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1966 1 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan 
dr Tweede Kamer der Stalen-C ener aal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet 
tot vervanging van het bezettingsrecht in de Ziektewet. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 31 October 1950. 

JULIANA. 

1966 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 
gebleken de wijzigingen, welke gedurende de vijandelijke bezetting 
van het Rijk in Europa in de Ziektewet zijn aangebracht en voorlopig 
gehandhaafd zijn bij het Koninklijk besluit van 17 September 1944, 
Staatsblad No. E 93, houdende vaststelling van het Besluit bezettings
maatregelen en bij de wet van 28 Februari 1947, Staatsblad No. H 70, 
houdende regelen betreffende de verbindende kracht van enige op 
het gebied van de arbeid en de sociale verzekering liggende bezettings
maatregelen, vervallen te verklaren en de in verband daarmede nood
zakelijke voorzieningen te treffen; 

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 

De volgende bezettingsregelen vervallen: 
1. De tweede volzin van het bepaalde onder 2 en het bepaalde 

onder 3 en 4 van artikel 1, artikel 2 en artikel 3, voorzoveel dat 
artikel betrekking heeft op de Ziektewet, van het Besluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 
16 September 1940, houdende wijzigingen en aanvullingen van be
staande wettelijke bepalingen op het gebied der sociale verzekering, 
Verordeningenblad 1940, No. 150, voorlopig gehandhaafd bij het 
Koninklijk besluit van 17 September 1944, Staatsblad No. E 93; 

2. Artikel 1 van het Besluit van de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken van 27 Mei 1941, houdende wijzi
ging van artikel 2 der Ziektewet, houdende uitbreiding van de be
drijven, bedoeld in het eerste lid van artikel 4 der Ziektewet, houdende 
aanwijzing van de bedrijven, bedoeld in het eerste lid van artikel lc 
der Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 en houdende uitvoering 
van artikel 5, eerste lid, onder 111, 3°., en lid 2, der Land en Tuin
bouwongevallenwet 1922, Nederlandse Staatscourant 1941, No. 101. 
voorlopig gehandhaafd bij de wet van 28 Februari 1947, Staatsblad 
No. H 70 (Lijst C, No. 48); 

3. De artikelen I, II en IV van het Besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 28 Juli 1941 
tot wijziging der Ziektewet, Nederlandse Staatscourant 1941, No. 175, 
voorlopig gehandhaafd bij de wet van 28 Februari 1947, Staatsblad 
No. H 70 (Lijst C, No. 57); 

4. Het Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 1 Augustus 1941, houdende aanvulling en 
wijziging van de Ziektewet, Verordeningenblad 1941, No. 161, voor
lopig gehandhaafd bij het Koninklijk besluit van 17 September 1944, 
Staatsblad No. E 93; 

5. Het Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 10 November 1941, tot wijziging van artikel 
49 der Ziektewet, Verordeningenblad 1941, No. 221, voorlopig ge
handhaafd bij het Koninklijk besluit van 17 September 1944. Staats
blad No. E 93; 

6. Het Besluit van de Secretaris-G eneraal van het Departement 
van Sociale Zaken van 23 December 1941, betreffende de sociale 
verzekering van arbeiders in het visserijbedrijf en aanverwante be
drijven te IJmuiden, Nederlandse Staatscourant 1942, No. 17, voor
lopig gehandhaafd bij de wet van 28 Februari 1947, Staatsblad No. 
H 70 (Lijst C, no. 77); 

7. Het bepaalde onder I, II, III, IV, V, VII, IX en X van artikel 1 
van het Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Financiën van 29 September 1942 tot 
wijziging der Ziektewet, Verordeningenblad 1942, No. 109, voorlopig 
gehandhaafd bij het Koninklijk besluit van 17 September 1944, 
Staatsblad No. E 93; 

8. De artikelen 3 en 4 van het Besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Sociale Zaken en van Finan
ciën van 26 November 1942, tot wijziging van het Besluit op de 
Vereveningsheffing 1941, van het Besluit No. 159/1941 betreffende 
tijdelijke verhoging van bepaalde sociale verzekeringsrenten met een 
bijzondere toeslag, van het Besluit No. 109/1942 tot wijziging der 
Ziektewet en van het Besluit No. 113/1942 betreffende uitkeringen bij 
bevalling aan niet-verplicht verzekerde arbeiders en arbeidsters in de 
zin der Ziektewet, Verordeningenblad 1942, No. 151, voorlopig ge
handhaafd bij het Koninklijk besluit van 17 September 1944, Staats
blad No. E 93; 

9. Het Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 23 Augustus 1943, houdende wijziging van 
artikel 41 der Ziektewet, Nederlandse Staatscourant 1943, No. 214, 
voorlopig gehandhaafd bij de wet van 28 Februari 1947, Staatsblad 
No. H70 (Lijst C, No. 129); 

