
135 CRvB 29 april 1996, RN 1996, 634. 
,3< HvJ EG 14 december 1995, KW 1996, 595. 
137 Driessen 1996a. 
138 Piso 1996. 
139 Cf. Stoter 1996, i.h.b. p. 1815. 
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beantwoording van deze vraag dient allereerst het toetsingskader te worden gememoreerd en 
vervolgens de wijze van toetsing te worden beschreven. Het toetsingskader wordt in dit geval 
gevormd door art. 141 EG-verdrag. Dit valt afte leiden uit het HvJ EG-arrest Rinner-
Kühn/FWW Spezial-Gebaüdereinigung.140 In dit arrest stelt het HvJ EG zonder nadere 
motivering dat het op grond van het Lohnfortzahlungsgesetz141 bij ziekte doorbetaalde 
werknemersloon een beloning vormt in de zin van art. 119 EG-verdrag (oud). Een 
onderbouwing van deze stelling is wel te vinden in de conclusie van Advocaat-Generaal 
Darmon bij voornoemd arrest. Deze voert drie argumenten aan: (1) het bij ziekte doorbetaalde 
loon wordt door de werkgever betaald, (2) de voorwaarden voor loondoorbetaling vinden hun 
grondslag in de arbeidsverhouding want alleen werknemers die een bepaald aantal uren per 
week of per maand werken, hebben er recht op en (3) de hoogte van de prestaties is 
rechtstreeks afhankelijk van het normaal verschuldigde loon zodat de financiële bijdrage van 
de werkgever meer wordt bepaald door de arbeidsverhouding dan door overwegingen van 
sociaal beleid. In de huidige Nederlandse situatie is het tweede argument niet en het derde 
argument slechts gedeeltelijk van toepassing: voor het ontstaan van een recht op doorbetaling 
van loon bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte stelt art. 7:629 BW geen eisen aan de 
omvang van de bedongen arbeid en de hoogte van het ex art. 7:629 BW door te betalen loon is 
niet uitsluitend afhankelijk van het normaal verschuldigde loon. Toch wegen de 
overeenkomsten naar mijn mening zwaarder dan de verschillen: ook in Nederland is het bij 
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte doorbetaalde loon afkomstig van de werkgever en 
vormt de hoogte van het normaal verschuldigde loon de basis voor de bepaling. Daarom dient 
ook het recht op doorbetaling van loon ex art. 7:629 BW als beloning in de zin van art. 141 
EG-verdrag te worden aangemerkt. De toetsing aan dit artikel van het verschil dat in de sfeer 
van art. 7:629 BW wordt gemaakt tussen het op minder dan drie dagen per week werkzame 
huishoudelijk personeel en de overige werknemers verloopt op dezelfde wijze als de toetsing 
aan art. 4 lid 1 Richtlijn 79/7/EEG van de uitsluiting van het op minder dan drie dagen per 
week werkzame huishoudelijk personeel uit de personele werkingssfeer van de sociale 
werknemersverzekeringen. Het onderscheid dat art. 7:629 lid 2 BW ten aanzien van de de 
duur van het recht op loondoorbetaling maakt ten nadele van het op minder dan drie dagen per 
week werkzame huishoudelijk personeel levert een vermoeden van indirecte discriminatie 
naar geslacht op aangezien het op minder dan drie dagen per week werkzame huishoudelijk 
personeel overwegend uit vrouwen bestaat. Dit vermoeden kan door de aanwezigheid van een 
objectieve rechtvaardigingsgrond worden weggenomen. Een objectieve 
rechtvaardigingsgrond is volgens het arrest Rinner-Kühn/FWW Spezial-Gebaüdereinigung.142 

aanwezig als het litigieuze onderscheid een noodzakelijk doel van sociaal beleid dient en een 
noodzakelijk en geschikt middel vormt om dat doel te bereiken. Als noodzakelijk doel van 
sociaal beleid kan gelden de bevordering van de werkgelegenheid van personen die op 
deeltijdse huishoudelijke arbeid zijn aangewezen. Het gekozen middel is echter niet geschikt 
voor het bereiken van dit doel aangezien het niet alle vormen van deeltijdse huishoudelijke 
arbeid bevordert: de werknemer die gedurende vijf dagen per week twee uur huishoudelijke 
arbeid verricht, valt niet onder art. 7:629 lid 2 BW. Het gekozen middel is evenmin 
noodzakelijk om het daarmee beoogde doel te bereiken: dit doel kan ook langs andere wegen, 
bijvoorbeeld door middel van subsidiëring van huishoudelijke arbeid, worden bereikt. De 
conclusie over de verenigbaarheid van art. 7:629 lid 2 BW met art. 141 EG-verdrag moet 
derhalve luiden dat het vermoeden van indirecte discriminatie naar geslacht dat art. 7:629 lid 

140 HvJ EG 13 juli 1989, JUT. 1989, p. 2743-2762. 
141 De bepalingen van deze wet, die alleen op handarbeiders van toepassing was, zijn per 1 juni 1994 grotendeels 
vervangen door het Entgeltfortzahlungsgesetz, dat voor alle werknemers geldt. Bron: Bueters 1998, p. 9 en p. 13. 
142 HvJ EG 13 juli 1989, Jur 1989, p. 2743-2762. 
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2 BW oproept, niet door de aanwezigheid van een objectieve rechtvaardigingsgrond wordt 
weggenomen. 

Een derde punt van onderscheid tussen mannen en vrouwen betreft de verschillende wijzen 
waarop in het BW en de Ziektewet vorm wordt gegeven aan de bescherming van kostwinners. 
In het BW krijgt deze bescherming gestalte op een niet naar gezinssituatie en gezinsinkomen 
gedifferentieerde wijze: iedere werknemer in de zin van art. 7:610 BW heeft op grond van art. 
7:629 lid 1 BW recht op doorbetaling van ten minste het voor hem geldende wettelijk 
minimumloon. Daardoor komt de kostwinnersbescherming van het BW mede ten goede aan 
personen die haar gelet op hun gezinssituatie en gezinsinkomen niet nodig hebben. Op dit 
punt onderscheidt de kostwinnersbescherming die het BW biedt zich van de 
kostwinnersbescherming die werknemers met een uitkering van ziekengeld gemeten. Deze 
werknemers moeten voor hun kostwinnersbescherming een beroep doen op de Toeslagenwet. 
Doordat deze wet wel naar gezinssituatie en gezinsinkomen differentieert, komen alleen 
'echte kostwinners' voor de kostwinnersbescherming die zij biedt, in aanmerking. Aangezien 
twee van de drie uitkeringen op grond van de Ziektewet die geen verband houden met 
zwangerschap ten goede komen aan werknemers met een flexibele arbeidsrelatie143 en 
vrouwen onder deze werknemers oververtegenwoordigd zijn,144 levert de wijze waarop in de 
sfeer van de Ziektewet gestalte wordt gegeven aan de bescherming van kostwinners een 
vermoeden van indirecte discriminatie naar geslacht op. 

Een vermoeden van indirecte discriminatie naar geslacht kan worden weggenomen indien het 
onderscheid dat dit vermoeden oproept, wordt gemaakt met het oog op een legitiem doel van 
sociaal beleid en een geschikt en noodzakelijk middel vormt om dat doel te bereiken.145 Het 
doel van de kostwinnersbescherming is het garanderen van een bestaansminimum op een 
wijze die de betrokken instanties (werkgever en uitvoeringsorganen) met zo min mogelijk 
administratieve lasten opzadelt.1 Deze doelstelling refereert aan een tweetal door het HvJ 
EG als legitiem erkende doelstellingen van sociaal beleid, te weten het garanderen van een 
bestaansminimum in het socialezekerheidsstelsel van een lidstaat147 en het handhaven van een 
financieel evenwicht tussen premies en uitkeringen in het socialezekerheidsstelsel van een 
lidstaat148 door het voorkomen van administratief bewerkelijke kmimeluitkeringen. Met het 
oog op het garanderen van een bestaansminimum is het verschil in methodiek van 
kostwinnersbescherming tussen het BW en de Ziektewet echter niet geschikt aangezien het 
BW ten gevolge van dat verschil ook kostwinnersbescherming garandeert aan personen die 
een dergelijke bescherming niet nodig hebben. Evenmin is het verschil in methodiek 
noodzakelijk voor het voorkomen van administratief bewerkelijke kruimeluitkeringen op 
grond van de Toeslagenwet. Dit doel kan op een voor het garanderen van een 
bestaansminimum meer geschikte wijze worden bereikt door de werkgever te verplichten om 
het loon waarop de werknemer op grond van art. 7:629 lid 1 BW recht heeft, aan te vullen tot 

143 Uit de Augustusrapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1997 van het College van toezicht sociale 
verzekeringen, p. 28-29, blijkt dat van de niim 312.000 in 1996 op grond van de vangnet-ZW anders dan wegens 
zwangerschap toegekende uitkeringen 57% is toegekend aan uitzendkrachten en 16% aan een restgroep waartoe 
o.a. de in de onderdelen a t/m c van art. 29 lid 2 ZW aangeduide groepen behoren. Deze groepen bestaan 
grotendeels uit werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, waaronder oproepkrachten en werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 
144 Driessen 1996b, i.h.b. p. 1630. 
145 HvJ EG 13 mei 1986, JUT. 1986, p. 1607 (Bilka). 
14< Kamerstukken II1985/86,19 257, nr. 3, p. 28. 
147 Voor het eerst erkend in HvJ EG 11 juni 1987, RSV1988/172 (Teuling-Wonns). 
148 HvJ EG 14 december 1995, RN 1996, 595 (Megner/Scheffel). 
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het voor hem relevante sociaal minimum indien dit niet meer bedraagt dan zijn naar tijdruimte 
vastgestelde loon. Uit de fiscale tariefgroepindeling van een werknemer, die de werkgever als 
inhoudingsplichtige voor de loonbelasting bekend is, kan hij het voor een werknemer 
relevante sociaal minimum afleiden. Het verschil in kostwinnersbescherming tussen het BW 
en de Ziektewet blijft dan beperkt tot de toetsing van het inkomen van de echtgenoot of 
gelijkgestelde partner. Dit resterende verschil in kostwinnersbescherming is verdedigbaar 
aangezien aan de kostwinnersbescherming in de sfeer van de Ziektewet de maatschappelijke 
solidariteit ten grondslag ligt. Aangezien deze rechtsgrond impliceert dat men in eerste 
instantie gehouden is, zichzelf de nodige bestaansmiddelen te verschaffen, indiceert deze 
rechtsgrond een middelentoets.149 Erg realistisch is een voorstel tot differentiatie naar 
gezinssituatie in de kostwinnersbescherming die het BW biedt echter niet: een voorstel van de 
Emancipatieraad om in deze kostwinnersbescherming naar gezinssituatie en gezinsinkomen te 
differentiëren is door de regering van de hand gewezen aangezien het de regering niet 
wenselijk voorkwam dat de loondoorbetalingsverplichting in hoogte afhankelijk zou worden 
van persoonlijke omstandigheden als woonsituatie en eventueel partnerinkomen.150 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het verschil in hoogte en duur van de uitkering 
dat de Ziektewet maakt ten gunste van de vrouwelijke verzekerde die in de periode waarin zij 
aanspraak had kunnen maken op ziekengeld in verband met haar bevalling ongeschikt is tot 
werken wegens ziekte, met een beroep op art. 4 lid 2 Richtlijn 79/7/EEG kan worden 
gerechtvaardigd en derhalve geen directe discriminatie naar geslacht oplevert. Wel brengen de 
inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte van het op minder dan 
drie dagen per week werkzame huishoudelijk personeel en de verschillende wijzen waarop in 
het BW en de Ziektewet vorm wordt gegeven aan de bescherming van kostwinners een 
vermoeden van indirecte discriminatie naar geslacht mee. Een dergelijk vermoeden kan 
worden weggenomen indien het onderscheid dat dit vermoeden oproept, wordt gemaakt met 
het oog op een legitiem doel van sociaal beleid en een geschikt en noodzakelijk middel vormt 
om dit doel te bereiken. Bij de ruime beoordelingsmarge die het HvJ EG thans aan de 
lidstaten toekent, kan vrijwel elk optreden van de wetgever aan een legitiem doel van sociaal 
beleid dienstig worden verklaard. Moeilijker is het om de noodzakelijkheid en de geschiktheid 
aan te tonen van een vorm van onderscheid met het oog op het doel daarvan. Op dit punt 
schieten de inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte van het op 
minder dan drie dagen per week werkzame huishoudelijk personeel en de verschillende 
wijzen waarop in het BW en de Ziektewet vorm wordt gegeven aan de bescherming van 
kostwinners tekort. Bij een toetsing aan Richtlijn 79/7/EEG behoeft dit tekortschieten echter 
niet tot het constateren van indirecte discriminatie naar geslacht te leiden aangezien het HvJ 
EG -en de CRvB- het onderzoek naar de noodzakelijkheid en de geschiktheid van een 
maatregel die onderscheid maakt met het oog op het doel daarvan, incorporeren in de 
marginale toetsing waarmee zij de legitimiteit van dit doel beoordelen. 

149 Kamerslukken II1985/86,19 257, nr. 3, p. 5. 
150 Kamerstukken II1985/86, 19 383, nr. 3, p. 46. 
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4. Het recht op privacy 

4.1. De inhoud van het recht op privacy 

De oudste thans nog bekende definitie van het recht op privacy is die van de Amerikanen 
Warren en Brandeis. Zij omschreven het recht op privacy in 1890 als 'the right to be let alone': 
het recht om met rust te worden gelaten.151 Thans wordt dit recht beschouwd als de relationele 
dimensie van het recht op privacy. Positief geformuleerd houdt deze dimensie van het recht 
op privacy het recht in om selectief contacten te leggen. Dit recht is bij uitstek van toepassing 
in de woning van een natuurlijke persoon152 maar blijft daartoe niet beperkt. Ook op de 
werkplek hebben werknemers dit recht, al gaat de bescherming hiervan op de werkplek 
minder ver dan in de woning153 aangezien werkgeversgezag tot de essentialia van de 
arbeidsovereenkomst behoort en een werkgever in staat moet zijn dit gezag ten opzichte van 
zijn werknemers uit te oefenen.154 Verhulp spreekt in dit verband van een paradox bij de 
toepassing van het recht op privacy binnen de arbeidsovereenkomst: uit een dergelijke 
overeenkomst vloeit voort dat de werknemer tijdens het verrichten van zijn arbeid juist niet 
met rust wordt gelaten.155 Naast de relationele dimensie van het recht op privacy is na 1965, 
onder invloed van de toegenomen mogelijkheden die de informatietechnologie voor de 
registratie van persoonsgegevens biedt, een informationele dimensie van het recht op privacy 
tot ontwikkeling gekomen. Deze dimensie houdt de aanspraak in van individuen, groepen of 
instellingen om zelf te bepalen wanneer, hoe en in hoeverre informatie die op hen betrekking 
heeft, aan anderen wordt verstrekt.156 Opmerking verdient dat voor het gelijktijdig gebruik 
van informatie- en communicatietechnologie zowel de relationele als de informationele 
dimensie van het recht op privacy van belang zijn. Als Europeesrechtelijke, constitutionele en 
intemationaalrechtelijke bronnen van het recht op privacy fungeren in de Nederlandse 
rechtsorde de EG-Privacyrichtlijn,157 de artikelen 10 t/m 13 Grondwet, art. 8 EVRM, het 
Databeschermingsverdrag158 en art. 17 IVBPR. Hieronder komt de inhoud van deze 
rechtsbronnen aan de orde, in § 4.2 hun rechtskarakter en rechtswerking. In § 4.3 vindt ten 
slotte een toetsing van de huidige Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers aan deze rechtsbronnen plaats. 

Onderwerp van de EG-Privacyrichtlijn is volgens art. 1 de bescherming van fundamentele 
rechten en vrijheden van natuurlijke personen, in het bijzonder het recht op privacy, in 
verband met de verwerking van persoonsgegegevens. Onder 'persoonsgegevens' verstaat art. 2 
onder a EG-Privacyrichtlijn iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of 

151 Samuel D Warren en Louis D Brandeis, 'The right to privacy', Harvard Law Review 1890-5, ρ 93 e ν, zoals 
geciteerd door Verhey 1992a, ρ 192 

Om deze reden beschouw ik de ruimtelijke dimensie van het recht op privacy als een onderdeel van de 
relationele dimensie van dit recht 
153 Aan het vemchten van thuiswerk, zeker als dit op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7·610 
BW geschiedt, is derhalve de consequentie van een beperking van de inhoud van het recht op privacy in de 
woning verbonden. 
154 Terstegge en De Vnes 1994, ρ 8 
155 Verhulp 1999, p. 137 
156 Westm 1967, p. 7. 
1 5 7 Richtlijn 95/46 EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreflende het vnje verkeer van die gegevens, 
Pb. 1995, L 281/31. 
158 Verdrag van 28 januan 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens, Trb 1988, 7. 
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identificeerbare natuurlijke persoon. Zulk een persoon wordt in de Richtlijn als "betrokkene' 
aangeduid. Als 'verwerking van persoonsgegevens' kwalificeert art. 2 onder b EG-
Privacyrichtlijn elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens, van het verzamelen tot en met het uitwissen of vernietigen. De natuurlijke 
of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens vaststelt, duidt art. 2 onder d EG-Privacyrichtlijn aan als 
'voor de verwerking verantwoordelijke'. 
Aan deze persoon dienen de Lid-Staten volgens de EG-Privacyrichtlijn de in deze Richtlijn 
omschreven verplichtingen op te leggen met betrekking tot de kwaliteit (art. 6), de 
vertrouwelijkheid (art. 16) en de beveiliging (art. 17) van gegevens, en met betrekking tot de 
aanmelding van verwerkingen van gegevens bij de toezichthoudende autoriteit (art. 18). 
Tegenover deze verplichtingen van de voor de verwerking van persoonsgegevens 
verantwoordelijke staan rechten van de betrokkene wiens gegevens worden verwerkt. Deze 
rechten zijn: 
- verstrekking van informatie over de identiteit van de voor de verwerking 

verantwoordelijke en de doeleinden van de verwerking (artikelen 10 en 11), 
- toegang tot en rectificatie van de gegevens (art. 12), 

en verzet van de betrokkene tegen de verwerking van zijn gegevens (art. 14). 
Tevens voorziet de Richtlijn in algemene voorwaarden voor de toelaatbaarheid van 
verwerking van persoonsgegevens (art. 7) en in specifieke voorwaarden voor de 
toelaatbaarheid van verwerking van met name genoemde categorieën gevoelige 
persoonsgegevens (art. 8), waaronder gegevens die de gezondheid betreffen. Volgens art. 8 lid 
1 EG-Privacyrichtlijn moeten de Lid-Staten de verwerking van dergelijke gegevens 
verbieden. Op grond art. 8 lid 2 EG-Privacyrichtlijn is deze regel echter niet van toepassing 
indien de betrokkene uitdrukkelijk heeft toegestemd in een verwerking van gevoelige 
gegevens, indien zulk een verwerking noodzakelijk is met het oog op de verwezenlijking van 
arbeidsrechtelijke rechten en de naleving van arbeidsrechtelijke verplichtingen door de voor 
de verwerking verantwoordelijke,159 of indien de verwerking noodzakelijk is ter verdediging 
van de vitale belangen van een lichamelijk of juridisch wilsonbekwame derde. Verder sluit 
art. 8 lid 3 EG-Privacyrichtlijn de toepasselijkheid van art. 8 lid 1 van deze Richtlijn uit 
wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor preventieve geneeskunde, 
medische diagnose, geneeskundige behandelingen, het verstrekken van zorg of het beheer van 
gezondheidsdiensten, en geschiedt door iemand die volgens nationaal recht aan een 
beroepsgeheim is onderworpen. Ten slotte mogen de Lid-Staten op grond van art. 8 lid 4 EG-
Privacyrichtlijn om redenen van zwaarwegend algemeen belang bij nationale wet of besluit 
van de toezichthoudende autoriteit nog in andere dan de zojuist genoemde uitzonderingen op 
de regel van art. 8 lid 1 van deze Richtlijn voorzien, mits deze met passende waarborgen 
worden omkleed. 

Artikel 10 lid 1 Grondwet luidt: 'Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen 
beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer'. Hoewel het begrip 
'ieder1 niet alleen natuurlijke personen maar ook rechtspersonen en organisaties zonder 
rechtspersoonlijkheid omvat, sprak de regering in de memorie van antwoord bij wetsvoorstel 
13 872 de verwachting uit dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, gelet 
op zijn aard, vooral voor de individuele burger betekenis zal hebben.160 Niet duidelijk zijn de 
specifieke betekenis van het begrip 'eerbiediging' en de reden waarom dit begrip is gebruikt in 

159 Mits zulks is toegestaan bij de nationale wetgeving en deze wetgeving adequate garanties biedt. 
m Kamerstukken Π1975/76, 13 872, nr. 7, p. 35. Een andere verwachting had Overkleeft-Verijurg 1982, i.h.b. p. 
243-244. 
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plaats van "bescherming'. In de toelichtende stukken gebruikt de regering deze begrippen 
als synoniemen.162 Daarom moet worden aangenomen dat het begrip 'eerbiediging' in 
betekenis niet van het begrip Tjescherming' verschilt. De door art. 10 Grondwet beschermde 
persoonlijke levenssfeer omvat zowel de relationele (waaronder de ruimtelijke) als de 
infonnationele dimensie van het privacybegrip. Artikel 10 lid 1 Grondwet beschermt het 
vrijelijk aangaan van relaties met anderen, het eigen lichaam waarover men in beginsel zelf 
mag beslissen, de woning als plaats bij uitstek waar men geen inmenging van anderen behoeft 
te dulden, en het vrijelijk communiceren met anderen (schriftelijk, telefonisch of anderszins) 
zonder dat anderen daarvan kennis nemen tegen de wil van de te beschermen persoon in. De 
privacybescherming op de drie laatstgenoemde gebieden wordt in de artikelen 11 t/m 13 
Grondwet nader uitgewerkt. In aanvulling op art. 10 lid 1 Grondwet bieden het tweede en het 
derde lid van art. 10 Grondwet bescherming tegen onwenselijke, onjuiste en onvolledige 
registratie van persoonsgegevens.163 De beperkingsclausule van art. 10 lid 1 Grondwet maakt 
het invoeren van beperkingen mogelijk 'bij of krachtens de wet'. Uit deze formulering valt af 
te leiden dat de beperkingsbevoegdheid aan de formele wetgever is geattribueerd maar dat 
deze wetgever op zijn beurt bevoegd is om haar aan een lagere wetgever te delegeren, mits dit 
op basis van een uitdrukkelijke formeelwettelijke grondslag geschiedt. Beperkingen kunnen 
zowel algemeen als bijzonder zijn. Algemene beperkingen zijn de neveneffecten van niet met 
het oog op de beperking van een grondrecht getroffen (wettelijke) regelingen. Op het gebied 
van het recht op privacy valt bijvoorbeeld te denken aan de informatieverplichtingen in de 
sociale zekerheid. Bijzondere beperkingen vloeien voort uit een specifieke iwettelijke) 
regeling die uitdrukkelijk beoogt het genot van een grondrecht te beperken. 64 Op het gebied 
van het recht op privacy zijn zulke beperkingen neergelegd in de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP). Deze wet dient ter implementatie van de EG-Privacyrichtlijn165 en 
ter uitvoering van art. 10 lid 2 en 3 Grondwet. De gehele WBP geeft uitvoering aan art. 10 lid 
2 Grondwet; de artikelen 35 t/m 42 tevens aan art. 10 lid 3 Grondwet.166 

