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r. tuberculose, wanneer deze zich openbaart bij werklieden in 
bedrijven, waarin werkzaamheden worden verricht, verbonden aan: 

wijkverpleging; 
het houden of exploiteren van ziekenhuizen, nazorginrichtingen, 

klinieken, poliklinieken, medische consultatie en keuringsbureaux, 
inrichtingen, waar geestelijk gestoorden of ouden van dagen worden 
verpleegd, sanatoria en geneeskundige en bacteriologische laboratoria; 

het enquêteren voor gezondheids en andere sociale organisaties; 

indien zij bij hun indiensttreding met gunstige uitslag onderworpen 
zijn geworden aan een geneeskundig onderzoek, waaromtrent bij 
algemene maatregel van bestuur regelen worden gesteld en waarvan 
de kosten voor rekening van de werkgever komen; 

s. uitslag tengevolge van de inwerking van kininestof, wanneer 
deze zich openbaart bij werklieden in bedrijven, waarin werkzaam
heden worden verricht, waarbij wordt omgegaan met kinine. 

2. Werkgevers, die een bedrijf, genoemd in het eerste lid onder r, 
uitoefenen, zijn verplicht ten aanzien van de werkman, die bij hen 
in dienst treedt, een geneeskundig onderzoek, als in dat lid onder r 
bedoeld, te doen instellen.".". 

III. In het bij artikel VI voorgestelde artikel 956 van de Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 vervalt in alinea a het woord „scha
delijke", vermeld vóór het woord „kunstmeststoffen" en vóór het 
woord „middelen" en wordt de punt aan het slot van genoemd arti
kel 95b vervangen door een punt-komma en na die punt-komma inge
voegd: 

„ƒ. silicose, met of zonder longtuberculose, voorzover die silicose 
een beslissende oorzaak is van de ongeschiktheid tot werken of van 
de dood, wanneer de silicose zich openbaart bij arbeiders in bedrijven, 
waarin werkzaamheden worden verricht, waarbij de arbeiders aan 
de schadelijke inwerking van kwarts (siliciumdioxyde) houdend stof 
zijn blootgesteld.". 

832 8 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

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

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

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is 
gebleken enige aanvullingen en wijzigingen aan te brengen in de 
regeling in zake de beroepsziekten, neergelegd in de Ongevallenwet 
1921 en de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922; 

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

Artikel I 

Artikel 87a der Ongevallenwet 1921 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 87a 
1. Voor de toepassing van deze wet worden met ongevallen, over

komen in verband met de dienstbetrekking, gelijkgesteld de in arti
kel 87A aangewezen ziekten, wanneer deze zich openbaren bij werk
lieden, die werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn in bedrijven, 
waarin de in dat artikel bij die ziekten aangewezen werkzaamheden 
worden verricht en zij verband houden met de dienstbetrekking in die 
bedrijven. 

2. De ziekte wordt, tenzij het tegendeel blijkt, geacht verband 
te houden met de dienstbetrekking in een bedrijf, als bedoeld in het 
eerste lid, indien zij zich gedurende die dienstbetrekking of binnen 
de bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen termijn na het 
beëindigen der dienstbetrekking openbaart. 
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3. De werkman heeft, onderscheidenlijk zijn nagelaten betrekkin
gen hebben de bevoegdheid te bewijzen, dat een na de in het tweede 
lid bedoelde termijn geopenbaarde beroepsziekte verband houdt met 

! de dienstbetrekking in een bedrijf, als bedoeld in het eerste lid. 
4. Indien de werkman binnen de termijn, bedoeld in het tweede 

lid, achtereenvolgens is werkzaam geweest in meer dan één onder
neming, waarin de in artikel 87b aangewezen werkzaamheden worden 
verricht, wordt de ziekte geacht in verband te staan met de laatst 
aangegane dienstbetrekking. De ziekte wordt evenwel geacht in ver
band te staan met de voorlaatste dienstbetrekking, indien zij zich open
baart binnen een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen ter
mijn na de aanvang der laatste dienstbetrekking.". 

