
Bijlagen 1526 1—3 Tweede Kamer i 
Wijziging van artikel 55, vijfde lid, der Ziektewet 

Artikel 2 

1526 1 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan 
de Tweede Kamer der Stalen-Ceneraal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet 
tot wijziging van artikel 55, vijfde lid, der Ziektewet. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 9 Januari 1950. 

JULIANA. 

1526 2 

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 te 
voorzien in de mogelijkheid de in artikel 55, eerste lid, der Ziektewet 
bedoelde aanspraak op ziekengeld eveneens toe te kennen aan perso
nen, die zich buitenslands bevinden; 

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 1 

Artikel 55, vijfde lid, der Ziektewet wordt gelezen als volgt: 
„5. De in het eerste lid bedoelde aanspraak komt niet toe aan 

degene, die zich ter vervulling van zijn militaire dienstplicht in werke
lijke dienst bevindt. Evenmin komt deze aanspraak toe aan degene, 
die zich buitenslands bevindt, tenzij bij algemene maatregel van be
stuur, met inachtneming voor zoveel mogelijk van het beginsel der 
wederkerigheid, neergelegd in de wetgeving van een vreemde mogend
heid, het tegendeel wordt bepaald.". 

Deze wet wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 
1 October 1949. 

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, 

1526 3 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Op grond van artikel 55, eerste lid, der Ziektewet heeft een arbeider 
in bepaalde gevallen nog aanspraak op ziekengeld, wanneer hij 
binnen zekere tijd na het einde van zijn verplichte verzekering ziek 
wordt, terwijl hij werkloos is. Deze aanspraak op ziekengeld komt 
evenwel, ingevolge artikel 55, vijfde lid, der Ziektewet, niet toe aan 
degene, die zich buitenslands bevindt. 

Ter uitvoering van het tussen Nederland en België gesloten verdrag 
betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der 
sociale verzekering is in zake de ziekengeldverzekering op 24 Juni 
1949 met dat land een accoord gesloten, waarbij onder meer is be
paald, dat loonarbeiders of met deze gelijkgestelden, die zich van 
Nederland naar België hebben begeven of omgekeerd, onder bepaalde 
voorwaarden aanspraak kunnen doen gelden op uitkering van zieken
geld ingevolge hun vroegere verzekering in het land hunner oude 
plaats van tewerkstelling. Het kan gewenst blijken, dat ook met 
andere landen regelingen in deze zin tot stand komen. In het bijzon
der valt hierbij te denken aan de overige landen van het Vijfmogend
hedenpact: Frankrijk, Engeland en Luxemburg. Onderhandelingen 
met deze landen tot het bereiken van een wederkerigheidsregeling op 
het punt der sociale verzekering zijn reeds in een vergevorderd 
stadium. 

Met het oog hierop is het wenselijk in de Ziektewet een bepaling 
op te nemen, die de mogelijkheid schept de in het vijfde lid van 
artikel 55 dier wet gestelde beperking ten aanzien van personen, die 
zich buitenslands bevinden, op te heffen, indien deze personen ver
blijven in een land, waarmede voor de toepassing der wederzijdse 
ziekengeldverzekering een regeling is getroffen in de zin als bereids 
met België tot stand kwam. 

De in artikel 1 van nevensgaand wetsontwerp voorgestelde wijziging 
van artikel 55, vijfde lid, der Ziektewet beoogt een daartoe strekkende 
voorziening te geven. 

Het in artikel 2 voorgestelde tijdstip van inwerkingtreding is be
paald op 1 October 1949, wijl op die datum bovenbedoeld accoord 
tussen Nederland en België in werking is getreden. 

De Minister van Sociale Zaken, 

A. M. JOEKES. 

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1949—1950 