Het tweede lid van art. 10 Grondwet schrijft voor dat de wet regels stelt ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van 
persoonsgegevens. Het derde lid van art. 10 Grondwet houdt een opdracht aan de wetgever in 
om regels te stellen over de aanspraken van personen op kennisneming van over hen 
vastgelegde gegevens en op kennisneming van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, 
alsmede op verbetering van over hen vastgelegde gegevens. De wijze waarop de opdracht tot 
het stellen van regels over het inzagerecht is geformuleerd, maakt het de wetgever mogelijk 
om op dit punt tussen verschillende categorieën persoonsgegevens te differentiëren. De 
wetgever heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door enerzijds in art. 43 WBP ruime 
uitzonderingen op het inzagerecht van art. 35 WBP op te nemen en door anderzijds voor 
medische gegevens in art. 7:456 BW een inzagerecht te creëren dat minder uitzonderingen 
toelaat dan dat van art. 35 WBP. De formulering van art. 10 lid 2 en 3 Grondwet brengt met 
zich dat de formele wetgever bevoegd is, de uitvoering van de in deze artikelleden vervatte 
opdracht aan andere overheidsorganen te delegeren. Ook kan de wetgever bij de uitvoering 
van deze opdracht volstaan met het creëren van een wettelijke basis voor zelfregulering. Zelfs 
de meest essentiële privacywaarborgen behoeft de wetgever niet in een formele wet vast te 
leggen als het geheel van de op basis van de formele wet totstandgekomen wetgeving, 

Verhey 1992b, i.h.b. p. 226. 
Cf. bijv. Kamerstukken II1975/76, 13 872, m. 3, p. 39-42. 
Verhey 1992b, i.h.b. p. 232. 
Overkleeft-Veiburg 1982, i.h.b. p. 246. 
Kamerstukken II1997/98, 25 892, nr. 3, p. 5. 
Kamerstukken II1997/98, 25 892, nr. 3, p. 15. 
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regelgeving en zelfregulering maar een toereikend niveau van privacybescherming 
garandeert.167 

Artikel 11 Grondwet werkt de door art. 10 Grondwet reeds geboden bescherming van de 
lichamelijke integriteit van natuurlijke personen uit door een recht op onaantastbaarheid van 
het lichaam toe te kennen. Dit recht bestaat uit twee componenten, te weten het recht om te 
worden gevrijwaard van schendingen van en inbreuken op het lichaam door anderen, en het 
recht om zelf over het lichaam te beschikken.168 Het begrip 'lichaam' mag niet te ruim worden 
opgevat: bij een inbreuk op de geestelijke integriteit kan alleen een beroep worden gedaan op 
art. 11 Grondwet indien iemand daardoor ook lichamelijk wordt geraakt. 69 

Beperkingen van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam zijn blijkens art. 11 
Grondwet geoorloofd voorzover deze bij of krachtens de formele wet zijn gesteld. Delegatie 
door de formele wetgever van de bevoegdheid tot het stellen van beperkende regelgeving is 
dus toegestaan. Leenen170 is zelfs van mening dat niet alle feitelijke beperkingen van het -door 
hem als 'zelfbeschikkingsrecht' omschreven- recht op onaantastbaarheid van het menselijk 
lichaam op een wettelijke regeling behoeven te kunnen worden teruggevoerd. Gelet op de 
tekst van art. 11 Grondwet moet echter worden aangenomen dat elke gedwongen inbreuk op 
het in dit artikel verwoorde grondrecht in verhoudingen tussen overheid en burgers een 
formeelwettelijke basis behoeft.171 

Artikel 12 Grondwet biedt de woning, als plaats bij uitstek waar men geen inmenging van 
anderen behoeft te dulden, bescherming tegen het onnodig en willekeurig binnentreden tegen 
de wil van de bewoner door overheidsfunctionarissen. Een 'woning' is elke plaats waar privé-
huiselijk leven plaatsvindt. Of daarvan sprake is, hangt af van subjectieve factoren, zoals de 
beleving van de betrokkene en diens verklaringen daaromtrent, welke kunnen worden getoetst 
aan objectieve factoren zoals de inrichting van de plaats en de duur van het gebruik.17 

'Binnentreden' is een menselijke handeling waarmee met ten minste één lichaamsdeel173 de 
feitelijke grenzen van een woning worden overschreden.174 De Hoge Raad legt het begrip 
'tegen de wil van de bewoner" beperkt uit door te stellen dat daarvan geen sprake is indien de 
bewoner het binnentreden niet heeft geweigerd of verhinderd.175 Als "bewoner1 geldt degene 
die een woning als zodanig gebruikt. 76 

De bescherming die art. 12 Grondwet tegen het binnentreden in een woning tegen de wil van 
de bewoner biedt, is een tweeledige. Enerzijds bepaalt art. 12 lid 1 Grondwet dat een dergelijk 
binnentreden alleen is geoorloofd in gevallen bij of krachtens de wet bepaald en door hen die 
daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen. Uit het laatstgenoemde vereiste valt afte 
leiden dat art. 12 Grondwet alleen tegen binnentreden van een woning door 
overheidsfunctionarissen bescherming biedt. Anderzijds geeft art. 12 lid 2 Grondwet enkele 
voorschriften voor het binnentreden van een woning tegen de wil van de bewoner in de 
gevallen waarin art. 12 lid 1 Grondwet dat toestaat. Zo is voorafgaande legitimatie en 

167 Verhey 1992a, p. 217-220. 
168 Kamerstukken II1978/79, 15 463, nr. 2, p. 5. 
169 Kamerstukken II1978/79, 15 463, nr. 4, p. 2. 
170 Leenen 1994, p. 36. 
171 Verhey 1992b, i.h.b. p. 263. 
172 Mevis 1989, p. 6-8. 
173 HR 7 februari 1956, NJ 1956, 147. 
174 Mevis 1989, p. 24. 
175 HR 7 december 1971, NJ 1972, 197; HR 25 oktober 1977, NJ 1978, 137; HR 1 mei 1979, NJ 1979, 434 en 
HR 17 februari 1981, NJ 1981,432. 
176 Kamerstukken II1984/85, 19 073, nr. 3, p. 21. 
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mededeling van het doel van het binnentreden vereist en dient aan de bewoner een schriftelijk 
verslag van het binnentreden te worden verstrekt. Uitzonderingen op de legitimatieplicht en 
op de plicht tot mededeling van het doel van het binnentreden mogen met het oog op de 
rechtszekerheid177 slechts bij formele wet worden geïntroduceerd. Op het vereiste van een 
schriftelijk verslag mogen naar huidig recht zelfs in het geheel geen uitzonderingen worden 
gemaakt. Bij de Tweede Kamer is echter een wetsvoorstel178 in tweede lezing aanhangig dat 
in deze situatie verandering brengt. Dit wetsvoorstel brengt het vereiste van een schriftelijk 
verslag van het binnentreden over naar een nieuw derde lid van art. 12 Grondwet en creëert 
daarbij enkele uitzonderingsmogelijkheden. Zo voorziet dit wetsvoorstel in de mogelijkheid 
om de verstrekking van het verslag volgens bij formele wet te stellen regels uit te stellen 
indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of van de strafvordering 
heeft plaatsgevonden. Met het oog op situaties waarin het belang van de nationale veiligheid 
zich blijvend tegen de verstrekking van een schriftelijk verslag van het binnentreden verzet, 
voorziet het wetsvoorstel zelfs in de mogelijkheid om bij formele wet gevallen aan te wijzen 
waarin de verstrekking van een dergelijk verslag geheel achterwege kan blijven. 

Artikel 13 Grondwet beschermt het brief-, telegraaf- en telefoongeheim door te bepalen dat 
voor inbreuken op deze rechtsgoederen een grondslag aanwezig dient te zijn in een formele 
wet. Voor inbreuken op het briefgeheim vereist art. 13 lid 1 Grondwet daarnaast een last van 
de rechter. Elektronische communicatietechnieken die met een brief vergelijkbaar zijn, zoals 
fax en e-mail, worden in de rechtspraak in het kader van art. 13 Grondwet soms met brieven 
gelijkgesteld.179 

Naast de zojuist besproken artikelen 10 t/m 13 Grondwet fungeert in de Nederlandse 
rechtsorde art. 8 EVRM als bron van het recht op privacy. De authentieke Engelse tekst van 
het eerste lid van dit artikel luidt: 'Everyone has the right to respect for his private and family 
life, his home and his correspondence'. Het begrip 'everyone' in deze definitie omvat zowel 
natuurlijke personen als rechtspersonen,180 al is voor rechtspersonen niet ieder aspect van het 
recht op privacy even relevant. 'The right to respect' kan voor de overheid zowel de negatieve 
verplichting inhouden om zich van willekeurige inmenging te onthouden als de positieve 
verplichting om iets te doen.181 Hoewel een staat in beginsel vrij is in de keuze van de 
middelen waarmee zij art. 8 EVRM naleeft, kan dit artikel onder omstandigheden een 
verplichting met zich brengen om wetgeving tot stand te brengen, welke mede betrekking kan 
hebben op onderlinge verhoudingen van burgers.182 Met Verhey183 valt aan te nemen dat het 
begrip 'private life' het algemene, overkoepelende beschermingsobject van art. 8 EVRM 
aanduidt. 'Private life' omvat dan ook zowel de relationele als de informationele dimensie van 
het privacybegrip. In de Nederlandse jurisprudentie over art. 8 EVRM ligt het accent echter 
op de bescherming van de informationele privacy.184 Van de overige beschermingsobjecten 
van art. 8 EVRM zijn in het kader van deze studie vooral 'home' en 'correspondence' van 
belang. 'Home' komt inhoudelijk overeen met het begrip 'woning' in art. 12 Grondwet.185 

177 Kamerstukken II1984/85, 19 013, nr. 3, p. 5. 
178 Kamerstukken II1997/98, 26 158, nrs. 1-2. 
179 Zie bijv. Rb. Amsterdam 20 mei 1998, JAR 1998/135 (fax) en Rb. Utrecht 16 september 1998, NJ-kort 1998, 
83 (e-mail). 
180 HR 16 oktober 1987, NJ1988, 850 met conclusie AG Asser onder 5.3. 
181 De Boer 1990, i.h.b.p. 23. 
182 EHRM 26 maart 1985, NJ 1985, 525 (X en Y tegen Nederland). 
183 Verhey 1992a, p. 200. 
IM Verhey 1992a, p. 202-203. 
185 De Boer 1990, i.h.b.p. 45. 
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'Correspondence' omvat meer dan de Nederlandse vertaling "briefwisseling' suggereert: ook 
telefoongesprekken en andere vormen van gegevensoverdracht -al dan niet langs 
elektronische weg- die tot één of meer bepaalde personen zijn gericht, vallen daaronder.186 

De authentieke Engelse tekst van art. 8 lid 2 EVRM luidt als volgt: 'There shall be no 
interference by a public authority with the exercise of this right except such is in accordance 
with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, 
public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or 
crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms 
of others'. Gelet op de betrekkelijk zware eisen die art. 8 lid 2 EVRM voor de toelaatbaarheid 
van een uitzondering op het in het eerste lid verzekerde recht stelt, moet het begrip 
'interference' niet te ruim worden opgevat, maar worden gereserveerd voor gevallen waarin 
sprake is van een duidelijke aantasting van hetgeen mensen in het algemeen tot hun 
persoonlijke levenssfeer rekenen.1 Deze aantasting kan zowel in het verrichten van feitelijke 
handelingen zijn gelegen, zoals het controleren van post en het afluisteren van de telefoon, als 
in het bestaan van wetgeving die dergelijke handelingen toelaat.188 De formele eisen die het 
EHRM aan 'law' stelt, zijn niet streng: als zodanig geldt zowel geschreven als ongeschreven 
recht.189 Zelfs een product van zelfregulering op basis van een wettelijke bevoegdheid kan als 
'law' worden gekwalificeerd.190 Naast formele eisen stelt het EHRM aan 'law' echter ook 
materiële eisen: het moet een zekere bescherming bieden tegen willekeur en machtsmisbruik 
van autoriteiten,191 het moet voldoende kenbaar zijn en met voldoende precisie zijn 
geformuleerd, al is een zekere vaagheid vaak onvermijdelijk.192 Dat een inmenging in het in 
art. 8 lid 1 EVRM geformuleerde recht op privacy 'necessary' is, moet door de overheid 
aannemelijk worden gemaakt. Daarbij dient de overheid aan te tonen dat er voor die 
inmenging een dringende maatschappelijke noodzaak ('pressing social need') bestaat en dat zij 
proportioneel is ten opzichte van het beoogde legitieme doel.19 Het EHRM laat bij de 
beoordeling van deze onderwerpen aan de nationale autoriteiten doorgaans een mime 'margin 
of appreciation' over.194 'In a democratic society' kleurt het noodzakelijkheidsvereiste in met 
beginselen die een democratische samenleving (zouden moeten) kenmerken zoals pluralisme, 
tolerantie en ruimdenkendheid.195 Van de in art. 8 lid 2 EVRM opgesomde doelcriteria zijn in 
het kader van deze studie vooral 'the economie well-being of the country', 'the prevention of 
disorder or crime', 'the protection of health' en 'the protection of the rights and freedoms of 
others' van belang. Controle op de naleving van inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen 
in de sociale zekerheid dient de twee eerstgenoemde doelen.196 The protection of health' kan 
betrekking hebben op de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van individuen, groepen 
en de gehele bevolking.197 Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen 'others' zijn. 

Vastgesteld kan worden dat er tussen de materiële werkingssfeer van de privacybescherming 
die de artikelen 10 t/m 13 Grondwet enerzijds en art. 8 EVRM anderzijds bieden, geen 

De Boer 1990, i.h.b. p. 50-51. 
De Boer 1990, i.h.b. p. 52. 
EHRM 6 september 1978, Ars Aequi 1979-6, p. 327-334 (Klass). 
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wezenlijke verschillen bestaan. Zulke verschillen bestaan wel ten aanzien van de wijze 
waarop de Grondwet en het EVRM privacy beschermen. Enerzijds bieden de artikelen 10 t/m 
13 Grondwet op de volgende punten meer privacybescherming dan art 8 EVRM:198 

- Beperkingen van de in de artikelen 10 t/m 13 Grondwet beschermde rechten dienen, gelet 
op het in deze artikelen gehanteerde wetsbegrip, op een formeelwettelijke basis te 
berusten. Artikel 8 EVRM laat ook beperkingen op basis van materiële wetgeving en van 
ongeschreven recht toe. 

- Het tweede en derde lid van art. 10 Grondwet geven de wetgever een uitdrukkelijke 
opdracht om regels te stellen over het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens en 
over de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en 
van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Zulke concrete wetgevingsopdrachten zijn in 
art. 8 EVRM niet te vinden. 

- De onaantastbaarheid van het menselijk lichaam wordt in art. 11 Grondwet uitdrukkelijk 
beschermd. In art. 8 EVRM maakt de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam deel 
uit van het containerbegrip 'private life'. 

- Artikel 12 Grondwet bevat een gedetailleerde regeling van de gevallen waarin het 
binnentreden van woningen door overheidsfunctionarissen tegen de wil van de bewoner is 
geoorloofd en van de voorschriften die daarbij in acht moeten worden genomen. Zulk een 
regeling ontbreekt in art. 8 EVRM. 

- Artikel 13 Grondwet geeft een vérgaande bescherming van het brief-, telegraaf- en 
telefoongeheim. Alleen de formele wetgever mag de gevallen bepalen waarin deze rechten 
worden beperkt en voor beperking van het briefgeheim is bovendien een last van de 
rechter vereist. Artikel 8 EVRM stelt deze eisen niet. 

Anderzijds biedt art. 8 EVRM op de volgende punten meer bescherming dan de artikelen 10 
t/m 13 Grondwet:199 

- Het begrip 'correspondence' van art. 8 lid 1 EVRM leent zich gemakkelijker voor een 
dynamische interpretatie die aan elektronische vormen van gegevensoverdracht 
bescherming biedt dan de begrippen 'brief, 'telegraaf en 'telefoon' in art. 13 Grondwet. 
Voor het op dit punt bij de tijd brengen van de Grondwet is een Grondwetswijziging 
vereist. 
Een precisering van de beperkingsgronden met behulp van doelcriteria en een 
noodzakelijkheidsvereiste, zoals art. 8 lid 2 EVRM die kent, ontbreekt in de artikelen 10 
t/m 13 Grondwet. 

- Anders dan de artikelen 10 t/m 13 Grondwet stelt art. 8 lid 2 EVRM aan beperkende 
wetgeving niet alleen formele, maar ook materiële eisen. 

- Last but not least kan een rechter, gelet op art. 94 Grondwet, bij toetsing van een formele 
wet aan art. 8 EVRM die wet buiten toepassing laten, terwijl art. 120 Grondwet de rechter 
verbiedt formele wetten te toetsen aan de artikelen 10 t/m 13 Grondwet. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de artikelen 10 t/m 13 Grondwet enerzijds en 
art. 8 EVRM anderzijds elkaar aanvullen. Met name de artikelen 11 t/m 13 Grondwet 
omschrijven de gebieden waarop zij privacybescherming bieden nauwkeuriger dan art. 8 
EVRM de overeenkomstige gebieden omschrijft. Bovendien bieden de artikelen 10 t/m 13 
Grondwet meer formele waarborgen voor de kwaliteit van beperkende wetgeving. Daar staat 
tegenover dat art. 8 EVRM hiervoor meer materiële waarborgen biedt dan de artikelen 10 t/m 
13 Grondwet. Bovendien leert het voorbeeld van art. 13 Grondwet dat een te nauwkeurige 

De Boer 1990, i.h.b. p. 18-19. 
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omschrijving van de materiële werkingssfeer van een bepaling een -met het oog op nieuwe 
ontwikkelingen noodzakelijke- dynamische interpretatie van die bepaling kan belemmeren. 
Ten slotte is een rechter wel verplicht om een formele wet desgevraagd aan art. 8 EVRM te 
toetsen, maar is hij niet bevoegd om een formele wet te toetsen aan de artikelen 10 t/m 13 
Grondwet. 

Ter aanvulling van art. 8 EVRM is binnen de Raad van Europa het Databeschermingsverdrag 
tot stand gekomen. Deze aanvulling was nodig omdat de informationele dimensie van het 
begrip 'private life' in art. 8 EVRM in de jaren zestig en zeventig nog niet werd onderkend.200 

Daardoor dreigde een lacune te ontstaan in de intemationaalrechtelijke bescherming van 
persoonsgegevens die langs een geautomatiseerde weg waren verwerkt. Het 
Databeschermingsverdrag beoogt deze lacune op te heffen door in de artikelen 5 t/m 11 een 
aantal grondbeginselen van gegevensbescherming aan te duiden en in art. 4 de staten die partij 
zijn bij het verdrag op te dragen, deze beginselen in hun interne recht uit te werken. De 
grondbeginselen van gegevensbescherming hebben betrekking op de kwaliteit (art. 5) en de 
beveiliging (art. 7) van langs een geautomatiseerde weg verwerkte persoonsgegevens, de 
rechten van een ieder wiens persoonsgegevens in een geautomatiseerd bestand zijn 
opgeslagen (art. 8), de voorwaarden waaronder met name genoemde categorieën gevoelige 
gegevens langs een geautomatiseerde weg mogen worden verwerkt (art. 6), en de 
rechtsbescherming (art. 10). Een vergelijking van deze bepalingen met de overeenkomstige 
bepalingen van de EG-Privacyrichtlijn leert dat het Databeschermingsverdrag op de door deze 
bepalingen bestreken gebieden voor de EG-Privacyrichtlijn als inspiratiebron heeft 
gefungeerd. In Nederland dient de WBP mede ter uitvoering van het 
Databeschermingsverdrag.201 

Ten slotte nog een enkel woord over art. 17 IVBPR. Inhoudelijk gezien is de toegevoegde 
waarde die deze bepaling ten opzichte van de artikelen 10 t/m 13 Grondwet en 8 EVRM biedt, 
gelegen in de bescherming van eer en goede naam.202 Voor het overige komt de beschrijving 
van de voor deze studie relevante gebieden203 waarop art. 17 IVBPR bescherming biedt, met 
die van art. 8 EVRM overeen. Ten aanzien van de wijze waarop bescherming wordt geboden, 
doet art. 17 IVBPR duidelijk onder voor de artikelen 10 t/m 13 Grondwet en 8 EVRM door 
elke beperking toe te laten die niet willekeurig is en op een grondslag in het nationale 
rechtsstelsel berust.204 

4.2 Rechtskarakter en rechtswerking van het recht op privacy 

Alvorens te komen tot een toetsing van de Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor 
de inkomensbescherming van zieke werknemers aan de bepalingen inzake het recht op 
privacy die in de vorige paragraaf zijn besproken, is het van belang om de relevantie van deze 
toetsing voor individuele werkgevers en werknemers te onderzoeken. In het kader van dit 
onderzoek dienen twee vragen te worden beantwoord. 

200 Dondorp 1982, i.h.b. p. 431. 
201 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 8. 
202 De Boer 1990, p. 15. 
203 Deze gebieden zijn: 'privacy', "home', en 'correspondence'. Gelet op de omstandigheid dat in de authentieke 
Franse tekst zowel 'private life' (EVRM) als 'privacy' (IVBPR) als 'vie privée' worden aangeduid heeft het 
redactionele verschil op dit punt tussen de authentieke Engelse teksten van EVRM en IVBPR geen inhoudelijke 
betekenis. 
204 Verhey 1992b, i.h.b. p. 243. 

278 



De eerste vraag is die naar het rechtskarakter van de bepaling waaraan wordt getoetst. Is deze 
bepaling slechts een instructienorm die zich tot de overheid richt of houdt zij een waarborg in 
waarop burgers zich jegens de overheid in rechte kunnen beroepen? In het laatste geval is bij 
een bepaling die in een verdrag is neergelegd meestal sprake van rechtstreekse werking (zie § 
2.2). 
De tweede vraag betreft de mogelijkheid voor individuele werknemers die niet bij de overheid 
werkzaam zijn om zich jegens hun werkgever op een bepaling te beroepen waarin het recht op 
privacy is neergelegd. Indien eén bepaling die mogelijkheid biedt, heeft zij horizontale 
werking. 

Voor rechtstreekse werking van een bepaling uit een EG-Richtlijn is vereist dat deze bepaling 
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeuring is geformuleerd.205 Verscheidene bepalingen 
van de EG-Privacyrichtliin, zoals die welke zijn neergelegd in de artikelen 6, 7, 8 en 12, 
voldoen aan dit vereiste. ^ Ondanks hun formulering als instructienormen zijn deze 
bepalingen op te vatten als waarborgnormen, waaraan rechtstreekse werking toekomt. De 
omstandigheid dat de Lid-Staten bij de implementatie van deze bepalingen, gelet op de 
artikelen 5 en 13 EG-Privacyrichtlijn, over beleidsvrijheid beschikken, behoeft aan de 
rechtstreekse werking van de artt. 6, 7, 8 en 12 EG-Privacyrichtlijn niet in de weg te staan.207 

Horizontale werking hebben de artikelen 6, 7, 8 en 12 EG-Privacyrichtlijn echter niet: EG-
Richtlijnbepalingen kunnen niet uit zichzelf verplichtingen opleggen aan particulieren.208 

Het eerste lid van art. 10 Grondwet houdt een waarborgnorm in, waarvan de Hoge Raad de 
horizontale werking ten principale heeft erkend.209 De rechtstreekse toepassing van deze norm 
in horizontale verhoudingen is echter problematisch aangezien art. 10 lid 1 Grondwet, anders 
dan art. 8 EVRM, voor elke beperking een specifieke formeelwettelijke grondslag vereist. 
Wel kan de rechter het door art. 10 lid 1 Grondwet beschermde belang in zijn oordeel 
meewegen.210 Het tweede en het derde lid van art. 10 Grondwet zijn geformuleerd als 
instructienormen die zich richten tot de wetgever. Horizontale werking hebben deze 
bepalingen niet. 