Artikel U 

Artikel 876 der Ongevallenwet 1921 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 876 
1. Als ziekten, bedoeld in artikel Sin, eerste lid, gelden: 
a. aandoeningen door lood of loodhoudende stoffen, wanneer deze 

zich openbaren bij werklieden in bedrijven, waarin werkzaamheden 
worden verricht, waarbij wordt omgegaan met lood of loodhoudende 
stoffen; 

b. aandoeningen door kwik of kwikhoudende stoffen, wanneer 
deze zich openbaren bij werklieden in bedrijven, waarin werkzaam
heden worden verricht, waarbij wordt omgegaan met kwik of kwik
houdende stoffen; 

c. miltvuur, wanneer dit zich openbaart bij werklieden in bedrij 
ven, waarin werkzaamheden worden verricht, waarbij wordt omge
gaan met aan miltvuur lijdende dieren of met van die dieren afkom
stige bestanddelen of met goederen, besmet door die dieren of door 
van die dieren afkomstige bestanddelen: 

d. mijnwormziekte, wanneer deze zich openbaart bij werklieden 
in bedrijven,. waarin ondergrondse werkzaamheden in mijnen of 
werkzaamheden in steenfabrieken worden verricht; 

e. silicose met of zonder longtuberculose, voor zover die silicose 
een beslissende oorzaak is van de ongeschiktheid tot werken of van 
de dood, wanneer de silicose zich openbaart bij werklieden in bedrij
ven, waarin werkzaamheden worden verricht, waarbij de werklieden 
aan de schadelijke inwerking van kwarts (siliciumdioxyde) houdend 
stof zijn blootgesteld; 

/. aandoeningen door phosphor of zijn verbindingen, wanneer deze 
zich openbaren bij werklieden in bedrijven, waarin werkzaamheden 
worden verricht, waarbij wordt omgegaan met phosphor of zijn 
verbindingen; 

S aandoeningen door arsenicum of zijn verbindingen, wanneer 
deze zich openbaren bij werklieden in bedrijven, waarin werkzaam
heden worden verricht, waarbij wordt omgegaan met arsenicum of 
zijn verbindingen; 

h. aandoeningen door: 

1. benzol of zijn homologen; 

2. de nitro en amidoverbindingen daarvan; 
wanneer deze zich openbaren bij werklieden in bedrijven, waarin 

werkzaamheden worden verricht, waarbij wordt omgegaan met ben
zol of zijn homologen of de nitro en amidoverbindingen daarvan; 

i aandoeningen door de halogeenderivaten van koolwaterstoffen, 
wanneer deze zich openbaren bij werklieden in bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden verricht, waarbij wordt omgegaan met halo
geenverbindingen van koolwaterstoffen; 

ƒ. pathologische aandoeningen tengevolge van: 
1. radium en andere radio-actieve stoffen; 
2. x-stralen; 
wanneer die aandoeningen zich openbaren bij werklieden in bedrij

ven, waarin werkzaamheden worden verricht, die aan de werking van 
radium, radio-actieve stoffen of x-stralen blootstellen; 

k. huidaandoeningen, wanneer deze zich openbaren bij werk
lieden in bedrijven, waarin werkzaamheden worden verricht, waarbij 
wordt omgegaan met teer, bitumen, roet, pek, mineraaloliën, paraf
fine of met verbindingen, producten of overblijfsels van die stoffen 
en die aandoeningen het gevolg zijn van die werkzaamheden; 

/. bakkerseczeem, wanneer dit zich openbaart bij werklieden in 
bakkerijen of meelfabrieken; 

m. aandoeningen door chroomverbindingen, wanneer deze zich 
openbaren bij werklieden in bedrijven, waarin werkzaamheden wor
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den verricht, waarbij wordt omgegaan met chroomzuur, chromaten 
of bichromaten; 

n. aandoeningen door mangaan-verbindingen, wanneer deze zich 
openbaren bij werklieden in bedrijven, waarin werkzaamheden wor
den verricht, waarbij wordt omgegaan met mangaan of zijn verbin
dingen; 

