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KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van Wet tot wijziging der Ziektewet. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden, waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

He t Loo, den 13 Juni 1946. 

W I L H E L M I N A . 

234. 2. 

ONTWERP VAN WET. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk 
is gebleken eenige wijzigingen aan te brengen in de Ziektewet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I . 

De aanhef van artikel 1 der Ziektewet wordt gelezen als 
volgt: 

„Onder arbeider wordt verstaan de arbeider, die in dienst 
is van een onderneming, alsmede degene, die in dienst is van 
een publiekrechtelijk lichaam, uitgezonderd degene:" . 

Artikel I I . 

In artikel 24, eerste lid, der Ziektewet wordt in plaats van 
„door Ons" gelezen: „door Onzen Minister". 

Artikel I I I . 

Artikel 25, eerste lid, onder 2°, der Ziektewet wordt gelezen 
als volgt: 

„2°. indien te hunnen aanzien een regeling bij ziekte is getrof
fen, die door Ons is vastgesteld of door Onzen Minister is 
goedgekeurd..". 
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Artikel IV. 

In artikel 27 der Ziektewet wordt tusschen „66 , ' ' en „ 1 1 5 " 
ingevoegd: „ 6 8 , " . 

Artikel V. 

In artikel 45, tweede lid, der Ziektewet vervallen de woorden: 
..waarnaar het ziekengeld wordt berekend". 

Artikel VI. 

Het tweede lid van artikel 49 der Ziektewet vervalt. 
Het cijfer „ 3 " vóór het derde lid van dat artikel wordt ge

wijzigd in: „ 2 " . 

Artikel VII . 

In artikel 67a der Ziektewet worden de woorden „de Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale Zaken" vervangen 
door de woorden: „door Ons" en wordt in plaats van „vast
stellen" gelezen: „worden vastgesteld". 

Artikel VI I I . 

Aan artikel 68 der Ziektewet wordt een nieuwe volzin toe
gevoegd, luidende als volgt: 

„Indien in een onderneming een verkorte werkweek toepas
sing vindt, waardoor op Zaterdag niet wordt gewerkt, wordt de 
Zaterdag voor de prernieberekening niettemin als arbeidsdag 
beschouwd.". 

Artikel IX. 

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, 
dat voor verschillende artikelen verschillend kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Stadisblad zal worden 
geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken, 

234. 3. 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

In de practijk is het wenschelijk gebleken de Ziektewet op 
enkele punten te wijzigen. 

Bedoelde wijzigingen zijn in bijgaand wetsontwerp neergelegd. 
Ter toelichting van de verschillende artikelen van dat wets

ontwerp wordt het volgende medegedeeld. 

Artikel I . 

Blijkens een uitspraak van den Centralen Raad van Beroep 
van 6 September 1945 (gepubliceerd in De Gemeentestem, No. 
4832) in zake de Kinderbijslagwet moet worden aangenomen, 
dat naar het oordeel van dien Raad een ambtenaar niet is een 
arbeider in den zin van artikel 2 der Kinderbijslagwet. Waar 
de aanhef van artikel 1 der Ziektewet op het onderhavige punt 
gelijkluidend is met dien van artikel 2 der Kinderbijslagwet, laat 
het zich aanzien, dat de Centrale Raad van Beroep den ambte
naar ook niet onder het begrip arbeider in den zin van artikel 1 
der Ziektewet begrepen zal achten. 