Art. 11 Grondwet vormt een uitwerking van art. 10 lid 1 Grondwet en heeft evenals art. 10 lid 
1 Grondwet het karakter van een waarborgnorm. Verschil met art. 10 Grondwet is echter dat 
art. 11 Grondwet betrekking heeft op een beperkt -maar uitermate privacygevoelig- gebied: de 
lichamelijke integriteit. Juist in horizontale verhoudingen wordt deze integriteit bedreigd 
doordat bij medische behandelingen en keuringen dikwijls sprake is van feitelijke dwang. 
Deze dwang kan, behalve van de wens tot genezing, ook uitgaan van juridische verplichtingen 
zoals die om de genezing niet te belemmeren ofte vertragen.211 Verhulp212 beschouwt deze 
dwang als rechtvaardiging van de horizontale werking die de regering aan art. 11 Grondwet 
heeft toegekend.213 Deze werking impliceert dat voor een beperking van het recht op 

205 HvJ EG 19 januari 1982, Jur. 1982, p. 53 (Becker). 
206 Prins en Schreuders 1998, i.h.b. p. 150. 
207 HvJ EG 14 juli 1994, Jur. 1994, p. 3325 (Faccini Dori). 
201 HvJ EG 26 februari 1986, Jur. 1986, p. 723 (Marshall) en HvJ EG 14 juli 1994, Jur. 1994, p. 3325 (Faccini 
Dori). 
^ H R 9 januari 1987, NJ1987, 928 (Edamsebijstandsmoeder). 
210 Verhey 1992b, i.h.b. p. 242. 
211 Op het gebied van de mkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte zijn deze 
verplichtingen te vinden in art. 7:629 lid 3 onder c BW en in art. 45 lid 1 onder b ZW. 
212 Verhulp 1999, p. 163. 
213 Kamerstukken II1989/90, 19 218, nr. 43, p. 7 en Kamerstukken II1993/94,23 259, nr. 7, p. 1. 
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lichamelijke integriteit van de patiënt of keurling een formeelwettelijke basis aanwezig moet 
zijn. Ten aanzien van de patiënt is deze basis te vinden in het tweede en derde lid van art. 
7:450 BW, waarin uitzonderingen op het vereiste van toestemming van de patiënt voor de 
uitvoering van een geneeskundige behandelingsovereenkomst worden omschreven. Ten 
aanzien van de keurling valt uit art. 3 WMK afte leiden, in hoeverre bij een keuring op diens 
lichamelijke integriteit een inbreuk mag worden gemaakt. 

Artikel 12 Grondwet biedt waarborgen tegen het tegen de wil van de bewoner binnentreden 
van een woning door overheidsfunctionarissen. Of deze waarborgen ook van toepassing zijn 
op het tegen de wil van de bewoner binnentreden van een woning door particulieren, is 
omstreden. Het zonder toestemming van de rechthebbende binnendringen in een woning is in 
art. 138 Sr strafbaar gesteld. Deze strafbepaling kan worden opgevat als een vorm van 
horizontale werking van art. 12 Grondwet.214 Zij kan echter eveneens worden opgevat als een 
argument tegen horizontale werking van art. 12 Grondwet: in verhoudingen tussen overheid 
en burgers geldt art. 12 Grondwet, in verhoudingen tussen burgers onderling art. 138 Sr 
aangezien art. 12 Grondwet, gelet op de vormvereisten die het tweede lid stelt, daarop niet is 
toegesneden.215 

Artikel 13 Grondwet waarborgt het brief- en telecommumcatiegeheim in verhoudingen tussen 
overheid en burgers. Ook dit artikel leent zich qua formulering niet voor rechtstreekse 
toepassing in verhoudingen tussen burgers onderling. Wel past de rechter dit artikel soms in 
dergelijke verhoudingen toe.216 Het telecommumcatiegeheim wordt in onderlinge 
verhoudingen tussen burgers mede beschermd door de artikelen 139c t/m 139e Sr. 

Blijkens jurisprudentie van het EHRM217 houdt het recht van een ieder op respect voor zijn 
privéleven, dat in art. 8 EVRM wordt verzekerd, een waarborg in waarop burgers van een 
staat die partij is bij het EVRM zich ten opzichte van die staat kunnen beroepen. Dat art. 8 
EVRM in arbeidsverhoudingen ook horizontale werking geniet, kan worden afgeleid uit het 
arrest van het EHRM in de zaak Halford.218 Het Databeschermingsverdrag, dat ter aanvulling 
van art. 8 EVRM dient, schept voor staten slechts de verplichting om passende maatregelen te 
treffen ter bescherming van de privacy van individuen tegen inbreuken die daarop door het 
geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens kunnen worden gemaakt. ' Het 
Databeschermingsverdrag bevat dus slechts instructienormen. Dergelijke normen hebben geen 
rechtstreekse, laat staan horizontale werking. 

Evenals art. 8 EVRM is art. 17 IVBPR te kwalificeren als waarborgnorm. Dit karakter komt 
tot uitdrukking in het tweede lid van deze verdragsbepaling. In zijn General Comment van 23 
maart 1988 heeft het VN-Comité voor de Rechten van de Mens elke twijfel over de 
horizontale werking van art. 17 IVBPR weggenomen door op te merken dat het in dit artikel 
opgenomen recht 'is required to be guaranteed against all such interferences and attacks 
whether they emanate from State authorities or from natural or legal persons1.220 

214 Minister Rwtkerk in Handelingen Π 1985/86, p. 3163. 
2 1 5 Kortmann 1987, p. 100. 
2 1 6 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 20 mei 1998, JAR 1998/135 en Rb. Utrecht 16 september 1998, NJ-kort 
1998, 83. 

2 1 7 EHRM 26 maart 1985, NJ1985, 525 (X en Y/Nederland). 
2 , 8 EHRM 25 juni 1997, NJ 1998, 506. 
2 " Dondorp 1982, i.h.b. p. 434. 
2 2 0 General Comment 16(32) van 23 maart 1988 (Privacy), VN Doe A/43/40, par. 1. 
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Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de kembepalingen van de EG-Privacyrichtlijn, 
het eerste lid van art. 10 en de artikelen 11, 12 en 13 Grondwet, art. 8 EVRM en art. 17 
IVBPR waarborgnormen inhouden. Voorzover deze normen in verdragsbepalingen zijn 
neergelegd, hebben zij rechtstreekse werking. Zekerheid omtrent horizontale werking bestaat 
echter alleen ten aanzien van art. 8 EVRM en art. 17 IVBPR en de artikelen 10 lid 1 en 11 
Grondwet. Lagere rechters kennen soms ook aan art. 13 Grondwet horizontale werking toe. 
De kembepalingen van de EG-Privacyrichtlijn hebben geen horizontale werking. Hetzelfde 
geldt voor de codificaties van het recht op privacy die als instructienormen moeten worden 
beschouwd: art. 10 lid 2 en 3 Grondwet en het Databeschermingsverdrag. 

4.3 Toetsing aan het recht op privacy 

De huidige Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van 
zieke werknemers houdt zowel voor de informationele als voor de relationele privacy van 
werknemers bedreigingen in. 
De bedreiging voor de informationele privacy van een zieke werknemer is gelegen in de 
inlichtingenverplichtingen die op hem rusten. In de Ziektewet gaat het daarbij om de 
algemene inlichtingenverplichting van art. 49, alsmede om de verplichtingen tot ziekmelding 
(art. 38a lid 1), hersteldmelding (art. 38a lid 4) en tot het opgeven van neveninkomsten (art. 
31). Het BW legt de zieke werknemer niet rechtstreeks inlichtingenverplichtingen op maar 
creëert in art. 7:629 lid 5 wel een basis voor het opleggen van inlichtingenverplichtingen door 
de werkgever.221 

De relationele privacy van een zieke werknemer wordt bedreigd door de 
medewerkingsverplichtingen waaraan hij moet voldoen. Artikel 45 lid 1 ZW biedt een 
overzicht van de medewerkingsverplichtingen uit hoofde van deze wet. Het BW formuleert in 
art. 7:629 lid 3 een viertal materiële medewerkingsverplichtingen. Dit zijn verplichtingen die 
erop gericht zijn het beroep op art. 7:629 lid 1 BW zoveel mogelijk te beperken. Formele 
medewerkingsverplichtingen, die ertoe strekken om de door de werknemer verstrekte 
inlichtingen op een doelmatige wijze te controleren,222 kunnen op basis van art. 7:629 lid 5 
BW worden opgelegd. 

Zoals in § 4.1 is gebleken, wordt de privacy van natuurlijke personen in Nederland door een 
groot aantal Europeesrechtelijke, intemationaalrechtelijke en constitutionele bepalingen 
beschermd. Blijkens § 4.2 bieden echter niet al deze bepalingen bescherming aan individuele 
werknemers die niet bij de overheid werkzaam zijn. Van de bepalingen waarop deze 
werknemers zich jegens hun werkgever wel kunnen beroepen, is art. 8 EVRM de 
belangrijkste aangezien deze bepaling de meeste beschermingsobjecten omvat en de meest 
uitgewerkte beperkingssystematiek kent. Daarom geeft de toetsing van de bovengenoemde 
verplichtingen van werknemers aan art. 8 EVRM, die hieronder plaatsvindt, een representatief 
beeld van de mate waarin de huidige Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers met het grondrecht op privacy in 
overeenstemming is. 

Ook zonder deze specifieke basis zou het opleggen van inlichtingenverplichtingen aan de werknemer door de 
werkgever mogelijk zijn geweest, en wel op grond van de artt. 7:611 en 7:660 BW. Zie Hoogendijk 1995, i.h.b. 
£_109. 

Het onderscheid tussen formele en materiële medewerkingsverplichtingen is ontleend aan Rommelse 1997, 
i.h.b. p. 43-45. 
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Bij de toetsing aan art. 8 EVRM dient allereerst te worden vastgesteld of er sprake is van een 
inbreuk op het in het eerste lid van deze bepaling neergelegde recht. Indien dit het geval is, 
dient vervolgens te worden onderzocht of die inbreuk kan worden gerechtvaardigd. Dit 
onderzoek valt in drie delen uiteen. Allereerst komt daarbij de vraag aan de orde of de inbreuk 
bij de wet is voorzien. Vervolgens dient te worden onderzocht of de wetgeving waarop de 
inbreuk berust, de bescherming beoogt van één van de in art. 8 lid 2 EVRM genoemde 
belangen. Ten slotte dient dan te worden beoordeeld of de inbreuk met het oog op het te 
beschermen belang noodzakelijk is in een democratische samenleving. Het zwaartepunt van 
het onderzoek ligt bij de laatstgenoemde vraag.223 

Hierboven is zowel ten aanzien van de inlichtingenverplichtingen als van de 
medewerkingsverplichtingen die op grond van de Ziektewet en het BW voor zieke 
werknemers gelden of aan zieke werknemers kunnen worden opgelegd, reeds vastgesteld dat 
zij een inbreuk maken op de privacy van werknemers. Hieronder zal worden nagegaan of deze 
inbreuk kan worden gerechtvaardigd. Deze vraag zal achtereenvolgens worden beantwoord 
voor de inlichtingenverplichtingen van de Ziektewet, de inlichtingenverplichtingen die op het 
BW kunnen worden gebaseerd, de medewerkingsverplichtingen van de Ziektewet, de 
materiële medewerkingsveiplichtingen van het BW en ten slotte voor de formele 
medewerkingsveiplichtingen die op het BW kunnen worden gebaseerd. 

De Ziektewet is een wet in formele zin. Op het eerste gezicht zijn de in de Ziektewet 
opgenomen inlichtingenverplichtingen derhalve bij de wet voorzien. Zoals in § 4.1 werd 
betoogd, houdt dit vereiste echter tevens in dat een bepaling die een inbreuk maakt op één van 
de in art. 8 lid 1 EVRM gegarandeerde rechten voldoende kenbaar is en met voldoende 
nauwkeurigheid is geformuleerd, zodat zij een zekere bescherming kan bieden tegen 
willekeur en machtsmisbruik van publieke autoriteiten. Aangezien formele wetten in het 
Staatsblad worden gepubliceerd, voldoen daarin opgenomen bepalingen per definitie aan het 
kenbaarheidsvereiste. De verplichtingen tot ziekmelding (art. 38a lid 1 ZW), hersteldmelding 
(art. 38a lid 4 ZW) en tot het opgeven van neveninkomsten (art. 31 ZW) zijn zo nauwkeurig 
geformuleerd dat zij ook zonder meer aan het nauwkeurigheidsvereiste voldoen. De algemene 
inlichtingenverplichting van art. 49 ZW is echter nogal ruim geformuleerd. Toch lijkt ook 
deze bepaling aan het nauwkeurigheidsvereiste te voldoen aangezien zij de te verstrekken 
inlichtingen beperkt tot die feiten en omstandigheden waarvan het de verzekerde 
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht of de hoogte 
van een door hem aangevraagde of aan hem toegekende ziekengelduitkering. Op deze wijze 
voldoet art. 49 ZW aan de strekking van het nauwkeurigheidsvereiste, te weten het bieden van 
een zekere bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik van publieke autoriteiten. 
Uit het arrest Edamse bijstandsmoeder van de Hoge Raad224 blijkt dat 
inlichtingenverplichtingen in de sociale zekerheid in beginsel noodzakelijk zijn met het oog 
op het economisch welzijn van het land en de bescherming van de openbare orde. Daarmee is 
nog niet gezegd dat een concrete inlichtingenverplichting ook noodzakelijk is in een 
democratische samenleving. Dit hangt af van de aanwezigheid van een dringende 
maatschappelijke noodzaak om die verplichting op te leggen en van de zwaarte van die 
verplichting in verhouding tot het daarmee beoogde doel. Inlichtingenverplichtingen in de 
sociale zekerheid hebben tot doel om het uitvoeringsorgaan in staat te stellen, het 
(voort)bestaan en de omvang van het recht op uitkering vast te stellen. 5 De dringende 

Van Dijk en Van Hoof 1990, p. 642-643. 
HR 9 januari 1987, NJ1987, 928. 
Rommelse 1997, i.h.b. p. 42. 
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maatschappelijke noodzaak van het opleggen van dergelijke verplichtingen is gelegen in het 
voorkomen en bestrijden van misbruik van uitkeringen.226 Misbruik van uitkeringen vormt 
immers de bijl aan de wortel van een socialezekerheidsstelsel aangezien het de voor de 
instandhouding van een dergelijk stelsel benodigde solidariteit tussen premiebetalers en 
uitkeringsgerechtigden227 ondermijnt. De zwaarte van de inlichtingenverplichtingen in de 
Ziektewet is niet onevenredig in verhouding tot het daarmee beoogde doel. Ook de algemene 
inlichtingenverplichting van art. 49 ZW is niet disproportioneel aangezien zij slechts 
betrekking heeft op feiten en omstandigheden waarvan het de verzekerde redelijkerwijs 
duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van een door 
hem aangevraagde of aan hem toegekende uitkering. Geconcludeerd kan worden dat de 
inbreuk die de in de Ziektewet opgenomen inlichtingenverplichtingen maken op de privacy 
van werknemers, met een beroep op art. 8 lid 2 EVRM kan worden gerechtvaardigd. 

Kan deze conclusie ook worden getrokken voor de inlichtingenverplichtingen van de 
werknemer die op art. 7:629 lid 5 BW kunnen worden gebaseerd? In elk geval berusten deze 
inlichtingenverplichtingen op een formeelwettelijke basis. Daarmee zijn zij, althans formeel, 
"bij de wet voorzien'. Aangezien art. 7:629 lid 5 BW de eis van schriftelijkheid stelt, voldoen 
de daarop gebaseerde inlichtingenverplichtingen ook aan het kenbaarheidsvereiste. Met 
Riphagen en Rommelse229 ben ik echter van mening dat art. 7:629 lid 5 BW de 
bevoegdheid van de werkgever tot opleggen van inlichtingenverplichtingen aan de werknemer 
niet voldoende nauwkeurig afbakent: de wettekst geeft geen indicatie van wat de door de 
werkgever aan de werknemer op te leggen inlichtingenverplichtingen kunnen inhouden en de 
memorie van toelichting sticht op dit punt verwarring. Doordat art. 7:629 lid 5 BW de 
bevoegdheid van werkgevers tot het opleggen van inlichtingenverplichtingen aan werknemers 
niet voldoende nauwkeurig afbakent, voldoet deze bepaling evenmin aan het 
proportionaliteitsvereiste: zij verhindert niet altijd dat aan werknemers te zware 
inlichtingenverplichtingen worden opgelegd. Vanwege het feit dat art. 7:629 lid 5 BW niet 
voldoet aan het nauwkeurigheidsvereiste en het proportionaliteitsvereiste staat niet op 
voorhand vast dat de inbreuk op de privacy van werknemers die door 
inlichtingenverplichtingen ex art. 7:629 lid 5 BW wordt gemaakt, door art. 8 lid 2 EVRM 
wordt gerechtvaardigd. 

Medewerkingsverplichtingen kunnen met Rommelse230 in twee categorieën worden 
onderverdeeld. Materiële medewerkingsverplichtingen hebben tot doel, het beroep op een 
vervangend inkomen zoveel mogelijk te beperken. In de sfeer van inkomensbescherming bij 
ziekte valt daarbij te denken aan verplichtingen die ertoe strekken, het herstel en de terugkeer 
in het arbeidsproces te bevorderen. Formele medewerkingsverplichtingen hebben tot doel, 
controle van de door de werknemer verstrekte inlichtingen mogelijk te maken. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan verplichtingen tot het ondergaan van een geneeskundig onderzoek 
en verplichtingen om thuis te blijven of op een spreekuur te verschijnen. De materiële en 
formele medewerkingsverplichtingen in de Ziektewet kunnen in één adem aan art. 8 EVRM 
worden getoetst aangezien zij op dezelfde wijze zijn geregeld. 
In het BW is dat niet het geval: de materiële medewerkingsverplichtingen zijn in art. 7:629 lid 
3 BW neergelegd terwijl art. 7:629 lid 5 BW slechts een basis vormt waarop formele 

Kamerstukken II1994/95,23 909, nr. 3, p. 3. 
Zie over het concept van solidariteit in de sociale zekerheid Tinga en Verbraak 2000. 
Riphagen 1996, i.h.b. p. 75. 
Rommelse 1997, i.h.b. p. 46. 
Rommelse 1997, i.h.b. p. 42-45. 

283 



medewerkingsverplichtingen kunnen rusten.231 Daarom worden de materiële 
medewerkingsverplichtingen van art. 7:629 lid 3 BW en de op art. 7:629 lid 5 BW te baseren 
formele medewerkingsverplichtingen hieronder als afzonderlijke categorieën aan art. 8 
EVRM getoetst. 

De medewerkingsverplichtingen van een werknemer met recht op uitkering van ziekengeld 
zijn neergelegd in de Ziektewet, een wet in formele zin. Zij zijn overzichtelijk gerangschikt in 
art 45 ZW en derhalve voldoende kenbaar. Zij zijn echter niet alle even nauwkeurig 
geformuleerd. Met name de verplichting van de verzekerde om zich gedurende de 
ongeschiktheid tot werken niet schuldig te maken aan gedragingen waardoor zijn genezing 
wordt belemmerd of vertraagd (art. 45 lid 1 onder b ZW) is nogal vaag. De inhoud van deze 
bepaling is echter in jurisprudentie van de CRvB geconcretiseerd en deze jurisprudentie is in 
de juridische literatuur232 uitgelegd en gesystematiseerd. Mede gelet op de omstandigheid dat 
een zekere vaagheid soms onvermijdelijk is, voldoet ook deze bepaling aan het vereiste van 
voldoende nauwkeurigheid. Daarmee kan worden geconcludeerd dat de 
medewerkingsverplichtingen die zijn neergelegd in de Ziektewet, voldoen aan het vereiste 
van art. 8 lid 2 EVRM dat zij bij de wet zijn voorzien. Zowel materiële als formele 
medewerkingsverplichtingen dienen een in art. 8 lid 2 EVRM beschermd belang, te weten het 
economisch welzijn van het land. Formele medewerkingsverplichtingen zijn daarnaast tevens 
dienstbaar aan de bescherming van de openbare orde. Daarmee is nog niet gezegd dat een 
concrete medewerkingsverplichting ook noodzakelijk is in een democratische samenleving. 
Dit hangt af van de aanwezigheid van een dringende maatschappelijke noodzaak om die 
verplichting op te leggen en van de zwaarte van die verplichting in verhouding tot het 
daarmee beoogde doel. De maatschappelijke noodzaak om materiële 
medewerkingsverplichtingen op te leggen is zowel van economische als van sociale aard. De 
economische noodzaak is gelegen in het belang van de instandhouding van een evenwichtige 
verhouding tussen inkomsten en uitgaven in de sociale zekerheid. Daartoe dient, bij een 
vergrijzing van de bevolking, de uitkeringsafhankelijkheid van personen die tot de 
beroepsbevolking behoren, te worden beperkt. De sociale noodzaak van dit beleid is gelegen 
in de preventie van de aan langdurige uitkeringsafhankelijkheid verbonden sociale 
uitsluiting.233 Gelet op hun actuele urgentie kunnen zowel de economische als de sociale 
noodzaak van een activerend socialezekerheidsbeleid als dringende maatschappelijke 
noodzaak worden aangemerkt. De maatschappelijke noodzaak van formele 
medewerkingsverplichtingen is dezelfde als die van de inlichtingenverplichtingen waarvan zij 
de handhaving mogelijk maken: het voorkomen en bestrijden van misbruik van uitkeringen. 
De dringendheid van deze maatschappelijke noodzaak is, zoals gezegd, gelegen in het belang 
van het behoud van de voor de instandhouding van de sociale zekerheid benodigde solidariteit 
tussen premiebetalers en uitkeringsontvangers. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat 
de inbreuk die de in de Ziektewet opgenomen medewerkingsverplichtingen maken op de 
privacy van werknemers, met een beroep op art. 8 lid 2 EVRM kan worden gerechtvaardigd. 

Kan deze conclusie ook worden getrokken ten aanzien van de materiële 
medewerkingsverplichtingen van de werknemer ex art. 7:629 lid 3 BWl In elk geval zijn deze 

231 Dit ondanks het feit dat ait. 7:629 lid 5 BW spreekt van 'voorschriften omtrent het verstrekken van 
inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen'. Voorschriften om op gezette tijden 
thuis te blijven of een arbodienst te bezoeken, die blijkens de memorie van toelichting (Kamerstukken II 
1995/96, 24 439, nr. 3, p. 21-22 en p. 62) op art. 7:629 lid 5 BW kunnen worden gebaseerd, houden geen 
mlichtingenverplichtmgen maar formele medewerkingsverplichtingen in. Cf. Rommelse 1997, i.h.b. p. 48. 
232 Tordoir 1968; Martens 1976; Dute 1988; Rommelse 1997. 
233 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2000, p. 16 
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verplichtingen, formeel gesproken, bij de wet voorzien en voldoen zij, aangezien zij in een 
formele wet zijn opgenomen, aan het kenbaarheidsvereiste. Voldoen deze verplichtingen 
echter ook aan het nauwkeurigheidsvereiste? Wat Opzettelijk veroorzaken van de ziekte' 
inhoudt, is in de wetsgeschiedenis234 voldoende nauwkeurig omschreven. Hoogendijk235 

suggereert het tegendeel door de vraag op te werpen of de ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte die een werknemer ten gevolge van het ondergaan van een cosmetische operatie 
oploopt, als Opzettelijk veroorzaakt' kan gelden. Dit is echter een retorische vraag die 
ontkennend moet worden beantwoord aangezien werknemers zich niet cosmetisch laten 
opereren om enige tijd ongeschikt te zijn tot het verrichten van hun arbeid wegens ziekte maar 
om hun uiterlijk te verfraaien.236 

Ook de verplichting om in het kader van een aanstellingskeuring geen valse informatie te 
verstrekken over een gebrek is voldoende nauwkeurig omschreven. Zowel de tekst van deze 
verplichting als de toelichting op het amendement-Rosenmöller237 waarbij deze verplichting is 
gewijzigd, maken duidelijk dat deze verplichting niet afdoet aan het recht van de werknemer 
om te zwijgen over medische kwesties die niet rechtstreeks van belang zijn voor de functie 
waarnaar hij solliciteert. Eveneens voldoende nauwkeurig omschreven is de verplichting van 
de werknemer om passende arbeid te verrichten. De betekenis van het begrip 'passende arbeid' 
in de context van deze verplichting houdt een vérgaande beperking in van de kring van 
werkzaamheden die in het kader van deze verplichting aan de werknemer kunnen worden 
opgedragen238 en voorzover zich bij de concretisering van deze verplichting desondanks nog 
problemen voordoen, kan de werknemer een beroep doen op de aanwezigheid van een 
deugdelijke grond om het verrichten van passende arbeid te weigeren. De verplichting van de 
werknemer ex art. 7:629 lid 3 onder b BW om zijn genezing niet door zijn toedoen te 
belemmeren ofte vertragen is noodzakelijkerwijs vaag geformuleerd maar kan naar mijn 
mening als voldoende nauwkeurig gelden mits de uitleg die de regering in de memorie van 
antwoord aan de Eerste Kamer239 aan deze verplichting heeft gegeven, als de juiste wordt 
aanvaard. Met Rommelse240 valt immers te constateren dat de regering in dit stuk haar 
oorspronkelijke standpunt heeft verlaten dat art. 7:629 lid 3 onder b BW ruim moet worden 
uitgelegd. Geconcludeerd kan worden dat art. 7:629 lid 3 BW bij de wet is voorzien: het is in 
een formele wet opgenomen en voldoet aan de eisen van kenbaarheid en nauwkeurigheid. 