0. aandoeningen door koolmonoxyde, wanneer deze zich open
baren bij werklieden in bedrijven, waarin werkzaamheden worden 
verricht, waarbij zich koolmonoxyde in schadelijke hoeveelheden kan 
ontwikkelen; 

p. aandoeningen door nicotine of nicotinehoudende stoffen, wan
neer deze zich openbaren bij werklieden in bedrijven, waarin werk
zaamheden worden verricht, waarbij wordt omgegaan met nicotine of 
nicotinehoudende stoffen; 

q. asbestose met of zonder longtuberculose, voor zover die asbes
tose een beslissende oorzaak is van de ongeschiktheid tot werken of 
van de dood, wanneer de asbestose zich openbaart bij werklieden in 
bedrijven, waarin werkzaamheden worden verricht, waarbij de werk
lieden aan de schadelijke inwerking van asbeststof zijn blootgesteld; 

r. tuberculose, wanneer deze zich openbaart bij werklieden in 
bedrijven, waarin werkzaamheden worden verricht, verbonden aan: 

wijkverpleging; 

het houden of exploiteren van ziekenhuizen, nazorginrichtingen, 
klinieken, poliklinieken, medische consultatie en keuringsbureaux, 
inrichtingen, waar geestelijk gestoorden of ouden van dagen worden 
verpleegd, sanatoria en geneeskundige en bacteriologische laboratoria; 

het enquêteren voor gezondheids en andere sociale organisaties; 

indien zij bij hun indiensttreding met gunstige uitslag onderworpen 
zijn geworden aan een geneeskundig onderzoek, waaromtrent bij 
algemene maatregel van bestuur regelen worden gesteld en waarvan 
de kosten voor rekening van de werkgever komen; 

s. uitslag tengevolge van de inwerking van kininestof, wanneer 
deze zich openbaart bij werklieden in bedrijven, waarin werkzaam
heden worden verricht, waarbij wordt omgegaan met kinine. 

2. Werkgevers, die een bedrijf, genoemd in het eerste lid onder r, 
uitoefenen, zijn verplicht ten aanzien van de werkman, die bij hen in 
dienst treedt, een geneeskundig onderzoek, als in dat lid onder r 
bedoeld, te doen instellen.". 

Artikel III 

Na artikel 81b der Ongevallenwet 1921 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 87c, luidende: 

„Artikel 87c 

1. Wanneer het bestuur der Bank van oordeel is, dat bij een werk
man, die werkzaam is in een van de bedrijven of ondernemingen, als 
aangewezen in artikel 876, een ziekte als in dat artikel bij die be
drijven of ondernemingen genoemd, ontstaan, voortbestaan, opnieuw 
ontstaan of verergeren zal, indien de werkman zijn werkzaamheden 
in die bedrijven of ondernemingen blijft verrichten of weder gaat 
verrichten, is het bevoegd hem een toelage te verlenen, teneinde hem 
in staat te stellen te trachten andere werkzaamheden te verkrijgen, 
respectievelijk deze te verrichten. De toelage wordt niet verleend, 
voor zover geen loonschade wordt geleden. 

2. De toelage wordt verleend voor de tijd, gedurende welke het 
verrichten van de voorlaatstbedoelde werkzaamheden wordt nage
laten. Zij wordt, behoudens in bijzondere, door het bestuur der Bank 
te beoordelen gevallen, slechts voor éénmaal en ten hoogste voor zes 
maanden verleend en mag het bedrag van zeven gulden per dag niet 
overschrijden. 

3. Indien ten aanzien van een werkman omstandigheden, als be
doeld in het eerste lid, door het bestuur der Bank aanwezig worden 
geacht, is het bevoegd de werkman op diens verzoek of op verzoek 
van zijn wettelijke vertegenwoordiger een opleiding overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 25 te geven.". 

Artikel IV 

De artikelen 87c en 81d van de Ongevallenwet 1921 worden onder
s:heidenlijk genummerd: 87J en 87e. 

Artikel V 

Artikel 95a van de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 wordt 
gelezen als volgt: 

„Artikel 95a 

1. Voor de toepassing van deze wet worden met ongevallen, over
komen in verband met de dienstbetrekking, gelijkgesteld de in arti
kel 95/» aangewezen ziekten, wanneer deze zich openbaren bij arbei
ders, die werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn in bedrijven, 
waarin de in dat artikel bij die ziekte aangewezen werkzaamheden 
worden verricht en zij verband houden met de dienstbetrekking in 
die bedrijven. 

2. De ziekte wordt, tenzij het tegendeel blijkt, geacht verband te 
houden met de dienstbetrekking in een bedrijf, als bedoeld in het 
eerste lid, indien zij zich gedurende die dienstbetrekking of binnen 
de bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen termijn na het 
beëindigen der dienstbetrekking openbaart. 