Zijn de materiële medewerkingsverplichtingen uit hoofde van art. 7:629 lid 3 BW echter ook 
noodzakelijk in een democratische samenleving? Dit hangt af van de aanwezigheid van een 
dringende maatschappelijke noodzaak om deze verplichtingen op te leggen en van de zwaarte 
van deze verplichtingen in verhouding tot het daarmee beoogde doel. In termen van art. 8 lid 
2 EVRM kan het doel van de materiële medewerkingsverplichtingen van art. 7:629 lid 3 BW 
worden omschreven als het bevorderen van het economisch welzijn van het land en het 
beschermen van de rechten en vrijheden van anderen. De dringende maatschappelijke 
noodzaak om die verplichtingen op te leggen is zowel van sociale als economische aard. In 
sociaal opzicht is reïntegratie van een werknemer bij zijn eigen werkgever van groot belang 
ter voorkoming van langdurige uitkeringsafhankelijkheid en het daaraan verbonden sociaal 

234 Kamerstukken II1995/96,24 439, nr. 6, p. 74 en Kamerstukken 11995/96, 24 439, nr. 134b, p. 48. 
235 Hoogendijk 1996, i.h.b. p. 231-232. 
236 Cf. Ktg. Leiden 18 augustus 1999, JAR 1999/199 ten aanzien van sterilisatie: het oogmerk van de daartoe 
strekkende medische ingreep is niet op het arbeidsongeschikt raken gericht. 
237 Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 11. 
238 Het vérgaande karakter van deze beperking is met name gelegen in het gebruik van de criteria 
'arbeidsverleden' en 'opleiding'. Bron: Kamerstukken 11995/96,24 439, nr. 134b, p. 48. 
239 Kamerslukken 11995/96, 24 439, nr. 134b, p. 36-37. 
240 Rommelse 1997, i.h.b. p. 30. 
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isolement. De kans op een geslaagde reïntegratie bij een nieuwe werkgever is immers niet 
groot aangezien uit Lisv-onderzoek blijkt dat 80% van de werkgevers niet eens in overweging 
neemt om een vacature door een arbeidsgehandicapte te laten vervullen.241 In economisch 
opzicht is een geslaagde reïntegratie zowel voor een werkgever als voor een werknemer van 
belang. Beiden lopen bij het voortduren van de ongeschiktheid tot werken van de werknemer 
immers een aanzienlijk financieel risico. Het risico van de werkgever wordt gevormd door de 
loondoorbetalingsveiplichting ex art. 7:629 BW en, indien in aansluiting daarop aan de 
werknemer een WAO-uitkering wordt toegekend, door een verhoging van de 
gedifferentieerde premie voor de WAO (art. 78 WAO) of door het gedurende vijfjaar namens 
het Lisv aan de werknemer betalen van de WAO-uitkering (art. 75a lid 4 WAO). Het 
financiële risico van de werknemer is gelegen in het verschil in hoogte tussen zijn normale 
loon en het wettelijk aan hem door te betalen loon. Een dringende maatschappelijke noodzaak 
voor het opleggen van de materiële medewerkingsverplichtingen van art. 7:629 lid 3 BW kan 
dus aanwezig worden geacht. De sanctie die op de niet-naleving van deze verplichtingen is 
gesteld, kan echter onevenredig zwaar uitvallen: ook indien het loon dat een werknemer bij 
naleving van deze verplichtingen had kunnen verdienen slechts gering is, vervalt bij niet-
naleving van deze verplichtingen het recht op loondoorbetaling van de werknemer geheel.242 

De bewering van de regering dat de werknemer tegen misbruik van de sanctieregeling wordt 
beschermd door de eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW)243 doet in het licht 
van hetgeen de regering elders over de sanctietoepassing opmerkt244 onvoldoende aan de 
potentiële onevenredigheid van de sanctie op niet-naleving van de materiële 
medewerkingsverplichtingen ex art. 7:629 lid 3 BW af.245 Aan het proportionaliteitsvereiste 
voldoen deze medewerkingsverplichtingen derhalve niet. Daarom staat niet op voorhand vast 
dat de inbreuk die deze verplichtingen maken op de privacy (waaronder de lichamelijke 
integriteit en de bewegingsvrijheid) van werknemers door art. 8 lid 2 EVRM wordt 
gerechtvaardigd. 

De formele medewerkingsverplichtingen die een werkgever zijn werknemers kan opleggen, 
berusten, evenals de inlichtingenverplichtingen die een werkgever zijn werknemers kan 
opleggen, op art. 7:629 lid 5 BW. Ten aanzien van deze bepaling werd in het voorafgaande 
reeds geconcludeerd dat zij niet voldoet aan het nauwkeurigheidsvereiste en het 
proportionaliteitsvereiste. Daarom staat niet op voorhand vast dat de inbreuk op de privacy 
van werknemers die door formele medewerkingsverplichtingen op basis van art. 7:629 lid 5 
BW wordt gemaakt, voldoet aan de eisen die art. 8 lid 2 EVRM daaraan stelt. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de in de Ziektewet opgenomen inlichtingen- en 
medewerkingsverplichtingen in overeenstemming zijn met het grondrecht op privacy maar dat 
de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen die in het BW zijn opgenomen of op grond 
van het BW kunnen worden opgelegd, met dit grondrecht op gespannen voet staan.2 

241 Bron: Noordam 1999b, i.h.b. p. 78. 
242 Fase 1996, p. 30-31. 
243 Kamerstukken II 1995/96, 24 439, nr. 6, p. 38. 
244 In Kamerstukken Π 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 60-61 merkt de regering op dat, indien een werknemer door 
gedurende één week een voorschrift van zijn arts niet op te volgen zijn genezing met vier weken heeft vertraagd, 
zijn werkgever gerechtigd is om gedurende vier weken loon in te houden. 
24i In deze zin ook Rommelse 1997, i.h.b. p. 30-31. 
246 Tot dezelfde conclusie komt Rommelse 1997 op p. 53. 
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5. Het recht op toegang tot de rechter 

5.1 Inhoud van het recht op toegang tot de rechter 

De belangrijkste rechtsbron waaruit het recht op toegang tot de rechter valt afte leiden, is art. 
6 EVRM. Weliswaar is dit recht niet expliciet in art. 6 EVRM opgenomen maar volgens het 
EHRM garandeert art. 6 EVRM mede dit recht.247 Het met art. 6 EVRM corresponderende 
art. 14 IVBPR biedt op andere rechtsgebieden dan het strafrecht geen recht op toegang tot de 
rechter.248 Bovendien gaat de rechtsbescherming tegen schendingen van art. 14 IVBPR 
minder ver dan die tegen schendingen van art. 6 EVRM.249 Zo berust de rechtsbescherming 
tegen schendingen van art. 14 IVBPR op een facultatief protocol en zijn de uitspraken van het 
VN-Mensenrechtencomité niet bindend voor de daarbij betrokken staten: art. 5 lid 4 van het 
Facultatief Protocol bij het IVBPR bepaalt slechts dat dit comité zijn 'inzichten' bekend dient 
te maken aan de desbetreffende staat die partij is en aan de betrokken persoon. Daarentegen 
berust de rechtsbescherming tegen schendingen van het EVRM op het EVRM zelf en dienen 
staten die partij zijn bij het EVRM zich op grond van art. 53 van dit verdrag te houden aan 
beslissingen van het EHRM in de geschillen waarbij zij betrokken zijn. Aspecten van het 
recht op toegang tot de rechter zijn voorts te onderkennen in de artikelen 17 en 18 Grondwet. 
Hieronder zal aan de hand van de zojuist genoemde bepalingen de inhoud van het recht op 
toegang tot de rechter worden besproken. Daarop volgt in § 5.2 een verkenning van het 
rechtskarakter en de rechtswerking van dit recht. Ten slotte vindt dan in § 5.3 een toetsing van 
de huidige Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van 
zieke werknemers aan het recht op toegang tot de rechter plaats. 

Het recht op toegang tot de rechter valt in drie delen uiteen: (1) de bevoegdheid van een bij de 
wet ingestelde, onafhankelijke en onpartijdige rechter om een geschil te beslechten met een 
bindende uitspraak, (2) de formele toegankelijkheid van deze rechter en (3) zijn materiële 
toegankelijkheid. 

(1) Het recht op toegang tot de rechter zou zonder betekenis zijn indien dit recht toegang zou 
verlenen tot een rechter die niet bevoegd is om het aan hem voorgelegde geschil te 
beslechten. Toch eist alleen art. 14 IVBPR expliciet de aanwezigheid van een bevoegde 
rechter. Artikel 6 EVRM doet dat impliciet door te spreken van 'determination of his civil 
rights and obligations and of any criminal charge': uit het begrip 'determination' leidt het 
EHRM het vereiste af van de aanwezigheid van een rechter die bevoegd is om te oordelen 
over de merites van de zaak.250 'Civil rights and obligations' omvat meer dan de 
Nederlandse vertaling "burgerlijke rechten en verplichtingen' doet voorkomen. Ook 
uitkeringen van ziekengeld251 en andere socialezekerheidsuitkeringen waaronder zelfs 
bijstandsuitkeringen252 vallen daaronder. Het voornemen om de administratieve boete op 
te leggen die in art. 45a lid 1 ZW op de niet-naleving van de informatieverplichtingen ex 
art. 31 lid 1 en art. 49 ZW is gesteld, levert een 'criminal charge' in de zin van art. 6 lid 1 

247 EHRM 21 februan 1975, NJ1975, 462 (Golder). 
248 Brenninkmeijer 1987, p. 119. 
249 Zie voor een vergelijking tussen de toezichtmechanismen, waaronder de rechtsbescherming, van het EVRM 
en het IVBPR: Trechsel en Wyss 1994, p. 775-784. 
230 EHRM 8 juli 1987, Series A, vol 121, (W, Β en R/Verenigd Koninkrijk). 
2 5 1 EHRM 29 mei 1986, NJ 1987, 23 (Feldbrugge). 
2 5 2 EHRM 24 juni 1993, RSV1994/69 (Schuler-Zgraggen). 
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EVRM op. Rechtspraak behoeft niet per definitie door een overheidsrechter te worden 
uitgeoefend,254 maar voor de beslechting van geschillen over 'civil rights and obligations' 
of over 'any criminal charge' vereisen art. 6 EVRM en art. 14 FVBPR wel een rechter die 
is 'established by law'. Dit vereiste houdt niet alleen in dat de rechter die beslist over 
dergelijke geschillen door de overheid moet zijn ingesteld, maar ook op welke wijze: de 
instelling, de organisatie en het functioneren van deze rechter moeten op een 
formeelwettelijke basis berusten.255 Daarnaast vereisen art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR 
nog dat deze rechter onafhankelijk en onpartijdig is. De door deze verdragsbepalingen 
vereiste onafhankelijkheid van de rechter houdt in dat hij zijn beslissing kan baseren op 
zijn eigen vrije oordeel omtrent feiten en rechtsgronden, zonder enige binding ten opzichte 
van partijen of het overheidsapparaat en zonder dat zijn beslissing onderworpen is aan 
toetsing door een instantie die niet in dezelfde zin onafhankelijk is. Zelfs de schijn van 
afhankelijkheid moet worden vermeden. Daarvoor is echter niet vereist dat de rechter voor 
het leven is benoemd, mits hij maar niet naar believen of op oneigenlijke gronden door de 
overheid kan worden ontslagen.256 Het vereiste van onpartijdigheid, ten slotte, houdt 
enerzijds in dat de rechter niet vooringenomen is ten aanzien van de te nemen beslissing 
en zich niet laat beïnvloeden door informatie van buiten de rechtszaal, door 
stemmingmakerij, door zijn persoonlijke emoties of zijn politieke of 
levensbeschouwelijke voorkeur of door welke druk dan ook, maar aan de hand van 
objectieve argumenten tot een oordeel komt dat berust op hetgeen ter zitting naar voren is 
gekomen.257 Deze persoonlijke of subjectieve onpartijdigheid wordt door het EHRM 
slechts marginaal getoetst, dit in tegenstelling tot de objectieve onpartijdigheid die de 
wijze van samenstelling van een rechterlijk college en de samenloop of opeenvolging van 
functies bij de leden van zulk een college betreft. Indien één van deze onderwerpen twijfel 
over de onpartijdigheid van een rechterlijk college of een lid daarvan oproept, acht het 
EHRM het vertrouwen dat de rechter in een democratische samenleving moet inboezemen 
reeds ontoelaatbaar aangetast, ook al ontbreekt een concrete aanwijzing voor partijdigheid 
in subjectieve zin.258 

(2) De formele toegankelijkheid van de rechter houdt in dat de overheid burgers niet de 
toegang ontzegt tot de rechter die bevoegd is hun geschil te beslechten. Dit betekent dat de 
overheid zich dient te onthouden van handelingen waardoor het beroep op de rechter 
illusoir wordt.259 Een voorbeeld van een dergelijke handeling is te vinden in de 
casuspositie die heeft geleid tot het Golder-arrest van het EHRM:260 de Britse minister van 
Binnenlandse Zaken weigerde Golder toestemming te verlenen zich te wenden tot een 
advocaat teneinde een rechterlijke procedure in te stellen. Een ander voorbeeld van een 
dergelijke handeling heeft geleid tot het Deweer-arrest van het EHRM.261 Deweer had 
onder dreiging van de sluiting van zijn slagerij hangende de rechterlijke procedure over de 
overtreding van een ministeriële regeling inzake de prijs van varkensvlees, zijn recht op 
toegang tot de rechter prijsgegeven door een transactie aan te gaan met het Openbaar 
Ministerie. Uit het eerstgenoemde voorbeeld blijkt dat de formele toegankelijkheid van de 

3 Kamerstukken II1994/95,23 909, nr 3, p. 13 
4 Van der Heijden 1984, p. 23. 
5 Van Dijk en Van Hoof 1990, p. 376-377. 
6 Van Dijk en Van Hoof 1990, p. 371-372. 
7 Van Dijk 1983, p. 123-124. 
' EHRM 1 oktober 1982, Series A, vol 53, (Piersack) 
9 Brenmnkmeijer 1987, p. 121. 
" EHRM 21 februan 1975, NJ 1975, 462 (Golder). 
1 EHRM 27 febnian 1980, NJ 1980, 561 (Deweer). 
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rechter tevens het recht op rechtsbijstand inhoudt voorzover procesvertegenwoordiging 
verplicht is gesteld. In andere gevallen kan het recht op rechtsbijstand voortvloeien uit de 
onder (3) te bespreken eis van materiële toegankelijkheid van de rechter. 
Artikel 17 Grondwet biedt een waarborg tegen beletselen van de formele toegankelijkheid 
van de rechter die worden opgeworpen door bestuursorganen. Tegen het opwerpen van 
dergelijke beletselen door de formele wetgever verzet art. 17 Grondwet zich echter niet. 
Artikel 6 EVRM doet dat wel voorzover iemand de rechter wil benaderen voor de 
beslechting van een geschil met betrekking tot 'civil rights and obligations' of voor de 
beoordeling van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.262 Het 
recht op bijstand in rechte door een deskundige rechtshulpverlenener wordt gegarandeerd 
in art. 18 lid 1 Grondwet en voor degenen tegen wie een 'criminal charge' is ingediend 
tevens in art. 6 lid 3 onder c EVRM en in art. 14 lid 3 onder d IVBPR. 

(3) De materiële toegankelijkheid van de rechter houdt in dat financiële drempels zoals 
griffierechten, het risico van proceskostenveroordeling en de kosten van de voor een 
effectieve toegang tot de rechter noodzakelijke rechtsbijstand niet zo hoog mogen oplopen 
dat een burger daardoor genoodzaakt is, van een beroep op de rechter afte zien. De 
afbakening van de zaken waarin voor een effectieve toegang tot de rechter rechtsbijstand 
noodzakelijk is, wordt volgens het EHRM263 bepaald door de complexiteit van de 
procedure en de rechtsvragen die daarin een rol spelen en door de emotionele 
betrokkenheid van de burger die het onderwerp van het geschil met zich brengt. Snijders 
acht gelet op deze criteria rechtsbijstand voor een effectieve toegang tot de rechter 
noodzakelijk in die zaken welke in eerste aanleg tot de competentie van de rechtbank 
behoren.2 Met Kolvoort265 ben ik echter van mening dat deze criteria indiceren dat ook 
in de meeste kantongerechtsprocedures rechtsbijstand met het oog op een effectieve 
toegang tot de rechter noodzakelijk is. Arbeids- en huurzaken behoeven in complexiteit 
niet onder te doen voor zaken die tot de competentie van de rechtbank behoren. 
Bovendien is de emotionele betrokkenheid van de burger bij dergelijke zaken, die zijn 
eerste levensbehoeften betreffen, doorgaans groot. 
Het Airey-arrest van het EHRM266 eist niet de afwezigheid van elke financiële drempel bij 
de toegang tot de rechter. Met Snijders267 ben ik zelfs van mening dat het in beperkte mate 
opwerpen van financiële drempels bij de toegang tot de rechter op goede gronden berust. 
Deze handelwijze van de wetgever bevordert een efficiënt gebruik van de mogelijkheid tot 
beslechting van een geschil door de rechter als ultimum remedium en voorkomt 
overcompensatie van de financieel niet-draagkrachtige procespartij doordat deze, in 
tegenstelling tot zijn opponent, bij de toegang tot de rechter niet met een financiële 
drempel wordt geconfronteerd. Wel valt met Beneden te constateren dat eigen bijdragen 
een gerechtvaardigd doel moeten dienen, daartoe in een redelijke verhouding moeten 
staan, en de kern van het recht op toegang tot de rechter niet mogen aantasten.268 

Het Airey-arrest vereist evenmin dat aan het recht op een effectieve toegang tot de rechter 
gestalte wordt gegeven door middel van een aanspraak op gefinancierde rechtsbijstand. 
Het arrest laat de mogelijkheid open van een zodanige vereenvoudiging van procedures 

Bax 1992, i.h.b. p. 323. 
EHRM 9 oktober 1979, Λ^ 1980, 376 (Airey). 
Snijders 1987, i.h.b. p. 340. 
Kolvoort 1989, i.h.b. p. 765. 
EHRM 9 oktober 1979, NJ1980, 376 (Airey). 
Snijders 1987, i.h.b. p. 341 
Beneden 1998, i.h.b. p. 7. 
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dat de burger deze zonder rechtsbijstand effectief kan voeren. Met Snijders acht ik deze 
mogelijkheid echter niet erg realistisch aangezien de complexiteit van de bewijsrechtelijke 
en materieelrechtelijke problematiek die aan veel juridische procedures ten grondslag ligt, 
zich moeilijk zover laat terugdringen dat niet-juridisch geschoolde burgers deze zonder 
rechtsbijstand effectief zouden kunnen voeren. 

5.2 Rechtskarakter en rechtswerking van het recht op toegang tot de rechter 

Alvorens te komen tot een toetsing van de Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor 
de inkomensbescherming van zieke werknemers aan de bepalingen inzake het recht op 
toegang tot de rechter die in de vorige paragraaf zijn besproken, is het van belang om de 
relevantie van deze toetsing voor individuele werkgevers en werknemers te onderzoeken. In 
het kader van dit onderzoek dienen wederom twee vragen te worden beantwoord. De eerste 
vraag is die naar het rechtskarakter van de bepaling waaraan wordt getoetst. Is deze bepaling 
slechts een instructienoim die zich tot de overheid richt, of houdt zij een waarborg in waarop 
burgers zich jegens de overheid in rechte kunnen beroepen? In het laatste geval is bij een 
bepaling die in een verdrag is neergelegd meestal sprake van rechtstreekse werking (zie § 
2.2). De tweede vraag betreft de mogelijkheid voor individuele werknemers die niet bij de 
overheid werkzaam zijn, 70 zich jegens hun werkgever op een bepaling te beroepen waarin het 
recht op toegang tot de rechter is neergelegd. Indien een bepaling die mogelijkheid biedt, 
heeft zij horizontale werking. 

Zowel art. 6 EVRM als art. 14 FVBPR houden waarborgnormen in. De rechtstreekse werking 
van deze verdragsbepalingen is dan ook door de Hoge Raad erkend.271 Ook art. 17 Grondwet 
en art. 18 lid 1 Grondwet zijn op te vatten als waarborgnormen. Art. 17 Grondwet houdt 
jegens burgers de waarborg in dat slechts de formele wetgever hen kan afhouden van de 
rechter die de wet hun toekent en art. 18 lid 1 Grondwet garandeert het recht om zich in rechte 
of in administratief beroep door een rechtshulpverlener te laten bijstaan. Artikel 18 lid 2 
Grondwet is daarentegen met Akkermans272 te beschouwen als een instructienorm die gericht 
is tot de wetgever. 

Aangezien instructienormen niet gericht zijn tot de burgers, staat van deze normen zonder 
meer vast dat zij geen horizontale werking genieten. Waarborgnormen kunnen daarentegen 
wel horizontale werking hebben. Of dit bij een concrete waarborgnorm ook daadwerkelijk het 
geval is, is echter afhankelijk van de aard en de formulering van het recht dat daarin besloten 
ligt.273 Wat het recht op een behoorlijke rechtspraak betreft, dat in de artikelen 6 EVRM en 14 
IVBPR wordt gegarandeerd, lijkt de ruimte voor horizontale werking uiterst beperkt omdat 
het hier om bepalingen gaat die zich primair tot de overheid richten. 74 Ook het eerste lid van 
art. 18 Grondwet leent zich nauwelijks voor horizontale werking. Men zou zich kunnen 
voorstellen dat het recht op bijstand in rechte en in administratief beroep via een contractuele 
bepaling wordt ingeperkt, maar dat lijkt nogal gezocht.275 Bij de totstandkoming van art. 17 

"* Snijders 1987, i.h.b. p. 340. 
170 Overheidswerknemers kunnen zich ten opzichte van hun werkgever ook op een waarborgnorm beroepen die 
zeen horizontale werking heeft. 
"' Zie bijvoorbeeld HR 23 september 1980, NJ1981,116 en HR 4 november 1980, W1981, 117. 
172 Akkermans 1992b, i.h.b. p. 330. 
!" Van Dijk en Van Hoof 1990, p. 20. 
m Van Dijk 1983, p. 37. 
175 Akkermans 1992b, i.h.b. p. 332. 

290 



Grondwet is door de regering aan het in deze bepaling neergelegde recht horizontale werking 
toegekend.276 Dit neemt niet weg dat een burger er vrijwillig van kan afzien, gebruik te maken 
van de overheidsrechter die de wet hem toekent. Zulks vloeit voort uit de frase 'tegen zijn wil' 
in art. 17 Grondwet277 en ligt besloten in de aard van het civielrechtelijk proces dat het aan de 
belanghebbende is om te bepalen op welke wijze hij voor zijn rechten opkomt.278 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de artikelen 6 EVRM, 14IVBPR, 17 Grondwet 
en 18 lid 1 Grondwet waarborgnormen inhouden. Van deze bepalingen komt alleen aan art. 
17 Grondwet horizontale werking toe. Artikel 18 lid 2 Grondwet is op te vatten als een 
instructienorm die is gericht tot de wetgever. 

5.5. Toetsing aan het recht op toegang tot de rechter 

In § 5.1 werden aan het recht op toegang tot de rechter drie aspecten onderscheiden: (1) de 
bevoegdheid van een bij de wet ingestelde, onafhankelijke en onpartijdige rechter om een 
geschil te beslechten met een bindende uitspraak, (2) de formele toegankelijkheid van deze 
rechter en (3) zijn materiële toegankelijkheid. Hieronder wordt nagegaan, in hoeverre de 
rechtsbescherming die in Nederland wordt geboden ter zake van geschillen over de 
inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte met deze aspecten van het 
recht op toegang tot de rechter in overeenstemming is. 

(1) Geschillen over de doorbetaling van loon ex art. 7:629 lid 1 BW behoren tot de 
'rechtsvorderingen betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst' waarvan in art. 39 RO de 
berechting in eerste instantie aan de kantonrechter is opgedragen. Van alle aan hoger beroep 
onderworpen vonnissen en beschikkingen van de kantonrechter staat op grond van art. 54 RO 
hoger beroep open op de arrondissementsrechtsbank. Tegen de vonnissen van deze rechtbank 
in civiele zaken en strafzaken kan op grond van art. 95 RO cassatie worden ingesteld bij de 
Hoge Raad. Zowel de kantongerechten als de arrondissementsrechtbanken en de Hoge Raad 
gelden op grond van art. 1 RO, dat uitvoering geeft aan art. 116 Grondwet, als tot de 
rechterlijke macht behorende gerechten. Hun instelling berust derhalve op een formele wet. 
Ook hun organisatie en hun functioneren zijn in formele wetten geregeld. Voor de organisatie 
zijn, naast de wet RO, de Wet op de gerechtelijke indeling en de Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren van belang; voor het functioneren het procesrecht dat is neergelegd in de wetten 
Rv en Sv. Aan de arrondissementsrechtbanken is op grond van de artikelen 55b RO en 8:1 
Awb tevens de berechting in eerste instantie opgedragen van geschillen over besluiten die het 
Lisv heeft genomen in het kader van de uitvoering van de Ziektewet. Hoger beroep ter zake 
van deze geschillen staat op grond van art. 18 lid 1 onder b Beroepswet open op de Centrale 
Raad van Beroep. Deze instantie ontbreekt in de opsomming van tot de rechterlijke macht 
behorende gerechten in art. 1 RO, maar haar instelling en organisatie zijn wel in een formele 
wet, te weten de Beroepswet, geregeld. Het procesrecht dat de arrondissementsrechtbanken en 
de Centrale Raad van Beroep in Ziektewetgeschillen hanteren, is eveneens neergelegd in een 
formele wet, te weten de Awb. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat aan het vereiste dat de rechter die bevoegd is 
om geschillen over inkomensbescherming wegens ziekte te beslechten bij de wet moet zijn 
ingesteld, in Nederland wordt voldaan. 

Kamerstukken Π 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 10 en p. 41. 
Bax 1992, i.h.b. p. 324. 
Van Dijk 1983, p. 93. 
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De subjectieve onpartijdigheid van de hierboven genoemde rechters wordt gewaarborgd door 
de bepalingen omtrent wraking in de artikelen 29-33 Rv, 512-516 Sv en 8:15-8:18 Awb en 
door de bepalingen omtrent verschoning in de artikelen 34-36 Rv, 517-519 Sv en 8:19-8:20 
Awb. Voor de onafhankelijkheid en de objectieve onpartijdigheid van deze rechters is in de 
eerste plaats het gegeven van belang dat zij voor het leven worden benoemd. Dit vloeit voor 
de leden van de rechterlijke macht die met rechtspraak zijn belast voort uit art. 117 lid 1 
Grondwet en voor de leden van de Centrale Raad van Beroep uit art. 1 lid 3 Beroepswet. 
Daarnaast worden de onafhankelijkheid en de objectieve onpartijdigheid van rechters in 
Nederland gewaarborgd door wettelijke bepalingen over het bekleden en de registratie van 
nevenfuncties. De functies van advocaat, procureur en notaris mogen op grond van art. 44 lid 
1 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren niet door rechterlijke ambtenaren worden 
bekleed. Evenmin mogen rechterlijke ambtenaren op grond van deze bepaling anderszins van 
het verlenen van rechtskundige bijstand hun beroep maken. Daarbij valt te denken aan het 
uitoefenen van beroepen zoals belastingadviseur, jurist bij een bureau voor rechtshulp, 
vakbondsjurist en rechtsbijstandsverzekeringsjurist.279 Deze incompatibiliteiten zijn echter 
niet van toepassing op rechter-plaatsvervangers. In de praktijk komt het functioneren als 
rechter-plaatsvervanger van advocaten en notarissen frequent voor. Volgens Quant280 zijn 
alleen al 600 advocaten als zodanig werkzaam. Uit onderzoek van Eskes en De Groot-Van 
Leeuwen blijkt dat advocaten en notarissen medio 1995 43% van de rechter-plaatsvervangers 
vormden.281 Met Ingelse282 zijn aan een dergelijke omvangrijke inzet van advocaten als 
rechter-plaatsvervanger drie risico's te onderkennen: het 'ons-kent-ons'-gevaar, het 
specialistengevaar en het eenzijdigheidsgevaar. Het 'ons-kent-ons'-gevaar is dat van een te 
vertrouwelijke omgang met de beroepsrechters, waardoor de advocaat/rechter-plaatsvervanger 
zich als rechter te weinig onafhankelijk opstelt en als advocaat een voorsprong geniet. Het 
specialistengevaar betreft het meewegen van belangen van toekomstige cliënten als advocaat 
in het oordeel dat men als rechter op grond van zijn specifieke deskundigheid geeft. Het 
eenzij digheidsgevaar, ten slotte, houdt in dat het in oordeel als rechter het belang van de 
procespartij die men als advocaat doorgaans bedient (bijvoorbeeld dat van werkgevers) te 
zwaar meeweegt. Daar staat tegenover dat aan de inzet van advocaten en anderen als rechter-
plaatsvervanger met Van den Blink ook belangrijke voordelen zijn te onderkennen: de 
rechterlijke instantie waarbij zij worden ingezet, wordt verrijkt met hun specialistische 
deskundigheid en/of maatschappelijke ervaring en zij worden op hun beurt verrijkt met 
nieuwe inzichten op het gebied van hun dagelijks werk. Vanwege het hoge percentage 
advocaten en notarissen onder de rechter-plaatsvervangers gaan de risico's van hun inzet de 
voordelen echter overtreffen wanneer de rechterlijke macht daarvan structureel afhankelijk 
wordt. Bij de arrondissementsrechtbanken en de gerechtshoven lijkt dit inmiddels het geval te 
zijn.284 Daarom verdient het kabinetsbeleid dat gericht is op vermindering van deze 
afhankelijkheid285 steun. Voor het overige lijken de onafhankelijkheid en objectieve 
onpartijdigheid van rechters in Nederland voldoende te worden gewaarborgd, enerzijds door 
de meldings- en registratieplicht van art. 44 lid 2 en 3 Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren en anderzijds door de vangnetbepaling van art. 11 onder c RO. 

9 Kamerstukken II1994/95,24 220, nr. 3, p. 21. 
10 Quant 1997, i.h.b. p. 209. 
" Eskes en De Groot-Van Leeuwen 1996, i.h.b. p. 199. 
12 Ingelse 1996, i.h.b. p. 633-634. 
13 Van den Blink 1986. 
14 Eskes en De Groot-Van Leeuwen 1996, i.h.b. p. 201. 
15 Kamerstukken II1998/99, 26 200, hoofdstuk VI, nr. 2, p. 40. 
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(2) De formele toegankelijkheid van de rechter in geschillen met betrekking tot het recht op 
loondoorbetaling bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte staat onder druk door de 
verplichting die art. 7:629a lid 1 BW aan de rechter oplegt om een vordering tot doorbetaling 
van loon wegens ziekte afte wijzen als daarbij niet een verklaring van een deskundige is 
gevoegd over de verhindering van de werknemer om de bedongen arbeid of andere passende 
arbeid te verrichten. Deze verklaring wordt ook wel 'second opinion' genoemd. 

De SER maakt zijn Advies kabinetsvoornemens ZW, AAW en WAO gewag van mogelijke 
grondrechtelijke bezwaren tegen de beperking van het beroep op de rechter die het vereiste 
van een second opinion met zich brengt, en wijst daarbij op de artikelen 17 Grondwet en 6 
EVRM.286 De SER spreekt hier terecht van mogelijke grondrechtelijke bezwaren aangezien 
artikel 17 Grondwet, zoals in § 5.1 werd geconstateerd, geen waarborg biedt tegen beletselen 
van de formele toegankelijkheid van de rechter die niet worden opgeworpen door een 
bestuursorgaan maar door de formele wetgever. Artikel 6 EVRM biedt een dergelijke 
waarborg echter wel voorzover iemand de rechter wil benaderen voor de beslechting van een 
geschil aangaande 'civil rights and obligations'. Dat het recht op loondoorbetaling bij 
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte daartoe behoort, is evident. 
De formulering van het vereiste van een second opinion als imperatieve afwijzingsgrond 
neemt naar het oordeel van de regering287 de door de SER gesignaleerde mogelijke 
strijdigheid van dit vereiste met de artikelen 6 EVRM en 17 Grondwet weg. In de visie van de 
regering beperkt deze afwijzingsgrond niet de toegang tot de rechter maar geeft zij hem 
slechts een aanwijzing, hoe te handelen bij een vordering tot loondoorbetaling bij 
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte. Met Fleuren-van Walsem288 en Fase28 ben ik 
echter van mening dat het vereiste van een second opinion als een ontvankelijkheidsvereiste 
dient te worden beschouwd. Daarvoor pleit de omschrijving door de regering van het doel van 
dit vereiste als het zoveel mogelijk voorkomen dat de rechter onnodig wordt belast met de 
beslechting van geschillen over ongeschiktheid tot werken wegens ziekte.290 Gelet op deze 
doelstelling beperkt het vereiste van een second opinion de toegang tot de rechter wel 
degelijk. Ook in empirische zin is dit het geval. Minderhoud, Asscher-Vonk en Havinga,291 

die op basis van empirisch onderzoek tot een bevestigende beantwoording komen van de 
vraag of er onder de Wulbz in minder gevallen een beroep op de rechter wordt gedaan ter 
beslechting van geschillen over loondoorbetaling bij ziekte dan vóór de wet-TZ het geval was 
ter beslechting van geschillen met betrekking tot betaling van ziekengeld, beschouwen de 
invloed die de verplichte second opinion heeft op het verdere verloop van het conflict als één 
van de belangrijkste verklaringen voor het door hen gevonden onderzoeksresultaat. Aan de 
second opinion kennen zij een grote 'filterwerking' toe, aangezien de inhoud daarvan volgens 
hun informanten in hoge mate richtinggevend is voor het processuele gedrag van individuele 
werkgevers en werknemers: werkgevers blijken de loondoorbetaling voort te zetten ofte 
hervatten indien de werknemer volgens de second opinion arbeidsongeschikt is en 
werknemers blijken het werk te hervatten indien zij volgens de second opinion 
arbeidsgeschikt zijn. Deze 'filterwerking' wordt door onderzoek van Van Amstel en 
Marcelissen bevestigd: volgens dit onderzoek wordt slechts in één op de vijf gevallen waarin 
een second opinion wordt aangevraagd, nadien nog een beroep op de rechter gedaan.292 Deze 

Sociaal-Economische Raad 1995, p. 48. 
Kamerstukken Π1995-96, 24 439, nr. 3, p. 25. 
Fleuren-van Walsem 1996, i.h.b. p. 162. 
Fase 1996, p. 43. 
Kamerstukken II1995-96, 24 439, nr. 3, p. 63-64. 
Minderhoud, Asscher-Vonk en Havinga 1999, i.h.b. p. 148-150. 
Van Amstel en Marcelissen 1998. 
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verklaring van de afname van het beroep op de rechter onder de Wulbz ten opzichte van de 
situatie vóór de wet-TZ komt mij zeer aannemelijk voor. Zij maakt duidelijk dat de beperking 
van de formele toegankelijkheid van de rechter die het vereiste van een second opinion met 
zich brengt, wel degelijk van materiële betekenis is. Daarom behoort de hierboven 
geconstateerde spanning van dit vereiste met art. 6 EVRM de wetgever een punt van zorg te 
zijn. 

(3) De materiële toegankelijkheid van de rechter in geschillen met betrekking tot het recht op 
inkomensbescherming bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte is bij de totstandkoming 
van de Wulbz een punt van aandacht geweest. Vanwege het grote financiële belang van de 
zieke werknemer bij de doorbetaling van loon is bij die gelegenheid getracht, voor hem twee 
drempels bij de toegang tot de rechter te verlagen. Ten eerste is voor het geval dat een 
vordering uitsluitend strekt tot doorbetaling van loon bij ziekte in de Wet tarieven in 
burgerlijke zaken een laag griffierecht opgenomen van ƒ55,- bij de kantonrechter (art. 11 lid 
2 onder a) en ƒ 170,- in hoger beroep of cassatie (art. 2 lid 2 onder b en c). Ten tweede kan 
worden gewezen op de bepaling van art. 7:629a lid 6 BW, op grond waarvan de werknemer 
die een vordering tot doorbetaling van loon wegens ziekte instelt slechts in de proceskosten 
van zijn werkgever kan worden veroordeeld in geval van kennelijk onredelijk gebruik van 
procesrecht. Op de effectiviteit van deze beide drempelverlagende maatregelen valt het 
nodige afte dingen. Zo is het verlaagde griffierecht niet van toepassing indien een geschil 
over loondoorbetaling bij ziekte gepaard gaat met een geschil over het bestaan of de omvang 
van de onderliggende arbeidsovereenkomst en lijkt de burgerlijke rechter kennelijk onredelijk 
gebruik van procesrecht soms eerder aanwezig te achten dan zijn administratiefrechtelijke 
collega.293 

Naast de voorzieningen die zijn getroffen bij de Wulbz is voor de materiële toegankelijkheid 
van de rechter van belang dat de kosten van de voor een effectieve toegang tot de rechter 
noodzakelijke rechtsbijstand niet zo hoog oplopen dat een burger daardoor genoodzaakt is om 
van een beroep op de rechter afte zien. De Wet op de rechtsbijstand (Stb. 1993, 775) beoogt 
voor degenen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van de voor 
een effectieve toegang tot de rechter noodzakelijke rechtsbijstand volledig zelf te dragen, de 
toegang tot de rechter te garanderen maar beoogt eveneens de kosten van het stelsel van door 
de overheid medegefinancierde rechtsbijstand te beheersen.294 Met het oog op de 
laatstgenoemde doelstelling is bij of krachtens deze wet een drietal categorieën maatregelen 
getroffen: inperking van de doelgroep die aanspraak maakt op de voorziening, verscherping 
van de controle op de aanvraag daarvan en verhoging van de prijs van het gebruik. De 
belangrijkste maatregel tot inperking van de doelgroep van de voorziening was een verlaging 
van de inkomensgrenzen waarboven men geen of een meer beperkte aanspraak heeft, met 
name voor alleenstaanden. De scherpere controle had zowel betrekking op de afbakening van 
de doelgroep van de voorziening als op de bepaling van noodzakelijkheid, de rechtmatigheid 
en de doelmatigheid van het gebruik. De verhoging van de prijs van de voorziening, ten 
slotte, kwam tot onder meer uitdrukking in hogere eigen bijdragen.295 

Deze maatregelen hebben hun uitwerking niet gemist. Het rapport Met recht bijstand 
constateert dat het aantal toevoegingen in 1994 ten opzichte van 1993 met 32% is gedaald. 
Hiervan wordt de helft (16%) toegeschreven aan de scherpere controlemaatregelen, 10% aan 

Ktg. Amsterdam 11 oktober 1996 en 25 oktober 1996, JAR 1997/15. 
Kamerstukken II1991/92,22 609, nr. 3, p. 4 e.v. 
Werkgroep gebruik gefinancierde rechtsbijstand 1995, p. 10. 
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de inperking van de doelgroep en 6% aan de prijsverhoging. Het rapport kwalificeert het 
effect van de scherpere controlemaatregelen als beoogd effect van de Wet op de rechtsbijstand 
maar plaatst bij de beide andere effecten kritische kanttekeningen. De inperking van de 
doelgroep is volgens dit rapport slechts ten dele door de wetgever beoogd en overigens het 
gevolg van een te beperkte indexering van de inkomensgrenzen in het verleden. De hogere 
eigen bijdragen treffen volgens het rapport vooral de hogere inkomenscategorieën binnen het 
stelsel. Tegen de achtergrond van het streven naar een evenwichtige spreiding van lasten acht 
het rapport dit effect onbedoeld en ongewenst.296 

Naar aanleiding van het rapport Met recht bijstand zijn bij Besluit van 7 november 1995, Stb. 
1995, 530 voor negen van de twaalf inkomensgroepen de eigen bijdragen verlaagd. Voor de 
drie laagste inkomensgroepen bleef de eigen bijdrage echter ongewijzigd. Vanuit de 
Vereniging voor Rechtshulp is gesteld dat ook voor de laagste inkomensgroep de eigen 
bijdrage had moeten worden verlaagd, gelet op de precaire financiële positie waarin de leden 
van deze groep verkeren.297 Dit standpunt miskent dat de in 1994 vastgestelde eigen bijdragen 
op de hogere inkomenscategorieën binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand relatief 
zwaarder drukken dan op de laagste inkomenscategorie en dat de verlaging van 1995 nu juist 
beoogt, voor alle doelgroepinkomens in verhouding tot hun draagkracht evenredige financiële 
drempels vast te stellen.29 Overigens lijkt dit doel nog steeds niet bereikt. De huidige 
eigenbijdrageregeling berust op de veronderstelling dat de draagkracht van een huishouden bij 
een inkomenstoename van ƒ100,- met ƒ65,- stijgt. " Deze veronderstelling impliceert dat het 
inkomen boven het sociaal minimum grotendeels vrij besteedbaar zou zijn. De praktijk leert 
echter dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum doorgaans hogere vaste 
lasten hebben dan de sociale minima: zij hebben bijvoorbeeld minder recht op huursubsidie en 
zijn vaker in het bezit van een auto. Daarom acht ik het met Wamaar300 voor deze 
inkomensgroepen problematischer om de door hen verschuldigde eigen bijdrage uit de 
lopende inkomsten te voldoen dan voor de sociale minima het geval is. Empirisch onderzoek 
bevestigt dit standpunt: niet de laagste inkomensgroepen blijken de grootste wanbetalers van 
de eigen bijdrage te zijn maar de hogere.301 Realistischer dan de veronderstelling waarop de 
huidige regeling berust, lijkt mij de bevinding van Van Tulder en Jansen302 dat de eigen 
bijdrage bij een inkomenstoename van ƒ100,- met ƒ39,- kan stijgen zonder de beslissing om 
te procederen te beïnvloeden. 

Bij wet van 29 januari 1998, Stb. 1998, 371 is de indexeringssystematiek van de 
eigenbijdrageregeling aangepast. Sindsdien volgen zowel de inkomensgrenzen als de eigen 
bijdragen de ontwikkeling van de lonen, met uitzondering van de laagste inkomensgrens en de 
laagste eigen bijdrage: deze zijn nu gekoppeld aan de ontwikkeling van de bijstandsnormen. 
Tevens zijn bij deze wet de gevolgen van een te beperkte indexering in het verleden 
gerepareerd door de inkomensgrens waarboven geen recht meer op rechtsbijstand bestaat met 
ƒ345,- (voor alleenstaanden ƒ245,-) te verhogen. Deze reparatie is tot stand gekomen door de 
aanvaarding303 van een amendement van de Tweede-Kamerleden Van der Burg (PvdA) en 

Werkgroep gebruik gefinancierde rechtsbijstand 1995, p. 43-44. 
Muller 1995; Muller en Woudenberg 1995. 
Nota van Toelichting bij het Besluit van 7 november 1995, Stb. 1995, 530. 
Van Wijck 1998, i.h.b. noot 7 op p. 39. 
Wamaar 1998, i.h.b. p. 45. 
De Koning 1995, i.h.b. p. 12. 
Van Tulder en Jansen 1988, p. 64. 
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Dittrich (D66).304 Anders dan de kleine christelijke partijen heeft de CDA-fractie zich tegen 
de aanvaarding van dit amendement verzet aangezien het naar het oordeel van deze fractie de 
onevenwichtigheid van de eigenbijdrageregeling verder vergroot doordat het uitsluitend een 
verhoging van de hoogste inkomensgrenzen inhoudt.305 Een ander punt van kritiek dat na de 
wet van 29 januari 1998 resteerde, was de in art. 10 Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand 
(Stb. 1994, 33) opgenomen anticumulatieregeling. Deze was beperkt tot procedures over 
hetzelfde rechtsbelang. Daardoor vielen procedures die voortvloeien uit dezelfde oorzaak 
(bijvoorbeeld ongeschiktheid tot werken wegens ziekte) maar verschillende rechtsbelangen 
dienen (bijvoorbeeld loondoorbetaling door de werkgever en uitkering van ziekengeld) buiten 
deze regeling. Bovendien was zij beperkt tot procedures waarvoor binnen drie maanden na 
aanvang van de eerste procedure een toevoeging wordt gevraagd. 
Volgens De Vries306 was de eerstgenoemde beperking nogal rigide en had de laatstgenoemde 
beperking tot gevolg dat de anticumulatieregeling, gelet op de duur van veel procedures, 
zelden kan worden toegepast. Van der Burg 07 constateerde dat de regeling bij cumulatie van 
zaken absoluut onrechtvaardig kan uitvallen en bepleitte een systeem waarbij binnen een 
bepaalde periode niet opnieuw een eigen bijdrage meer verschuldigd is. Zover gaat de nieuwe 
anticumulatieregeling die met ingang van 15 juni 2000 van kracht is308 niet, maar deze 
regeling voorziet wel in een vermindering van de eigen bijdrage met 60% bij de tweede 
toevoeging binnen zes maanden. Bij de derde, vierde, vijfde en zesde of volgende toevoeging 
binnen zes maanden bedraagt het percentage waarmee de eigen bijdrage wordt verminderd 
respectievelijk 70, 80, 90 en 100. 

Uit het voorafgaande valt afte leiden dat bij de Wet op de rechtsbijstand de doelstellingen van 
het garanderen van de toegang tot de rechter voor minder draagkrachtigen en het beheersen 
van de daarmee gemoeide kosten met elkaar op gespannen voet staan. Doordat de balans 
aanvankelijk te ver in de richting van kostenbeheersing was doorgeslagen, moest een reeks 
van reparatiemaatregelen worden getroffen teneinde de beoogde garantie van het recht op 
toegang tot de rechter alsnog te realiseren. De vraag is nu, of dit doel in het licht van art. 6 
EVRM in voldoende mate is bereikt. Anders dan Beneden309 zou ik deze vraag niet zonder 
meer ontkennend willen beantwoorden. Daarbij staat voorop dat art. 6 EVRM, zoals in § 5.1 
is gebleken, niet vereist dat elke financiële drempel bij de toegang tot de rechter wordt 
geslecht. Wel vloeit uit deze verdragsbepaling voort dat financiële drempels bij de toegang tot 
de rechter niet zo hoog mogen zijn, dat zij het voor mensen onmogelijk maken een procedure 
aan te spannen. Ten aanzien van personen met een inkomen op het niveau van het sociaal 
minimum slaagt de Wet op de rechtsbijstand hier beter in dan ten aanzien van personen met 
een inkomen tussen het sociaal minimum en modaal. In het licht van art. 6 EVRM ben ik van 
mening dat de Wet op de rechtsbijstand voor de laatstgenoemde categorie personen een te 
hoge financiële drempel opwerpt doordat de eigenbijdrageregeling is gebaseerd op de onjuiste 
veronderstelling dat het inkomen boven het sociaal minimum grotendeels vrij besteedbaar zou 
zijn. Wat haar bereik betreft, acht ik de Wet op de rechtsbijstand echter niet in strijd met art. 6 
EVRM. Door de aanvaarding van het amendement-Van der Burg/Dittrich310 is dit tot 
ongeveer 50% van de bevolking verruimd. De overige 50% van de bevolking bestaat uit 
personen die deel uitmaken van een huishouden dat over een bovenmodaal inkomen beschikt. 