3. De arbeider heeft, onderscheidenlijk zijn nagelaten betrek
kingen hebben de bevoegdheid te bewijzen, dat een na de in het 
tweede lid bedoelde termijn geopenbaarde beroepsziekte verband 
houdt met de dienstbetrekking in een bedrijf als bedoeld in het eerste 
lid. 

4. Indien de arbeider binnen de termijn, bedoeld in het tweede lid, 
achtereenvolgens is werkzaam geweest in meer dan één onderneming, 
waarin de in artikel 95b aangewezen werkzaamheden worden ver
richt, wordt de ziekte geacht in verband te staan met de laatst aan
gegane dienstbetrekking. De ziekte wordt evenwel geacht in verband 
te staan met de voorlaatste dienstbetrekking, indien zij zich open
baart binnen een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen ter
mijn na de aanvang der laatste dienstbetrekking.". 

Artikel VI 

en Tuinbouwongevallenwet 1922 wordt Artikel 95/) van de Land
gelezen als volgt: 

„Artikel 956 

Als ziekten, bedoeld in artikel 95«, eerste lid, gelden: 
a. aandoeningen, ontstaan door inwerking van kunstmeststoffen 

en van middelen tot bestrijding van de verwekkers van plantenziekten, 
tot bestrijding van onkruiden of tot bestrijding en afweer van schade
lijk gedierte, indien deze aandoeningen zich openbaren bij arbeiders in 
bedrijven, waarin werkzaamheden worden verricht, waarbij met die 
stoffen of middelen wordt omgegaan; 

b. miltvuur, wanneer dit zich openbaart bij arbeiders in bedrij
ven, waarin werkzaamheden worden verricht, waarbij wordt omge
gaan met aan miltvuur lijdende dieren of met van die dieren afkom
stige bestanddelen of met goederen, besmet door die dieren of door 
van die dieren afkomstige bestanddelen; 

c. trichophytie, wanneer de ziekte zich openbaart bij arbeiders in 
bedrijven, waarin werkzaamheden worden verricht, waarbij wordt 
omgegaan met aan trichophytie lijdende dieren of met goederen, be
smet door die dieren; 

d. ziekte van Bang, wanneer deze zich openbaart bij arbeiders 
in bedrijven, waarbij wordt omgegaan met aan besmettelijke abortus 
Bang lijdende dieren of met van die dieren afkomstige stoffen of 
met goederen, besmet door die dieren of door van die dieren af
komstige stoffen; 

e. sarcoptes-schurft, wanneer de ziekte zich openbaart bij arbei
ders in bedrijven, waarbij wordt omgegaan met aan sarcoptes-schuri't 
lijdende dieren of met goederen, besmet door die dieren; 

ƒ. silicose, met of zonder longtuberculose, voor zover die silicose 
een beslissende oorzaak is van de ongeschiktheid tot werken of van 
de dood, wanneer de silicose zich openbaart bij arbeiders in bedrijven, 
waarin werkzaamheden worden verricht, waarbij de arbeiders aan 
de schadelijke inwerking van kwarts (siliciumdioxyde) houdend stof 
zijn blootgesteld.". 

Artikel VII 
Na artikel 95/> der Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 wordt 

ingevoegd een nieuw artikel 95c, luidende: 

„Artikel 95c 

1. Wanneer het bestuur der Bank, onderscheidenlijk der betrokken 
bedrijfsvereniging van oordeel is, dat bij een arbeider, die werkzaam 
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is in een van de bedrijven of ondernemingen, als aangewezen in arti
kel 95/n een ziekte, als in dat artikel bij die bedrijven of ondernemin
gen genoemd, ontstaan, voortbestaan, opnieuw ontstaan of verergeren 
zal, indien de arbeider zijn werkzaamheden in die bedrijven of onder
nemingen blijft verrichten of weder gaat verrichten, is het bevoegd 
hem een toelage te verlenen, ten einde hem in staat te stellen te trach
ten andere werkzaamheden te verkrijgen, respectievelijk deze te ver
richten. De toelage wordt niet verleend, voor zover geen loonschade 
.vordt geleden. 

2. De toelage wordt verleend voor de tijd, gedurende welke het 
verrichten van de voorlaatstbedoelde werkzaamheden wordt nagelaten. 
Zij wordt, behoudens in bijzondere, door het bestuur der Bank of het 
bestuur der betrokken bedrijfsvereniging te beoordelen gevallen, 
slechts voor éénmaal en ten hoogste voor zes maanden verleend en 
mag het bedrag van zeven gulden per dag niet overschrijden. 