304 Kamerstukken II1996/97, 25 066, nr. 12 
305 Handelingen II1996/97, p. 6116. 
3 0 Όβνπ68ΐ998,ί .Κο.ρ.41. 
3 0 7 Van der Burg 1998-11, i.h.b. p. 64. 
3 0 8 Besluit van 8 juni 2000 houdende wijziging van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand, Stb. 2000, 242. 
3 0 9 Beneden 1998, i.h.b. p. 10-11. 
3 1 0 Kamerstukken II1996/97, 25 066, nr. 12. 
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Deze personen moeten in staat worden geacht, de premie voor een rechtsbijstandsverzekenng 
op te brengen. 

Een aspect van materiële toegankelijkheid dat niet door art. 6 EVRM wordt bestreken maar in 
de praktijk wel een belangrijke rol speelt, is de psychologische barrière die mensen bij het 
instellen van een rechterlijke procedure moeten overwinnen. In hechte sociale relaties zoals 
die tussen een werkgever en een werknemer is deze barrière doorgaans hoger dan in 
geanonimiseerde bureaucratische relaties zoals die tussen een werknemer en een 
uitvoeringsinstelling. Daarom valt met Minderhoud, Asscher-Vonk en Havinga311 te 
beargumenteren dat de bij de Wet-TZ en de Wulbz tot stand gebrachte vergroting van de 
verantwoordelijkheden van individuele werkgevers voor de financiering en de uitvoering van 
de inkomensbescherming van zieke werknemers voor, hen de psychologische barrière om 
over hun inkomensbescherming te procederen heeft verhoogd. Van strijdigheid met art. 6 
EVRM is op dit punt echter geen sprake. Wel zou het in de geest van art. 6 EVRM kunnen 
zijn om een antivictimisatiebepaling naar het voorbeeld van de tweede volzin van art. 7:648 
lid 1 BW toe te voegen. 

Samenvattend kunnen over de mate waarin de huidige Nederlandse verantwoor
delijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers aan het recht op 
toegang tot de rechter voldoet, de volgende conclusies worden getrokken: 

aan het vereiste dat de rechter die bevoegd is geschillen over inkomensbescherming bij 
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte te beslechten bij de wet moet zijn ingesteld, 
wordt in Nederland voldaan, 

- de subjectieve onpartijdigheid van deze rechter wordt in Nederland voldoende 
gewaarborgd, 

- de objectieve onpartijdigheid van deze rechter wordt in Nederland in het algemeen 
eveneens voldoende gewaarborgd, al is de structurele afhankelijkheid van 
arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven van de inzet van advocaten en notarissen 
als rechter-plaatsvervanger hier een punt van zorg, 

- de verplichting die art. 7:629a lid 1 BW aan de rechter oplegt om een vordering tot 
doorbetaling van loon wegens ziekte afte wijzen als daarbij niet een verklaring van een 
deskundige is gevoegd over de verhindering van de werknemer om de bedongen of andere 
passende arbeid te verrichten, staat op gespannen voet met het vereiste van formele 
toegankelijkheid van de rechter dat voortvloeit uit art. 6 EVRM, 
met het oog op de materiële toegankelijkheid van de rechter voor de werknemer zijn 
drempelverlagende maatregelen getroffen zoals de instelling van een laag griffierecht voor 
het geval dat een vordering uitsluitend strekt tot doorbetaling van loon bij ziekte en de 
beperking van de mogelijkheid om in de proceskosten van de werkgever te worden 
veroordeeld tot het geval van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht, maar op de 
effectiviteit van deze maatregelen valt het nodige afte dingen, 
de eigenbijdrageregeling in de Wet op de rechtsbijstand werpt voor personen met een 
inkomen tussen het sociaal minimum en modaal een in het licht van de door art. 6 EVRM 
vereiste materiële toegankelijkheid van de rechter te hoge financiële drempel op doordat 
zij is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat het inkomen boven het sociaal 
minimum grotendeels vrij besteedbaar zou zijn, 

- wat haar bereik betreft, is de Wet op de rechtsbijstand niet in strijd met het vereiste van 
materiële toegankelijkheid van de rechter ex art. 6 EVRM aangezien het gedeelte van de 

3,1 Minderhoud, Asscher-Vonk en Havinga 1999, i.h.b. p. 150. 
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bevolking dat geen recht heeft op een toevoeging krachtens deze wet qua inkomen in staat 
moet worden geacht om de premie voor een rechtsbij standsverzekering op te brengen, 
de verprivaatrechtelijking van de inkomensbescherming van zieke werknemers die bij de 
Wet-TZ en de Wulbz gestalte heeft gekregen, doet weliswaar feitelijk afbreuk aan de 
toegankelijkheid van de rechter maar is niet in strijd met het vereiste van materiële 
toegankelijkheid van de rechter ex art. 6 EVRM. Wel zou het in de geest van art. 6 EVRM 
kunnen zijn om een antivictimisatiebepalmg naar het voorbeeld van de tweede volzin van 
art. 7:648 lid 1 BW toe te voegen. 
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6. Samenvatting en conclusies 

In dit deel is de huidige Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers getoetst aan viertal constitutionele en 
intemationaalrechtelijke voorwaarden, te weten het recht op sociale zekerheid, het recht op 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen, het recht op privacy, en het recht op toegang tot 
de rechter. Van deze voorwaarden is telkens aangegeven wat zij inhouden, of zij 
instructienormen dan wel waarborgnormen zijn, in hoeverre zij rechtstreekse werking en 
horizontale werking hebben, en in hoeverre de huidige Nederlandse 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers met 
deze voorwaarden in overeenstemming is te achten. 

Het recht op sociale zekerheid is in verschillende gradaties in de Grondwet en in verdragen 
aan te treffen. De Grondwet en de algemene mensenrechtenverdragen (IVESCR en ESH) 
normeren slechts de verdeling van verantwoordelijkheden voor de besluitvorming over de 
sociale zekerheid (waaronder de inkomensbescherming van zieke werknemers). Artikel 20 lid 
2 Grondwet gaat daarbij het minst ver door uitsluitend te bepalen bij welk orgaan de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de sociale zekerheid berust. Artikel 9 
IVESCR en art. 12 ESH bevatten ook voorschriften die de inhoud van de besluitvorming over 
de sociale zekerheid regarderen. Zulke voorschriften zijn eveneens te vinden in de besproken 
lAO-verdragen en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid, maar deze verdragen bevatten 
bovendien voorschriften die van belang zijn voor de verdeling van verantwoordelijkheden 
voor de financiering en de uitvoering van de sociale zekerheid. De twee laatstgenoemde 
categorieën voorschriften kunnen via art. 12 lid 2 en 3 ESH ook in het ESH worden ingelezen. 
Artikel 20 lid 2 Grondwet, art. 9 IVESCR en art. 12 ESH met uitzondering van het tweede lid 
kunnen zonder meer als instructienorm worden gekwalificeerd en aan de twee laatstgenoemde 
bepalingen komt geen rechtstreekse werking toe. Artikel 12 lid 2 ESH verwijst naar IAO-
verdrag 102 en deelt daarom in het rechtskarakter hiervan. Dit verdrag, IAO-verdrag 121 en 
de Europese Code inzake Sociale Zekerheid bevatten verschillende soorten bepalingen. 
Enerzijds bevatten zij bepalingen die een gedetailleerde omschrijving geven van 
minimumaanspraken betreffende de hoogte en duur van uitkeringen bij ongeschiktheid tot 
werken wegens ziekte. Imperatief geredigeerd zijn deze minimumaanspraken echter slechts in 
een beperkte mate. Zo laten zij keuzemogelijkheden open voor de afbakening van de 
personele werkingssfeer en de bepaling van de berekeningsgrondslag van de uitkeringen. 
Anderzijds bevatten de besproken ΙΑΟ-verdragen en de Europese Code inzake Sociale 
Zekerheid voorschriften omtrent de financiering, de uitvoering en de rechtsbescherming. De 
voorschriften omtrent de financiering en de uitvoering zijn niet te kwalificeren als 
(minimum)aanspraken van burgers. De voorschriften omtrent de rechtsbescherming zijn dat 
wel, zijn imperatief geredigeerd en geven nauwkeurig aan wanneer rechtsbescherming moet 
worden geboden. Deze voorschriften kunnen derhalve als waarborgnormen met rechtstreekse 
werking worden gekwalificeerd. Voor het overige hebben de besproken bepalingen van IAO-
verdrag 102, IAO-verdrag 121 en de Europese Code het karakter van instructienormen zonder 
rechtstreekse werking. 

De huidige verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke 
werknemers voldoet op het punt van de besluitvorming aan de constitutionele en 
intemationaalrechtelijke voorwaarden die daaraan in de Nederlandse rechtsorde kunnen 
worden gesteld. Op het punt van de financiering voldoet zij daaraan echter niet geheel. Het uit 
hoofde van art. 7:629 lid 1 BW door de werkgever te betalen loon wordt immers niet, zoals 
IAO-verdrag 102 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid eisen, vanuit collectieve 
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middelen gefinancierd. Ook ten aanzien van de uitvoering doet zich een conflict voor met de 
eisen die uit de IAO-verdrag 102 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid 
voortvloeien. Voorzover de verzekeraar van een werkgever als uitvoeringsorganisatie van de 
loondoorbetalingsverplichting fungeert, wordt niet voldaan aan het vereiste dat aan 
werknemers medezeggenschap in de uitvoeringsorganisatie toekomt. 

De besproken bepalingen inzake het recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
stellen hoge motiveringseisen aan de besluitvorming over de inkomensbescherming van zieke 
werknemers indien het resultaat daarvan een vermoeden van (in)directe discriminatie naar 
geslacht met zich brengt. Voor het weerleggen van zulk een vermoeden is vereist dat het 
gemaakte onderscheid een legitiem doel dient zoals het garanderen van een bestaansminimum 
of het handhaven van de financierbaarheid van de inkomensbeschermingsregeling, en dat het 
gemaakte onderscheid een noodzakelijk en geschikt middel is om dat doel te bereiken. 
Van de besproken verdragsbepalingen kunnen de artikelen 26IVBPR, 141 EG-verdrag, 4 lid 
1 EG-Richtlijn 79/7 en 14 EVRM als waarborgnormen worden gekwalificeerd. Al deze 
bepalingen hebben rechtstreekse werking. De twee eerstgenoemde bepalingen hebben 
bovendien horizontale werking. 
Het verschil in hoogte en duur van de uitkering dat de Ziektewet maakt ten gunste van de 
vrouwelijke verzekerde die in de periode waarin zij aanspraak had kunnen maken op 
ziekengeld in verband met haar bevalling ongeschikt is tot werken wegens ziekte, kan met een 
beroep op art. 4 lid 2 Richtlijn 79/7/EEG worden gerechtvaardigd. De inkomensbescherming 
bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte van het op minder dan drie dagen per week 
werkzame huishoudelijk personeel en de verschillende wijzen waarop in het BW en de 
Ziektewet vorm wordt gegeven aan de bescherming van kostwinners brengen een vermoeden 
van indirecte discriminatie naar geslacht mee. Een dergelijk vermoeden kan worden 
weggenomen indien het onderscheid dat dit vermoeden oproept, wordt gemaakt met het oog 
op een legitiem doel van sociaal beleid en een geschikt en noodzakelijk middel vormt om dat 
doel te bereiken. Bij de ruime beoordelingsmarge die het HvJ EG thans aan de lidstaten 
toekent, kan vrijwel elk optreden van de wetgever aan een legitiem doel van sociaal beleid 
dienstig worden verklaard. Moeilijker is het om de noodzakelijkheid en de geschiktheid 
daarvan aan te tonen. Op dit punt schieten de inkomensbescherming van het op minder dan 
drie dagen per week werkzame huishoudelijk personeel en de verschillende wijzen waarop in 
het BW en de Ziektewet vorm wordt gegeven aan de bescherming van kostwinners tekort. Bij 
een toetsing aan Richtlijn 79/7/EEG behoeft dit echter niet tot het constateren van indirecte 
discriminatie naar geslacht te leiden aangezien het HvJ EG -en de CRvB- het onderzoek naar 
de noodzakelijkheid en de geschiktheid van een maatregel die onderscheid maakt met het oog 
op het doel daarvan, incorporeren in de marginale toetsing waarmee zij de legitimiteit van dat 
doel beoordelen. 
Op het gebied van het recht op privacy vullen de artikelen 10 t/m 13 Grondwet enerzijds en 
art. 8 EVRM anderzijds elkaar aan. Met name de artikelen 11 t/m 13 Grondwet omschrijven 
de gebieden waarop zij privacybescherming bieden nauwkeuriger dan art. 8 EVRM dit doet. 
Bovendien bieden de artikelen 10 t/m 13 Grondwet meer formele waarborgen voor de 
kwaliteit van beperkende wetgeving. Daar staat tegenover dat art. 8 EVRM meer materiële 
waarborgen voor de kwaliteit van beperkende wetgeving biedt dan de artt. 10 t/m 13 
Grondwet. Bovendien leert het voorbeeld van art. 13 Grondwet dat een te nauwkeurige 
omschrijving van de materiële werkingssfeer van een bepaling een -met het oog op nieuwe 
ontwikkelingen noodzakelijke- dynamische interpretatie van die bepaling kan belemmeren. 
Ten slotte is een rechter wel verplicht om een formele wet aan art. 8 EVRM te toetsen maar is 
hij niet bevoegd om een dergelijke wet te toetsen aan de artikelen 10 t/m 13 Grondwet. 
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De kembepalingen van de EG-Privacyrichtlijn, het eerste lid van art. 10 en de artikelen 11,12 
en 13 Grondwet, art. 8 EVRM en art. 17 IVBPR houden waarborgnormen in. Voorzover deze 
normen in verdragsbepalingen zijn neergelegd, hebben zij rechtstreekse werking. Zekerheid 
omtrent horizontale werking bestaat echter alleen ten aanzien van art. 8 EVRM, art. 17 
IVBPR en de artikelen 10 lid 1 en 11 Grondwet. Lagere rechters kennen soms ook aan art. 13 
Grondwet horizontale werking toe. De kembepalingen van de EG-Privacyrichtlijn hebben 
geen horizontale werking. Hetzelfde geldt voor de instructienormen van art. 10 lid 2 en 3 
Grondwet en het Databeschermingsverdrag. 
De in de Ziektewet opgenomen inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen zijn in 
overeenstemming met het grondrecht op privacy maar de inlichtingen- en 
medewerkingsverplichtingen die in het BW zijn opgenomen of op grond van het BW kunnen 
worden opgelegd, staan met dit grondrecht op gespannen voet. 

Het recht op toegang tot de rechter valt in drie delen uiteen: (1) de bevoegdheid van een bij 
de wet ingestelde, onafhankelijke en onpartijdige rechter om een geschil te beslechten met een 
bindende uitspraak, (2) de formele toegankelijkheid van deze rechter en (3) zijn materiële 
toegankelijkheid. 
Het onder (1) genoemde vereiste dat de rechter bij de wet moet zijn ingesteld houdt in dat de 
instelling, de organisatie en het functioneren van de rechter op een formeelwettelijke basis 
moeten berusten. De onafhankelijkheid van de rechter impliceert dat hij zijn beslissing kan 
baseren op zijn eigen vrije oordeel omtrent feiten en rechtsgronden, zonder enige binding ten 
opzichte van partijen of het overheidsapparaat en zonder dat zijn beslissing onderworpen is 
aan toetsing door een instantie die niet onafhankelijk is. Het vereiste van onpartijdigheid 
houdt enerzijds in dat de rechter niet vooringenomen is ten aanzien van de te nemen beslissing 
en zich niet laat beïnvloeden door welke druk dan ook, maar aan de hand van objectieve 
argumenten tot een oordeel komt. Deze persoonlijke of subjectieve onpartijdigheid wordt 
door het EHRM slechts marginaal getoetst, dit in tegenstelling tot de objectieve 
onpartijdigheid die de wijze van samenstelling van een rechterlijk college en de samenloop of 
opeenvolging van functies bij de leden daarvan betreft. Indien één van deze onderwerpen 
twijfel over de onpartijdigheid van een college of een lid daarvan oproept, acht het EHRM het 
vertrouwen dat de rechter in een democratische samenleving moet inboezemen reeds 
ontoelaatbaar aangetast, ook al ontbreekt een concrete aanwijzing voor partijdigheid in 
subjectieve zin. 
De formele toegankelijkheid van de rechter (2) houdt in dat de overheid burgers niet de 
toegang ontzegt tot de rechter die bevoegd is hun geschil te beslechten. Dit betekent dat de 
overheid zich dient te onthouden van handelingen waardoor het beroep op de rechter illusoir 
wordt. De formele toegankelijkheid van de rechter houdt tevens het recht op rechtsbijstand 
voorzover procesvertegenwoordiging verplicht is gesteld. In andere gevallen kan het recht op 
rechtsbijstand voortvloeien uit het vereiste van materiële toegankelijkheid van de rechter (3). 
Dit vereiste houdt in dat financiële drempels zoals griffierechten, het risico van proceskosten
veroordeling en de kosten van de voor een effectieve toegang tot de rechter noodzakelijke 
rechtsbijstand niet zo hoog mogen oplopen dat een burger daardoor genoodzaakt is om van 
een beroep op de rechter afte zien. Het EHRM eist niet de afwezigheid van elke financiële 
drempel bij de toegang tot de rechter. Wel valt te constateren dat eigen bijdragen een 
gerechtvaardigd doel moeten dienen, daartoe in een redelijke verhouding moeten staan, en de 
kem van het recht op toegang tot de rechter voor de betrokkene niet mogen aantasten. 
Van de constitutionele en internationaalrechtelijke bepalingen die het recht op toegang tot de 
rechter betreffen, houden de artikelen 6 EVRM, 14 IVBPR, 17 Grondwet en 18 lid 1 
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Grondwet waarborgnormen in. Van deze bepalingen komt alleen aan art. 17 Grondwet 
horizontale werking toe. Artikel 18 lid 2 Grondwet is een instructienorm. 
Voor een weergave van de resultaten van het onderzoek naar de mate waarin de huidige 
Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor inkomensbescherming van zieke 
werknemers aan het recht op toegang tot de rechter voldoet, wordt verwezen naar het slot van 
§5.3. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de huidige Nederlandse 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers met de 
in dit hoofdstuk besproken constitutionele en intemationaalrechtelijke normen op de volgende 
punten op gespannen voet staat: 
- het uit hoofde van art. 7:629 lid 1 BW door de werkgever te betalen loon wordt niet, zoals 

IAO-verdrag 102 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid eisen, vanuit collectieve 
middelen gefinancierd, 

- voorzover de verzekeraar van een werkgever als uitvoeringsorganisatie van de 
loondoorbetalingsverplichting fungeert, wordt niet voldaan aan het vereiste van IAO-
verdrag 102 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid dat aan werknemers 
medezeggenschap in de uitvoeringsorganisatie toekomt, 
de inkomensbescherming van het op minder dan drie dagen per week werkzame 
huishoudelijk personeel en de verschillende wijzen waarop in het BW en de Ziektewet 
vorm wordt gegeven aan de bescherming van kostwinners roepen een vermoeden op van 
indirecte discriminatie naar geslacht, waarvan kan worden betwijfeld of het door een 
objectieve rechtvaardigingsgrond wordt weggenomen, 
de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen die in het BW zijn opgenomen of op 
grond van het BW kunnen worden opgelegd, staan op gespannen voet met het grondrecht 
op privacy, en de verplichting die artikel 7:629a lid 1 BW aan de rechter oplegt om een 
vordering tot doorbetaling van loon wegens ziekte afte wijzen als daarbij niet een 'second 
opinion' is gevoegd, staat op gespannen voet met het vereiste van formele 
toegankelijkheid van de rechter, dat voortvloeit uit art. 6 EVRM. 
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Conclusies en aanbevelingen 

In deze studie staan drie vragen centraal. De eerste vraag is die naar de wijze waarop de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers zich in 
de twintigste eeuw in Nederland heeft ontwikkeld. De tweede vraag betreft de huidige stand 
van zaken. Zij brengt in kaart welke arbeidsrechtelijke en sociaalzekerheidsrechtelijke rechten 
en verplichtingen de in de Wulbz voorziene verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers inhoudt voor individuele werkgevers en 
werknemers. Daarbij blijft de samenhang van deze beide categorieën rechten en 
verplichtingen niet onbesproken. De derde en laatste vraag die in deze studie wordt 
beantwoord, is die in hoeverre de in de Wulbz voorziene verdeling van 
verantwoordelijkheden voor de inkomensbescherming van zieke werknemers voldoet aan 
constitutionele en intemationaalrechtelijke voorwaarden die daaraan in de Nederlandse 
rechtsorde kunnen worden gesteld. 

Historische ontwikkeling 
De eerste vraag is die naar de historische ontwikkeling van de verant
woordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers. Deze vraag 
zal hieronder achtereenvolgens worden beantwoord voor de besluitvorming over, en voor de 
financiering en de uitvoering van deze inkomensbescherming. 
Nadat met de Ongevallenwet van 1901 de principiële keuze was gemaakt om aan de wetgever 
verantwoordelijkheid toe te delen voor de besluitvorming omtrent de vraag of, door wie en op 
welke wijze aan de inkomensbescherming van zieke werknemers gestalte wordt gegeven, 
werd het gebied waarop deze verantwoordelijkheid zich uitstrekt tot in de zestiger jaren 
voortdurend uitgebreid. In de zeventiger en tachtiger jaren treedt een kentering op: zowel op 
financiële als op principiële gronden wordt een terugtred van de wetgever bepleit. In de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers komt 
deze terugtred echter slechts in beperkte mate tot uitdrukking, en wel door een verlaging van 
het percentage van het dagloon dat op grond van de Ziektewet wordt uitgekeerd. Daardoor 
wordt het gedeelte van de inkomensbescherming waarover de sociale partners en individuele 
werkgevers en werknemers kunnen beslissen, vergroot. In de negentiger jaren wordt de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming omtrent de financiering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers in twee stappen (TZ en Wulbz) van de wetgever 
naar individuele werkgevers overgeheveld. Langs deze weg heeft de wetgever met wisselend 
succes getracht, het ziekteverzuim terug te dringen. De verantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming omtrent de kring van rechthebbenden op inkomensbescherming, de 
voorwaarden waaronder zij daarop aanspraak kunnen maken, de hoogte en duur van deze 
aanspraken en de rechtsbescherming ter zake daarvan blijft echter bij de wetgever berusten. 
Dit valt te verklaren doordat belangen als rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, overzichtelijkheid 
en doelmatigheid pleiten voor het blijven nemen van verantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming omtrent de inkomensbescherming van zieke werknemers door de wetgever. 

Bij de wetten TZ en Wulbz is niet alleen de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming 
over de financiering van de inkomensbescherming van zieke werknemers aan de individuele 
werkgevers toebedeeld maar zijn zij de aan deze inkomensbescherming verbonden financiële 
lasten ook rechtstreeks gaan dragen. Voordien droegen zij weliswaar reeds het grootste deel 
van deze financiële lasten, maar dan door tussenkomst van collectiviteiten zoals 
bedrijfsverenigingen. Deze verandering valt te verklaren vanuit de behoefte van de wetgever 
om het ziekteverzuim terug te dringen. Door individuele werkgevers rechtstreeks met de 
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kosten van het ziekteverzuim in hun bedrijf te confronteren, beoogt de wetgever hen aan te 
zetten tot het voeren van een op preventie van ziekteverzuim en reïntegratie van zieke 
werknemers gericht arbeidsomstandighedenbeleid. 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de publiekrechtelijke inkomensbescherming 
bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte is tot in jaren '60 in toenemende mate toebedeeld 
aan bedrijfsverenigingen. Binnen deze organisaties is de bestuurlijke invloed van de 
georganiseerde werknemers duidelijk toegenomen. De georganiseerde werkgevers hebben van 
meet af aan een belangrijke bestuurlijke invloed op de uitvoeringsorganisaties uitgeoefend. 
Gezamenlijk zien deze sociale partners in de jaren '70 en '80 kans om hun bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de inkomensbescherming bij ziekte te behouden. 
In de negentiger jaren lukt dat niet meer: de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
inkomensbescherming van zieke werknemers wordt dan in twee stappen vrijwel geheel bij de 
individuele werkgevers gelegd. De politieke en maatschappelijke onrust over de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de omvang van het gebruik van de 
Ziektewet en de WAO is als aanleiding tot deze ontwikkeling te beschouwen. De 
bureaucratische wijze van functioneren van de bedrijfsverenigingen en de als onbevredigend 
ervaren wettelijke regeling van de coördinatie en het toezicht dienen echter als achterliggende 
oorzaken te worden aangemerkt. 

Arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen 
Een volgende vraag die beantwoording behoeft, is welke arbeidsrechtelijke rechten en 
verplichtingen de in de Wulbz voorziene verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers inhoudt voor individuele werkgevers en 
werknemers. Deze vraag kan als volgt worden beantwoord. Individuele werkgevers zijn op 
grond van art. 7:629 lid 1 BW verplicht om als regel gedurende maximaal 52 weken1 een 
percentage2 van het naar tijdruimte vastgestelde loon door te betalen aan werknemers die de 
bedongen arbeid niet hebben verricht omdat zij daartoe door ziekte verhinderd waren. Op 
grond van een CAO of een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, dan 
wel op grond van de individuele arbeidsovereenkomst kan de werkgever gehouden zijn, aan 
de werknemer een hoger percentage van zijn loon door te betalen dan wettelijk is 
voorgeschreven. In de praktijk is deze situatie de meest gebruikelijke: begin 1997, dus bijna 
één jaar na de inwerkingtreding van de Wulbz, werd in ruim 90% van de ondernemingen in 
geval van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte het volledige loon doorbetaald. 

1 Een uitzondering op deze regel doet zich voor indien de werkgever de aangifte, bedoeld in art. 38 lid 1 ZW te 
laat heeft gedaan of indien de werknemer ten behoeve van zijn werkgever (vrijwel) uitsluitend huiselijke of 
persoonlijke dienten vemcht op niet meer dan twee kalenderdagen per week. In het eerste geval wordt de duur 
van de loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 lid 1 BW verlengd met de duur van de vertraging van de 
aangifte. In het tweede geval bedraagt de duur van de loondoorbetalingsverplichting op grond van art. 7:629 lid 2 
BW maximaal zes weken. 
2 Indien de werknemer het wettelijk minimumloon verdient, bedraagt dit percentage 100. Indien de werknemer 
meer dan het wettelijk minimumloon maar minder dan 142% van het wettelijk minimum-loon verdient, dient de 
werkgever eveneens het wettelijk minimumloon door te betalen. Het percentage van het dagloon van de 
werknemer dat hij verschuldigd is, bedraagt dan meer dan 70 maar minder dan 100. Indien de werknemer ten 
minste 142% van het wettelijk minimumloon maar met meer dan het maximum premieloon voor de sociale 
werknemersverzekeringen verdient, is de werkgever verplicht 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon 
door te betalen. Indien de werknemer ten slotte meer dan het maximum premieloon voor de sociale 
werknemersverzekeringen verdient, is de werkgever slechts verplicht om 70% van het maximum pennieloon 
(dus minder dan 70% van het eigen dagloon van de werknemer) door te betalen. 
3 Indien het loon van de werknemer niet naar tijdruimte is vastgesteld, is de werkgever op grond van art. 7:629 
lid 7 BW verplicht om een percentage door te betalen van het gemiddelde loon dat de werknemer gedurende zijn 
ongeschiktheid tot werken had kunnen verdienen. Zie voor de hoogte van dit percentage de vorige noot. 
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Met de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever correspondeert een recht op 
loondoorbetaling van de werknemer. Aan dit recht zijn voor de werknemer verplichtingen 
verbonden tot het niet door opzet veroorzaken van de ziekte, het bij de aanstellingskeuring 
niet verstrekken van valse informatie over voor de functie relevante gebreken, het niet 
belemmeren of vertragen van de genezing, het verrichten van passende arbeid, en het naleven 
van redelijke controlevoorschriften. Met betrekking tot deze verplichtingen kan het volgende 
worden geconcludeerd. 
Schending van de verplichting om de ziekte niet door opzet te veroorzaken komt in de 
gepubliceerde jurisprudentie nauwelijks voor en is bovendien moeilijk te bewijzen. 
De verplichting om bij de aanstellingskeuring geen valse informatie te verstrekken over voor 
de functie relevante gebreken is zo stringent geformuleerd dat de verstrekking van valse 
informatie over voor de functie relevante gebreken tijdens een sollicitatiegesprek en de 
verzwijging bij de aanstellingskeuring van voor de functie relevante gebreken waarnaar niet 
wordt gevraagd, geen schending van deze verplichting zouden opleveren indien deze 
grammaticaal wordt geïnterpreteerd. De rechtspraak lijkt evenwel geneigd, aan het recht van 
de werknemer op doorbetaling van loon wegens ongeschiktheid tot werken die voortvloeit uit 
een gebrek dat relevant is voor de functie en reeds bij indiensttreding bestond, de verplichting 
te verbinden om de werkgever daarover tijdens de sollicitatieprocedure op eigen initiatief te 
informeren. 
De inhoud van de verplichting van de werknemer om zijn genezing niet door zijn toedoen te 
belemmeren of vertragen is onduidelijk omdat de wetsgeschiedenis op dit punt een gebrek aan 
consistentie vertoont. Bij de beoordeling door de Centrale Raad van Beroep van de naleving 
van de met deze verplichting corresponderende bepalingen van art. 45 lid 1 onder a en b ZW 
speelt het oordeel van artsen een belangrijke rol. Te verwachten valt dat de civiele rechter 
deze lijn zal doortrekken. 
De verplichting om passende arbeid te verrichten, ziet vooral op werk bij de eigen werkgever. 
Slechts onder een tweetal aanvullende voorwaarden is deze verplichting ook van toepassing 
op werkzaamheden bij een andere werkgever: de werkgever moet de werknemer daartoe in de 
gelegenheid stellen en het Lisv moet daarvoor toestemming verlenen. Bovendien wordt voor 
de weigering van passende arbeid bij een andere werkgever in meer gevallen een deugdelijke 
grond aangenomen dan voor weigering van passende arbeid bij de eigen werkgever. In 
beginsel gaat door een niet op een deugdelijke grond berustende weigering om passende 
arbeid te verrichten, ook indien de werknemer daarmee slechts een gedeelte van zijn 
oorspronkelijke loon kan verdienen, diens recht op loondoorbetaling voor de duur van die 
weigering geheel teniet. De rechter is echter bevoegd om de hantering en de sanctionering 
door de werkgever van de verplichting om passende arbeid te verrichten, te toetsen aan de 
redelijkheid en billijkheid. Uitkomst van deze toetsing kan zijn dat het recht van de 
werknemer op loondoorbetaling, in weerwil van de letter van art. 7:629 lid 3 onder c BW, niet 
(geheel) vervalt. 
De verplichting van de werknemer tot het naleven van redelijke controlevoorschriften vloeit 
voort uit de bevoegdheid van de werkgever ex art. 7:629 lid 5 BW tot opschorting van de 
loondoorbetaling bij niet-naleving van controlevoorschriften die schriftelijk zijn gegeven, 
redelijk zijn en noodzakelijk zijn om het recht op loon vast te stellen. De twee laatstgenoemde 
voorwaarden houden in dat de voorschriften niet onnodig belastend mogen zijn voor de 
werknemer, niet verder mogen gaan dan strikt noodzakelijk is om de werkgever de informatie 
te verschaffen die hij nodig heeft om het recht op loon vast te stellen, en in een redelijke 
verhouding moeten staan tot het beoogde doel. De achtergrond van deze voorwaarden wordt 
gevormd door het onder meer in art. 10 Grondwet en art. 8 EVRM erkende grondrecht op 
privacy. 
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De betekenis van deze voorwaarden voor voorschriften over de ziekmelding, de verstrekking 
van inlichtingen door en de bereikbaarheid van de werknemer wordt in de wetsgeschiedenis 
van de Wulbz geëxpliciteerd, maar op een wijze die in de literatuur kritisch is bejegend. Op 
de betekenis van deze voorwaarden voor voorschriften over het ondergaan van een medisch 
onderzoek wordt in de wetsgeschiedenis van de Wulbz niet ingegaan. Een eenzijdig door de 
werkgever opgesteld controlevoorschrift dat hem in staat stelt, de werknemer te verplichten 
een medisch onderzoek te ondergaan, lijkt echter niet aan deze voorwaarden te voldoen. 

Sociaalzekerheidsrechtelijke rechten en verplichtingen 
Naast arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen houdt de in de Wulbz voorziene 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers voor 
werkgevers en werknemers ook sociaalzekerheidsrechtelijke rechten en verplichtingen in. De 
vraag welke deze rechten en verplichtingen zijn, kan in essentie als volgt worden beantwoord. 
Slechts in een beperkt aantal gevallen heeft een werknemer recht op uitkering van ziekengeld. 
Het ontstaan van een recht op ziekengeld is daarvoor wel een noodzakelijke maar geen 
voldoende voorwaarde. Een recht op ziekengeld ontstaat slechts indien aan een drietal 
voorwaarden wordt voldaan. De eerste voorwaarde betreft het verzekerd zijn van de 
werknemer. Ten opzichte van enkele groepen werknemers wier verzekering recentelijk is 
geëindigd, wordt voor het ontstaan van een recht op ziekengeld gehandeld alsof zij verzekerd 
zijn gebleven. Men spreekt in dit verband van nawerking van de verzekering. De tweede 
voorwaarde is gelegen in de verhindering van de werknemer tot het verrichten van 'zijn 
arbeid'. Daaronder wordt voor een werknemer met werkervaring de laatstelijk daadwerkelijk 
door hem verrichte arbeid verstaan, tenzij hij deze arbeid langer dan 52 weken niet meer heeft 
verricht en bovendien duidelijk is dat hij voor deze arbeid blijvend ongeschikt is. In dat geval 
wordt passende arbeid als 'zijn arbeid' aangemerkt. Voor een werknemer die nog niet eerder 
heeft gewerkt en vóór de aanvang van zijn eerste werkzaamheden ziek wordt, geldt de 
bedongen arbeid als 'zijn arbeid'. De derde voorwaarde voor het ontstaan van een recht op 
ziekengeld betreft de oorzaak van de verhindering van de werknemer tot het verrichten van 
'zijn arbeid'. Deze dient te zijn gelegen in ongeschiktheid tot werken wegens ziekte, gebreken, 
zwangerschap of bevalling. Hiervan is sprake indien de werknemer op één van de zojuist 
genoemde medische gronden, naar objectieve maatstaven gemeten, 'zijn arbeid' niet kan of 
mag verrichten. Het ontstaan van een recht op ziekengeld betekent, zoals gezegd, niet altijd 
dat de betrokken werknemer een recht op uitkering van ziekengeld heeft. De meest 
gebruikelijke situatie is zelfs dat hij dit recht niet heeft. In art. 29 lid 1 ZW wordt namelijk 
bepaald dat aan de verzekerde die uit hoofde van zijn dienstbetrekking recht heeft op 
doorbetaling van loon, als regel geen ziekengeld wordt uitgekeerd. Het recht op doorbetaling 
van loon gaat dus als regel vóór het recht op uitkering van ziekengeld. De uitzonderingen op 
deze regel betreffen de orgaandonor (art. 29 lid 2 onder e ZW), de vrouw die tijdens 
zwangerschaps- of bevallingsverlof of wegens ongeschiktheid tot werken ten gevolge van 
zwangerschap of bevalling recht heeft op ziekengeld (art. 29a ZW) en de werknemer die 
onmiddellijk voorafgaand aan zijn dienstbetrekking arbeidsgehandicapte is in de zin van de 
Wet REA, bij ongeschiktheid tot werken die aanvangt in de eerste vijfjaar van zijn 
dienstbetrekking (art. 29b ZW). In deze gevallen wordt het financiële risico dat de 
loondoorbetalingsverplichting van art. 7:629 lid 1 BW voor de werkgever met zich brengt, 
van hem afgenomen door de aftrek waarin art. 7:629 lid 4 BW voorziet. Recht op uitkering 
van ziekengeld hebben verder de werknemer met een dienstbetrekking in de zin van art. 4 of 
art. 5 ZW, de werknemer die zijn recht op ziekengeld ontleent aan nawerking van de 
verzekering, de werknemer wiens dienstbetrekking tijdens de duur van de 
loondoorbetalingsverplichting eindigt en de werkloze werknemer met een WW-uitkering. 
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De sociaalzekerheidsrechtelijke verplichtingen van individuele werkgevers en werknemers 
kunnen worden onderscheiden in informatieverplichtingen en medewerkingsverplichtingen. 
Informatieverplichtingen strekken tot het tijdig, juist en volledig verstrekken van inlichtingen 
die voor de uitvoering van socialezekerheidswetten van belang kunnen zijn. 
Medewerkingsverplichtingen dienen ter stroomlijning van administratieve processen en ter 
beperking van uitkeringslasten. De verplichting tot het opstellen en meewerken aan de 
uitvoering van een reïntegratieplan (art. 71a WAO) kan gelden als de belangrijkste 
medewerkingsverplichting voor de individuele werkgever. De belangrijkste 
medewerkingsverplichtingen voor individuele werknemers zijn: 
- het tijdig inroepen van geneeskundige hulp (art. 45 lid 1 onder a ZW), 
- het voortzetten van de behandeling (art. 45 lid 1 onder a ZW), 

het opvolgen van de voorschriften van de behandelende arts (art. 45 lid 1 onder a ZW), 
- het niet belemmeren of vertragen van de genezing (artikel 45 lid 1 onder b ZW), 
- het voldoen aan een verzoek van het Lisv om te verschijnen en/of mee te werken aan een 

geneeskundig onderzoek door een door het Lisv aangewezen deskundige (art. 28 lid 1 en 
art. 45 lid 1 onder c ZW), 

- het zich uiterlijk op de tweede dag van de ongeschiktheid tot werken ziekmelden bij de 
werkgever of, indien men geen werkgever heeft, bij het Lisv (art. 45 lid 1 onder d ZW 
onder verwijzing naar art. 38a lid 1 ZW), 

- het naleven van de Lisv-controlevoorschriften (artikel 45 lid 1 onder e ZW), 
en het niet verrichten van handelingen alsmede het vermijden van nalatigheden waardoor 
de werknemer het Lisv of het A Wf benadeelt of zou kunnen benadelen (artikel 45 lid 1 
onder j ZW). 

Samenhang arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht 
De hierboven opgesomde arbeidsrechtelijke en sociaalzekerheidsrechtelijke rechten en 
verplichtingen van individuele werkgevers en werknemers hangen nauw met elkaar samen. 
Ter illustratie van deze samenhang volgen enkele voorbeelden. Een eerste voorbeeld betreft 
de invloed van de omstandigheid dat een werknemer recht heeft op uitkering van ziekengeld 
op de arbeids- en sociaalzekerheidsrechtelijke verplichtingen van de werkgever. De wettelijke 
loondoorbetalingsverplichting ex art. 7:629 lid 1 BW komt door deze omstandigheid feitelijk 
te vervallen doordat de werkgever de uitkering van ziekengeld op grond van art. 7:629 lid 4 
BW op het door te betalen loon in mindering mag brengen. Daar staat tegenover dat het 
tijdstip waarop de werkgever de ongeschiktheid tot werken van de werknemer bij het Lisv 
dient aan te geven, door deze omstandigheid wordt vervroegd van de eerste dag waarop de 
ongeschiktheid tot werken van de werknemer dertien weken heeft geduurd (art. 38 lid 1 ZW) 
naar de vierde dag van de ongeschiktheid tot werken (art. 38a lid 2 ZW). Een ander voorbeeld 
betreft de invloed van het niet tijdig nakomen door de werkgever van zijn verplichting ex art. 
38 lid 1 ZW tot het doen van aangifte van de ongeschiktheid tot werken van de werknemer bij 
het Lisv. Door deze handelwijze van de werkgever wordt het recht op doorbetaling van loon 
van de werknemer ex art. 7:629 lid 1 BW met de duur van de vertraging van de aangifte 
verlengd. 
Een moment waarop de samenhang van het recht op doorbetaling van loon ex art. 7:629 lid 1 
BW met het recht op uitkering van ziekengeld in het bijzonder tot uitdrukking komt, is het 
einde van de arbeidsovereenkomst. Op dat moment eindigt het recht op doorbetaling van loon 
en ontstaat als regel een recht op uitkering van ziekengeld (art. 29 lid 2 onder c ZW). Niet 
altijd sluiten deze twee rechten naadloos op elkaar aan. In dit verband valt te denken aan de 
situatie waarin de werkgever meent dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd terwijl het Lisv 
van oordeel is dat deze nog van kracht is. In deze situatie dreigt de werknemer tussen de wal 
van het BW en het schip van de Ziektewet te raken. Om deze dreiging afte wenden dient de 
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werknemer zowel tegen de werkgever als tegen het Lisv te procederen, waarbij hij ten 
opzichte van de werkgever het standpunt dient in te nemen dat de arbeidsovereenkomst nog 
van kracht is en ten opzichte van het Lisv dient te stellen dat de arbeidsovereenkomst is 
geëindigd. Daarbij komt nog dat deze procedures voor verschillende rechters (respectievelijk 
de kantonrechter en de rechtbank) dienen te worden gevoerd. De rechtsbescherming biedt dan 
ook geen garantie dat een zieke werknemer zijn recht op inkomensbescherming te allen tijde 
kan effectueren. 

Constitutionele en intemationaalrechtelijke voorwaarden 
Bij de constitutionele en intemationaalrechtelijke voorwaarden waaraan de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers in 
Nederland dient te voldoen, valt allereerst te denken aan het recht op sociale zekerheid. 
Artikel 9 IVESCR maakt gewag van een dergelijk recht. Het gaat hierbij niet om een rechtens 
afdwingbare aanspraak van burgers op sociale zekerheid, maar om een zorgverplichting van 
de overheid om een stelsel van sociale zekerheid in te voeren of in stand te houden (art. 12 lid 
1 ESH). Artikel 20 lid 2 Grondwet verleent in dit verband de opdracht aan de wetgever om 
regels te stellen omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. Voor het niveau van deze 
aanspraken zijn de leden 2 en 3 van art. 12 ESH van belang. Het tweede lid van art. 12 ESH 
verplicht de Overeenkomstsluitende Partijen om hun stelsel van sociale zekerheid te houden 
op een bevredigend peil, dat ten minste gelijk is aan het peil dat vereist is voor de 
bekrachtiging van LAO-verdrag 102. Het derde lid van art. 12 ESH draagt de staten die partij 
zijn bij dit verdrag op, te streven naar een geleidelijke verhoging van hun 
socialezekerheidsnormen. Uit het tweede lid van art. 12 ESH blijkt het belang van IAO-
verdragen voor het recht op sociale zekerheid. Naast het aldaar genoemde IAO-verdrag 102 
zijn voor het recht op sociale zekerheid bij kortdurende arbeidsongeschiktheid de IAO-
verdragen 24, 25, 103,121 en 130 van belang. Het laatstgenoemde verdrag is evenwel niet 
door Nederland geratificeerd. Wel door Nederland geratificeerd en eveneens van belang voor 
het recht op sociale zekerheid bij kortdurende arbeidsongeschiktheid is de Europese Code 
inzake Sociale Zekerheid met bijbehorend Protocol {Trb. 1965,47). Van deze Code is 
inmiddels een herziene versie totstandgekomen. Deze versie is wel in het Tractatenblad 
gepubliceerd {Trb. 1993, 123), maar nog niet door Nederland geratificeerd. 
Andere constitutionele en intemationaalrechtelijke voorwaarden waaraan de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers in 
Nederland dient te voldoen, zijn gelegen in het recht op gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, het recht op privacy en het recht op toegang tot de rechter. Het recht op gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen is weliswaar in art. 1 Grondwet opgenomen, maar 
vooral in het EG-recht en de daarop gebaseerde Nederlandse wetgeving tot ontwikkeling 
gekomen. Voor het recht op privacy (waaronder het recht op lichamelijke integriteit en het 
huisrecht) vormt art. 8 EVRM naast de artikelen 10 t/m 13 Grondwet een belangrijke bron. 
Als grondslag van het recht op toegang tot de rechter wordt art. 17 Grondwet overschaduwd 
door art. 6 EVRM. 

Toetsing aan constitutionele en intemationaalrechtelijke voorwaarden 
Bij toetsing van de huidige Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
inkomensbescherming van zieke werknemers aan de hierboven genoemde constitutionele en 
intemationaalrechtelijke voorwaarden blijkt dat deze verdeling daarmee op de volgende 
punten op gespannen voet staat: 
- het uit hoofde van art. 7:629 lid 1 BW door de werkgever te betalen loon wordt niet, zoals 

LAO-verdrag 102 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid eisen, vanuit collectieve 
middelen gefinancierd, 
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voorzover de verzekeraar van een werkgever als uitvoeringsorganisatie van de 
loondoorbetalingsverplichting fungeert, wordt niet voldaan aan het vereiste van IAO-
verdrag 102 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid dat aan werknemers 
medezeggenschap in de uitvoeringsorganisatie toekomt, 

- de inkomensbescherming van het op minder dan drie dagen per week werkzame 
huishoudelijk personeel dat in dienst is van een natuurlijke persoon en de verschillende 
wijzen waarop in het BW en de Ziektewet vorm wordt gegeven aan de bescherming van 
kostwinners roepen een vermoeden op van indirecte discriminatie naar geslacht waarvan 
kan worden betwijfeld of het door een objectieve rechtvaardigingsgrond wordt 
weggenomen, 

- de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen in de sfeer van het BW staan op 
gespannen voet met het grondrecht op privacy, 
en de verplichting die artikel 7:629a lid 1 BW aan de rechter oplegt om een vordering tot 
doorbetaling van loon wegens ziekte afte wijzen als daarbij niet een 'second opinion' is 
gevoegd, staat op gespannen voet met het vereiste van formele toegankelijkheid van de 
rechter dat voortvloeit uit art. 6 EVRM. 

Aanbevelingen 
De meeste van de hierboven gesignaleerde knelpunten kuimen op een eenvoudige wijze 
worden opgeheven. Zo zou bijvoorbeeld de verplichting van de rechter om een vordering tot 
doorbetaling van loon afte wijzen als daarbij niet een 'second opinion' is gevoegd, kunnen 
worden geschrapt. In plaats daarvan zou de 'second opinion' de functie van bewijsmiddel 
kunnen gaan vervullen. Om het gebruik daarvan te stimuleren zou aan dit bewijsmiddel zelfs 
de status van weerlegbaar rechtsvermoeden kunnen worden toegekend. 
De moeilijkheden met de rechtsbescherming van werknemers in gevallen waarin het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst wordt betwist, kunnen worden opgelost door de 
rechtsbescherming in deze gevallen uitsluitend aan de kantonrechter op te dragen. Deze zou 
zich dan ook moeten kunnen uitspreken over de vraag, of in een bepaald geval aan de in art. 
29 lid 2 onder c ZW genoemde voorwaarde wordt voldaan. 
De inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen in de sfeer van het BW zouden met het 
grondrecht op privacy in overeenstemming kunnen worden gebracht door in art. 7:629 lid 5 
BW een limitatieve opsomming op te nemen van de verplichtingen die een werkgever zijn 
werknemers kan opleggen, en door in art. 7:629 lid 3 BW het verval van het recht op 
loondoorbetaling te maximeren op het niveau van het loon dat de werknemer bij naleving van 
de aldaar gestelde verplichtingen had kunnen verdienen. 
De bijzondere regeling van de inkomensbescherming van het part-time huishoudelijk 
personeel zou kunnen vervallen indien met het Verbond van Verzekeraars kan worden 
overeengekomen dat werkgevers van dit huishoudelijk personeel zich onder dezelfde 
voorwaarden als andere kleine werkgevers tegen het risico van loondoorbetaling gedurende 
maximaal 52 weken kunnen verzekeren. De verschillende wijzen waarop in het BW en in de 
Ziektewet vorm wordt gegeven aan de bescherming van kostwinners zouden kunnen worden 
geharmoniseerd door de bepaling dat werknemers ten minste recht hebben op doorbetaling 
van het wettelijk minimumloon te schrappen en voor werknemers wier inkomen daardoor 
onder het relevante sociaal minimum dreigt te geraken een beroep op de Toeslagenwet open 
te stellen. 
Het gebrek aan medezeggenschap van werknemers in de uitvoeringsorganisatie indien de 
verzekeraar als zodanig fungeert, kan grotendeels worden opgeheven door de werkgever in 
het BW expliciet als uitvoerder van de loondoorbetalingsverplichting aan te duiden. 