3. Indien ten aanzien van een arbeider omstandigheden, als be
doeld in het eerste lid, door het bestuur der Bank of van de betrok
ken bedrijfsvereniging aanwezig worden geacht, is het bevoegd de 
arbeider op diens verzoek of op verzoek van zijn wettelijke vertegen
woordiger een opleiding overeenkomstig de bepalingen van artikel 48 
te geven.". 

Artikel VIII 
De artikelen 95c en 95c/ der Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 

worden onderscheidenlijk genummerd: 95c7 en 95c. 

Artikel IX 

1. Ten aanzien van de werklieden, die bij het in werking treden 
van artikel II reeds drie maanden of langer onafgebroken werkzaam 
zijn in de in artikel 87/), eerste lid, onder letter r, van de Ongevallen
wet 1921 genoemde bedrijven, wordt, tenzij het tegendeel blijkt, tuber
culose, indien zij zich bij hen openbaart, geacht een ziekte te zijn 
als bedoeld in artikel 87a, eerste lid, der Ongevallenwet 1921, ook 
zonder dat zij bij hun indiensttreding onderworpen zijn geworden aan 
een geneeskundig onderzoek, als bedoeld in artikel 81b, eerste lid, 
onder letter r van de Ongevallenwet 1921. 

2. Ten aanzien van de werklieden, die bij het in werking treden 
van artikel II korter dan drie maanden werkzaam zijn in de in artikel 
87/;, eerste lid, onder letter r, der Ongevallenwet 1921 genoemde be
drijven, wordt, tenzij het tegendeel blijkt, tuberculose, indien zij zich 
bij hen openbaart, geacht een ziekte te zijn als bedoeld in artikel Sla, 
eerste lid, der Ongevallenwet 1921, indien zij binnen een maand na 
het in werking treden van deze wet met gunstige uitslag onderworpen 
zijn geworden aan het geneeskundig onderzoek, als bedoeld in arti
kel 87/). eerste lid, onder letter r, der Ongevallenwet 1921. De kosten 
van dit onderzoek komen voor rekening van de werkgever. 

Artikel X 

In het eerste lid van artikel 99 der Ongevallenwet 1921 wordt na 
„80e" ingevoegd: „ , 87/), tweede lid," en worden de woorden „en het 
vijfde lid van artikel 66" vervangen door: „ , het vijfde lid van arti
kel 66 en het eerste lid, onder r, van artikel 87/)". 

Artikel XI 

De besluiten van de Secretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 

«. 10 April 1941 (Nederlandse Staatscourant 1941, no. 71), hou
dende wijziging van artikel 81b van de Ongevallenwet 1921 en van 
het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1928, Staatsblad No. 336, en 

/). 5 Augustus 1942 (Nederlandse Staatscourant 1942, no. 178), 
houdende wijziging van artikel 87/) van de Ongevallenwet 1921 en 
van het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1928, Staatsblad No. 336, 
vervallen. 

Artikel XII 

Na artikel 106/>/'.v der Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 wordt 
een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

„Artikel 106/C/-
De lasten van ongevallen in de verzekeringsplichtige ondernemin

gen, waarvoor eerst nadat het ongeval plaats had bedrijfsaangifte is 
gedaan, verminderd met de bijdragen, voorzover verschuldigd door 
de bedoelde onderneming over tijdvakken, voorafgaande aan de datum 
van het ongeval, worden omgeslagen over de Bank en de Bedrijfs
verenigingen overeenkomstig door Onze Minister nader vast te stellen 
regelen."'. 

Artikel XIII 

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 Staatsblad zal worden geplaatst 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken, 
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VERSLAG 

De Commissie van Rapporteurs voor bovengenoemd wetsontwerp 
is, na kennis genomen te hebben van de Memorie van Antwoord op 
het Voorlopig Verslag nopens dit wetsontwerp, van oordeel, dat door 
deze gewisselde schrifturen de openbare beraadslaging over het 
voorstel genoegzaam is voorbereid. 

Vastgesteld 25 Januari 1949. 

MOL. 

VAN VLIET. 

VAN DER BRUG. 

C. VAN DEN HEUVEL. 

ENGELBERT1NK. 
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