309 



De oplossing van het probleem dat het uit hoofde van art. 7:629 lid 1 BW door te betalen loon 
niet, zoals IAO-verdrag 102 en de Europese Code inzake Sociale Zekerheid eisen, vanuit 
collectieve middelen wordt gefinancierd, heeft echter meer voeten in de aarde. Dit punt van 
frictie met de intemationaalrechtelijke voorwaarden raakt de Nederlandse 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers in het 
hart. Achterliggende oorzaak van deze frictie is het gegeven dat het denken over de 
wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke 
werknemers sinds de totstandkoming van de zojuist genoemde verdragen niet stil is blijven 
staan. Zo wordt naar huidig inzicht een minder dominante rol van de overheid wenselijk 
geacht dan ten tijde van de totstandkoming van deze verdragen het geval was. Het probleem 
van frictie met deze verdragen op het punt van de financiering kan dan ook alleen worden 
opgelost door, in elk geval met het parlement, een fundamentele discussie aan te gaan over de 
vraag of de huidige verantwoordelijkheidsverdeling moet worden aangepast aan de eisen die 
de verdragen daaraan stellen of dat de desbetreffende verdragsbepalingen dienen te worden 
opgezegd. 
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Zusammenfassung 
Die Verantwortungsverteilung für den Einkommensschutz von kranken Arbeitnehmern 

Fragestellung 
In dieser Untersuchung gibt es drei Leitfragen. Die erste Frage ist die nach der Art und Weise, 
wie die Verantwortungsverteilung für den Einkommensschutz von kranken Arbeitnehmern 
sich im zwanzigsten Jahrhundert in den Niederlanden entwickelt hat. Die zweite Frage betrifft 
die heutige Lage der Dinge. Sie verschafft eine Übersicht über welche arbeitsrechtlichen und 
sozialsicherheitsrechtlichen Rechte und Verpflichtungen der im Gesetz Erweiterung 
Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit (NL: Wulbz = Wet uitbreiding loondoorbetalinsplicht 
bij ziekte) vorhergesehener Verantwortungsverteilung filr die Einkommensverteilung von 
kranken Arbeitnehmern beinhaltet fiir individuelle Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dabei 
bleibt der Zusammenhang der beiden Kategorien von Rechten und Pflichten nicht außer 
betracht. Die dritte und letzte Frage die in dieser Untersuchung beantwortet wird, ist in wie 
weit die in Wulbz vorhergesehene Verteilung der Verantwortung für den Einkommensschutz 
von kranken Arbeitnehmern den konstitutionellen und intemationalrechtlichen Bedingungen, 
welche daran in der niederländischen Rechtsordnimg gestellt werden können, entsprechen. 

Historische Entwicklung 
Die erste Frage kann für den Entscheidungsprozess über den Einkommensschutz von kranken 
Arbeitnehmern wie folgt beantwortet werden. Nachdem mit dem Gesetz zur Regelung der 
gesetzlichen Unfallversicherung von 1901 die prinzipielle Wahl getroffen war um am 
Gesetzgeber die Verantwortung zu schenken für den Entscheidungsprozess in bezug auf die 
Frage ob, von wem und auf welcher Weise der Einkommenschutz von kranken 
Arbeitnehmern gestaltet wird, wurde das Gebiet über den sich diese Verantwortung erstreckt 
bis in den sechziger Jahren andauernd erweitert. In den siebziger und achtziger Jahren findet 
ein Umschlag statt: sowohl finanzielle als auch prinzipielle Gründe plädieren für einen 
Rücktritt des Gesetzgebers. In der Verantwortungsverteilung für den Einkommensschutz von 
kranken Arbeitnehmern kommt dieser Rücktritt jedoch nur in beschränktem Maße zum 
Ausdruck, und wohlgemerkt durch Senkung der Prozentsatz des Tagesgehalts der auf Basis 
des Krankenversicherungsgesetzes (NL: ZW = Ziektewet) ausgezahlt wird. In den neunziger 
Jahren wird die Verantwortung fiir den Entscheidungsprozess in Bezug auf die Finanzierung 
der Einkommensschutz von kranken Arbeitnehmern in zwei Schritten vom Gesetzgeber zu 
dem individuellen Arbeitgeber überführt. Der erste dieser beiden Schritte war das Gesetz 
Zurückdrängung vom Arbeitsausfall wegen Krankheit (NL: TZ = Wet terugdringing 
ziekteverzuim), der zweite Schritt war Wulbz. Auf diesem Wege hat der Gesetzgeber mit 
wechselndem Erfolg versucht den Arbeitsausfall wegen Krankheit zurückzudrängen. Die 
Verantwortung für den Entscheidungsprozess in Bezug auf den Kreis der 
Einkommensschutzberechtigten, die Bedingungen unter denen sie ein Anrecht darauf erheben 
können, die Höhe und Dauer dieser Anrechte und der Rechtschutz zum Thema bleiben aber in 
Verwahrung des Gesetzgebers. Bei den Gesetzen TZ und Wulbz ist nicht nur die 
Verantwortimg für den Entscheidungsprozess der Finanzierung vom Einkommensschutz von 
kranken Arbeitnehmern den individuellen Arbeitgebern zugeteilt, sondern sie tragen jetzt auch 
die mit diesem Einkommensschutz verbundenen finanziellen Lasten. Früher trugen sie 
allerdings schon das größte Teil dieser finanziellen Lasten, aber dann durch die Intervention 
von nach Branchen organisierten Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereine zur Ausführung der 
Sozialversicherungsgesetze (= Bedrijfsverenigingen). Diese waren Organisationen die von der 
organisierten Wirtschaft (Sozialpartner) geleitet wurden. Die Verantwortung für die 
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Durchfiihrung der öffentlich-rechtliche Einkommensschutz bei Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit wurde bis in den sechziger Jahren in zunehmendem Maße den nach Branchen 
organisierten Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereine zur Ausführung der 
Sozialversicherungsgesetze (=Bedrijfsverenigmgen) zugeteilt. Innerhalb dieser 
Organisationen hat der verwaltungsmäßige Einfluß der organisierten Arbeitnehmer deutlich 
zugenommen. Die organisierten Arbeitgeber haben von Anfang an einen wichtigen 
verwaltungsmäßigen Einfluß auf den Durchführungsorganisationen ausgeübt. Gemeinsam 
nehmen diese Sozialpartner in den siebziger und achtziger Jahren die Chance wahr um ihrer 
verwaltungsmäßigen Verantwortung für die Durchführung der Einkommensschutz bei 
Krankheit zu behalten. In den neunziger Jahren gelingt das nicht mehr: die Verantwortung für 
die Durchführung der Einkommensschutz von kranken Arbeitnehmern wird dann in zwei 
Schritte fast völlig bei den individuellen Arbeitnehmern hingelegt. 

Arbeitsrechtliche Rechte und Pflichten 
Die Frage welche arbeitsrechtlichen Rechte und Pflichten der in Wulbz vorhergesehene 
Verantwortungsverteilung für den Einkommenschutz von kranken Arbeitnehmern für 
individuellen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beinhaltet, kann wie folgt beantwortet werden. 
Individuelle Arbeitgeber sind laut Art. 7:629 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches der 
Niederlanden (BW) dazu verpflichtet in aller Regel während maximal 52 Wochen einen 
Prozentsatz (in der Regel 70%) vom nach Periode festgestellten Gehalt weiterzubezahlen an 
Arbeitnehmern die ausbedungene Arbeit nicht ausgeführt haben, weil sie dazu wegen 
Krankheit verhindert waren. Auf Grund des Tarifvertrags (NL: CAO = collectieve 
arbeidsovereenkomst) oder einer Regelung durch oder in Namen einer dazu befugten 
Verwaltungsorganisation, oder auf Grund des individuellen Tarifvertrags kann der 
Arbeitgeber verpflichtet sein dem Arbeitnehmer einen höheren Prozentsatz seines Gehalts zu 
zahlen als gesetzlich vorgeschrieben ist. In der Praxis ist diese Situation die meist gängige. 
Mit der Gehaltweiterzahlungsverpflichtung des Arbeitgebers korrespondiert ein Recht auf 
Gehaltweiterzahlung des Arbeitnehmers. An diesem Recht sind für den Arbeitnehmer 
Verpflichtungen verbunden wie nicht mit Absicht verursachen von Krankheit, bei der 
Anstellungsuntersuchung nicht erteilen von falschen Informationen über für die Stelle 
relevante Beschwerden, nicht hemmen und verzögern der Heilung, ausführen von passender 
Arbeit und nachkommen von vertretbaren Kontrollvorschriften. 

Sozialsicherheitsrechtliche Rechte und Pflichten 
Auf die Frage welche sozialsicherheitsrechtlichen Rechte und Pflichten die in Wulbz 
vorhergesehene Verantwortungsverteilung für den Einkommensschutz von kranken 
Arbeitnehmern für individuellen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beinhaltet, lautet die Antwort 
wesentlich wie folgt. Nur in einigen Fällen hat ein Arbeitnehmer Recht auf Auszahlung des 
Krankengeldes. Die Entstehung eines Rechts auf Krankengeld ist dafür wohl eine 
erforderliche aber keine ausreichende Bedingung. Ein Recht auf Krankengels entsteht nur 
wenn drei Bedingungen erfüllt werden. Die erste Bedingung betrifft die Versicherung des 
Arbeitnehmers. In Hinsicht auf einige Gruppen Arbeitnehmer deren Versicherung vor kurzem 
beendet ist, wird für das Entstehen von einem Recht auf Krankengeld gehandelt, als ob sie 
versichert geblieben sind. Man spricht in diesem Zusammenhang von Nachwirkung der 
Versicherung. Die zweite Bedingung liegt in die Verhinderung des Arbeitnehmers 'seine 
Arbeit' auszuführen. Darunter wird für einen Arbeitnehmer mit Arbeitserfahrung die zuletzt 
tatsächlich von ihm ausgeführte Arbeit verstanden, es sei denn, dass er diese Arbeit länger als 
52 Wochen nicht ausgeführt hat und es deutlich ist, dass er für diese Arbeit bleibend unfähig 
ist. In dem Fall wird passende Arbeit als 'seine Arbeit' angesehen. Für einen Arbeitnehmer 
der ehedem noch nicht gearbeitet hat und bevor den Anfang seiner ersten Tätigkeit krank 
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wird, gilt die ausbedungene Arbeit als 'seine Arbeit'. Die dritte Bedingung für das Entstehen 
eines Rechts auf Krankengeld betrifft die Ursache der Verhinderung des Arbeitnehmers um 
'seine Arbeit' auszufiihren. Diese dient gelegen zu sein in Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit, Behinderung, Schwangerschaft oder Geburt. Davon ist die Rede, wenn der 
Arbeitnehmer auf einer der gerade genannten medizinischen Gründe, nach objektivem 
Ermessen, 'seine Arbeit' nicht kann oder darf ausfuhren. Die Entstehung eines Rechts auf 
Krankengeld heißt nicht immer, wie gesagt, dass der betreffende Arbeitnehmer ein Recht auf 
Auszahlung hat. Die meist gängige Situation ist sogar, dass er dieses Recht nicht hat. In Art. 
29 Absatz 1 ZW wird nämlich bestimmt, dass der Versicherte der kraft seines 
Arbeitsverhältnisses Recht hat auf Gehaltweiterzahlung, in aller Regel kein Krankengeld 
ausgezahlt wird. Das Recht auf Weiterzahlung geht also in aller Regel vor das Recht auf 
Krankengeldauszahlung. Die Ausnahmen auf dieser Regel betreffen den Organspender (Art. 
29 Absatz 2 unter e ZW), die Frau die während der Mutterschaft- oder Schwangerschafturlaub 
oder wegen Arbeitsunfähigkeit zur Folge von Schwangerschaft oder Geburt Recht hat auf 
Krankengeld (Art. 29a ZW) und der Arbeitnehmer der sofort vorangehend an seinem 
Arbeitsverhältnis Arbeitsbehinderte ist im Sinne des Gesetzes zur (Reintegration von 
Arbeitsbehinderte (NL: Wet REA) bei Arbeitsunfähigkeit die anfängt in den ersten fünf 
Jahren des Arbeitsverhältnisses (Art. 29b ZW). In diesen Fällen wird das finanzielle Risiko, 
dass der Gehaltweiterzahlung von Art. 7:629 Absatz 1 BW für den Arbeitgeber mit sich 
bringt, ihm abgenommen durch den Abzug in dem Art. 7:629 Absatz 4 BW vorsieht. Recht 
auf Krankengeldauszahlung hat weiter der Arbeitnehmer mit einem Arbeitsverhältnis im 
Sinne des Art. 4 oder Art. 5 ZW, der Arbeitnehmer der seinem Recht auf Krankengeld 
herleitet von der Nachwirkung der Versicherung, der Arbeitnehmer dessen 
Arbeitsverhältnisses während der Dauer der Gehaltweiterzahlung endet und der arbeitslose 
Arbeitnehmer mit einer Auszahlung auf Grund des Arbeitslosengesetzes (NL: WW = 
Werkloosheidswet). 

Die sozialsicherheitsrechtliche Bedingungen von individuellen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern können unterschieden werden in Informationsveipflichtungen und 
Mitwirkungsverpflichtungen. Informations Verpflichtungen erstrecken sich auf das rechtzeitig, 
richtig und vollständig erteilen von Auskünfte die für die Durchführung der 
Sozialsicheiheitsgesetze wichtig sein können. MitwirkungsVerpflichtungen dienen für das in 
Stromlinienform bringen der Verwaltungsprozesse und zur Beschränkung von 
Auszahlungslasten. Die Verpflichtung zur Erstellung und Mitwirkung an der Durchfuhrung 
eines Reintegrationsplans, die man finden kann in Art. 71a des Gesetzes über die 
Arbeitsunfähigkeitsversicherung (NL: WAO = Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering), kann als die wichtigste Mitwirkungsveipflichtung für 
den individuellen Arbeitnehmer gelten. Die wichtigsten Mitwirkungsverpflichtungen für 
individuellen Arbeitnehmer sind: 

rechzeitig herbeirufen von medizinischer Hilfe (Art. 45 Absatz 1 unter a ZW), 
weiterführen der Behandlung (Art. 45 Absatz 1 unter a ZW), 
Das nachfolgen der Anordnungen des behandelnden Arztes (Art. 45 Absatz 1 unter a 
ZW), 
nicht hemmen oder verzögern der Heilung (Art. 45 Absatz 1 unter b ZW), 
auf Bitten des nationalen Instituts für Sozialversicherungen (NL: Lisv = Landelijk 
Instituut sociale verzekeringen) erscheinen und/oder mitwirken an einer medizinischen 
Untersuchung durch einen vom Lisv bestimmten Sachverständige (Art. 28 Absatz 1 und 
Art. 45 Absatz 1 unter c ZW), Sich spätestens am zweiten Tag der Arbeitsunfähigkeit 
krank melden beim Arbeitgeber oder, wenn man keinen Arbeitgeber hat, beim Lisv 
(Art. 45 Absatz 1 unter d Bezug nehmend auf Art. 38a Absatz 1 ZW), 
die Lisv-Kontrollvorschriften nachkommen (Art. 45 Absatz 1 unter e ZW), 
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und nicht verrichten von Handlungen wie auch vermeiden von Nachlässigkeiten 
wodurch der Arbeitnehmer das Lisv oder den allgemeinen Arbeitslosigkeitsfonds (NL: 
Awf = Algemeen Werkloosheidsfonds) benachteiligt oder benachteiligen könnte 
(Artikel 45 Absatz 1 unter j ZW). 

Zusammenhang Arbeitsrecht und Sozialsicherheitsrecht 
Die hier oben aufgelisteten arbeitsrechtlichen und sozialsicherheitsrechtlichen Rechte und 
Pflichten von individuellen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hängen eng miteinander 
zusammen. Ein Moment auf dem die enge Verbundenheit des Rechts auf Gehaltweiterzahlung 
kraft Art. 7:629 Absatz 1 BW mit dem Recht auf Krankengeldauszahlung besonders zum 
Ausdruck kommt, ist das Ende des Arbeitsvertrags. In dem Moment endet das Recht auf 
Gehaltweiterzahlung und entsteht in aller Regel ein Recht auf Krankengeldauszahlung (Art. 
29 Absatz 2 unter c ZW). 
Diese zwei Rechte schließen sich nicht immer nahtlos aneinander an. In diesem 
Zusammenhang kann man denken an die Situation indem der Arbeitgeber meint, dass der 
Arbeitsvertrag beendet wurde, obwohl das Lisv der Meinung ist, dass der Arbeitsvertrag noch 
in Kraft ist. In dieser Situation droht der Arbeitnehmer sich zwischen den beiden Stühlen des 
BW und des Krankenversicherungsgesetzes zu setzen. Um diese Drohung abzuwenden dient 
der Arbeitnehmer sowohl gegen den Arbeitgeber und das Lisv zu prozessieren, wobei er in 
Hinsicht auf den Arbeitgeber den Standpunkt vertreten sollte, dass der Arbeitsvertrag noch in 
Kraft ist und in Hinsicht auf das Lisv darstellen sollte, dass der Arbeitsvertrag beendet wurde. 
Dazu kommt noch, dass diese Verfahren bevor verschiedenen Richtern (beziehungsweise der 
'Kantonrechter' [mit dem Amtsrichter, bzw. Bezirksrichter vergleichbarer Richter in den 
Niederlanden] und das Gericht) geführt werden sollten. Der Rechtschutz bietet also keine 
Garantie, dass ein kranker Arbeitnehmer seinem Recht auf Einkommensschutz zu jeder Zeit 
realisieren kann. 

Konstitutionelle und intemationalrechtliche Bedingungen 
Bei den konstitutionellen und intemationalrechtlichen Bedingungen den die 
Verantwortungsverteilung für den Einkommensschutz von kranken Arbeitaehmem in den 
Niederlanden erfüllen sollte, kann man zuerst denken an das Recht auf soziale Sicherheit. 
Artikel 9 des Internationalen Paktes bezüglich wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(NL: IVESCR; D: IPWSKR) erwähnt ein solches Recht. Es handelt sich hierbei nicht um ein 
im Klageweg durchsetzbares Anrecht der Bürger auf soziale Sicherheit sondern um eine 
Sorgverpflichtung des Staates ein System der sozialen Sicherheit einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten. Das zeigt sich auch an Art. 12 Absatz 1 der Europäischen Sozialcharta 
(NL: ESH; D: ESC). Artikel 20 Absatz 2 der niederländischen Verfassung erteilt in dieser 
Hinsicht am Gesetzgeber die Aufgabe am Gesetzgeberorschriften zu machen bezüglich die 
Anrechte auf sozialer Sicherheit. Für das Niveau dieser Anrechte sind die Absätze 2 un 3 von 
Artikel 12 ESC wichtig. Der zweite Absatz des Art. 12 ESC verpflichtet die Parteien die einen 
Abkommen schließen ihr System der sozialen Sicherheit auf ein befriedigendes Niveau zu 
halten, das wenigstens gleich ist am Niveau das man erfordert für die Bekräftigung von 
Konvention 102 der "International Labour Organization"(NL: IAO = Internationale 
Arbeidsorganisatie; D: ILO). Der dritte Absatz von Art. 12 ESC beauftragt die Staaten die 
Partie sind bei dieser Konvention, nach einer allmählichen Erhöhung ihrer sozialen 
Sicherheitsnonnen. Aus dem zweiten Absatz des Art. 12 ESC erweist sich die Bedeutung von 
ILO-Konventionen für das Recht auf soziale Sicherheit. Neben der dortselbst genannten ILO-
Konvention 102 sind für das Recht auf soziale Sicherheit bei kurzdauernder 
Arbeitsunfähigkeit die ILO-Konventionen 24,25,103, 121 und 130 wichtig. Die 
letztgenannte Konvention ist jedoch nicht von den Niederlanden ratifiziert worden. Wohl von 
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den Niederlanden ratifiziert und auch wichtig für das Recht auf soziale Sicherheit bei 
kurzdauernder Arbeitsunfähigkeit ist der europäische Kode bezüglich der sozialen Sicherheit 
mit dazugehörendem Protokoll (Tractatenblad 1965,47). 
Andere konstitutionellen und intemationalrechtlichen Bedingungen die die 
Verantwortungsverteilung für den Einkommensschutz von kranken Arbeitnehmern in den 
Niederlanden erfüllen sollten, liegen im Recht auf Gleichberechtigung von Männer und 
Frauen, im Recht auf eine Intimsphäre und im Recht auf Zugang zu einem Richter. Das Recht 
auf Gleichberechtigung von Männer und Frauen ist zwar in Art. 1 der niederländischen 
Verfassung aufgenommen, aber hat sich vor allem im Recht der Europäischen Union und in 
der darauf basierten niederländischen Gesetzgebung entwickelt. Für das Recht auf eine 
Intimsphäre ( worunter das Recht auf körperliche Integrität und das Hausrecht) formt Art. 8 
der Europäischen Menschenrechtskonvention (NL: EVRM = Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden; D: EMRK) neben 
den Artikeln 10 bis einschließlich 13 der niederländischen Verfassung eine wichtige Quelle. 
Als Grundlage des Rechts auf Zugang zu einem Richter wird Art. 17 der niederländischen 
Verfassung überschattet von Art. 6 EMRK. 

Prüfung an konstitutionelle und internationalrechtliche Bedingungen 
Bei Prüfung der heutigen niederländischen Verantwortungsverteilung für den 
Einkommensschutz von kranken Arbeitnehmern an den hier oben genannten konstitutionellen 
und intemationalrechtlichen Bedingungen stellt sich heraus, dass diese damit auf den 
folgenden Punkten aufgespanntem Fuße stehen: 

der kraft Art. 7:629 Absatz 1 BW vom Arbeitgeber auszubezahlenden Gehalt wird 
nicht, wie ILO-Konvention 102 und der europäische Kode bezüglich der sozialen 
Sicherheit verlangen, aus Kollektivmittel finanziert, 
soweit der Versicherer eines Arbeitnehmers als Durchfuhrungsorganisation der 
Gehaltweiterzahlungspflicht fungiert, wird die Voraussetzung der ILO-Konvention 102 
und der europäische Kode bezüglich der sozialen Sicherheit die an Arbeitnehmer 
Mitbestimmung innerhalb der Durchführungsorganisation zusteht, nicht erfüllt, 
der Einkommensschutz vom Personal, das weniger als drei Tage pro Woche im 
Haushalt tätig ist in Dienst einer natürlichen Person, und die verschiedene Weisen inden 
im BW und im Krankenversicherungsgesetz der Schutz der Unterhaltspflichtiger in 
Worte gefasst wird rufen den Verdachtsgrund von indirekter Geschlechtsdiskrimination 
hervor wovon bezweifelt werden kann ob diese von einem objektiven 
Rechtfertigungsgmnd weggenommen wird, 
die Informationsverpflichtungen und Mitwirkungsverpflichtungen im Sinne des BW 
stehen aufgespanntem Fuße mit dem Grundrecht auf einer Privatsphäre, 
und die Verpflichtung die Artikel 7:629a Absatz 1 BW an einem Richter auferlegt 
31 Seine Weiterzahlungsforderung des Gehalts wegen Krankheit zurückzuweisen wenn 
dazu keine 'second opinion' hinzugefügt ist, steht aufgespanntem Fuße mit der 
Voraussetzung der formellen Zugänglichkeit des Richters die sich ergibt aus Art. 6 
EMRK. 

[vertaling: Femke Akerboom] 
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