10. Het bepaalde onder II van artikel 1, artikel 3, het bepaalde 
onder 111 en IX van artikel 4, artikel 5 en het bepaalde onder 2) 
van artikel 7 van het Besluit van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Sociale Zaken en van Financiën van 25 Septem
ber 1943 tot wijziging en aanvulling van de Ziektewet, Verordeningen
blad 1943, No. 91, voorlopig gehandhaafd bij het Koninklijk besluit 
van 17 September 1944, Staatsblad No. E 93; 

11. Het Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 20 November 1943 tol bepaling van hel tijd
stip waarop zijn Besluiten van 23 Augustus 1943 houdende wijziging 
van de Ongevallenwet 1921, van de Land en Tuinbouwongevallenwet 
1922, van artikel 41 der Ziektewet en van het Koninklijk besluit van 
11 J uni 1923, Staatsblad No. 258, tot vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 90, derde lid, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, in werking zullen treden, Neder
landse Staatscourant 1943, No. 227, voorlopig gehandhaafd bij de 
wet van 28 Februari 1947, Staatsblad No. H~70 (Lijst C, no. 140), 
voor zover bedoeld besluit betrekking heeft op wijziging van de 
Ziektewet; 

12. De artikelen 2, 3 en 4 van het Besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Sociale Zaken en van Financiën 
van 25 November 1943/4 December 1943, tot wijziging van het 
Besluit no. 159,1941 betreffende tijdelijke verhoging van bepaalde 
sociale verzekcringsrent'.r, met een bijzondere toeslag, van het Besluit 
no. 109/1942 tot wijziging der Ziektewet, zoals die besluiten gewijzigd 
werden bij Besluit no. 151/1942, en van het Besluit no. 92/1943 
betreffende uitkering van kraamgeld in gevallen waarin daarop 
krachtens de Ziektewet geen aanspraak bestaat, Verordeningenblad 
1943, No. 121, voorlopig gehandhaafd bij het Koninklijk besluit van 
17 September 1944, Staatsblad no. E 93; 

13. De artikelen 2, 3 en 4 van het Besluit van de Secretarissen
Generaal ^an de Departementen van Sociale Zaken en van Financiën 
van 13 November 1944 lot wijziging van het Besluit no. 159/1941 
betreffende tijdelijke verhoging van bepaalde sociale verzekerings
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renten met een bijzondere toeslag, van het Besluit no. 109/1942 tot 
wijziging der Ziektewet en van het Besluit no. 92/1943 betreffende 
uitkeringen van kraamgeld in gevallen, waarin daarop krachtens de 
Ziektewet geen aanspraak bestaat, zoals die besluiten gewijzigd werden 
bij Besluit no. 121/1943, Nederlandse Staatscourant 1945, no. 24, 
voorlopig gehandhaafd bij de wet van 28 Februari 1947, Staatsblad 
No. H70 (Lijst C, no. 151). 

Artikel II 

In de Ziektewet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In artikel 1, onder c, wordt in de plaats van „een of meer 

ondernemingen" gelezen: „een of meer ondernemingen of publiek
rechtelijke lichamen"; 

2. Het eerste lid van artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
„1. Degene, die persoonlijk in aangenomen werk arbeid verricht: 
a. die verband houdt met het in de onderneming van degene, van 

wie het werk is aangenomen, uitgeoefende bedrijf; 
b. ten aanzien waarvan degene, van wie het werk is aangenomen, 

geacht zou worden werkgever te zijn in de zin dezer wet, indien die 
arbeid in loondienst werd verricht, wordt, 

indien ten aanzien van de aannemer van het werk door het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank niet is beslist, dat hij in de zin der On
gevallenwet 1921 of der Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 in 
een onderneming een verzekeringspüchtig bedrijf uitoefent, voor de 
toepassing van deze wet geacht deze arbeid te verrichten in dienst 
van degene, van wie het werk is aangenomen. Deze laatste wordt 
voor de toepassing dezer wet als werkgever beschouwd. Hetgeen voor 
de verrichting van die arbeid wordt genoten, wordt als loon in de 
zin dezer wet beschouwd."; 

3. Aan artikel 2 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende: 
„3. Degenen, die tegen beloning persoonlijk bij algemene maat

regel van bestuur aangewezen werkzaamheden verrichten, welke ver
band houden met of verricht worden ten behoeve van het in de 
onderneming uitgeoefende bedrijf, worden voor de toepassing van 
deze wet geacht die werkzaamheden te verrichten in dienst van 
degene, ten behoeve van wiens onderneming die werkzaamheden 
worden verricht."; 

4. Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

„Artikel 4a 

Degene, die als leider of lid van een orkest optreedt, wordt, indien 
het bestuur der Bank ten aanzien van de leider van het orkest niet 
heeft beslist, dat deze in een onderneming een verzekeringspüchtig 
bedrijf uitoefent, voor de toepassing van deze wet geacht die arbeid 
te verrichten in dienst van de exploitant der inrichting, met of 
namens wie het optreden van het orkest in die inrichting is overeen
gekomen. 

Hetgeen voor de verrichting van die arbeid wordt genoten, wordt 
als loon in de zin van deze wet beschouwd. 

Hetgeen voor de gezamenlijk verrichte arbeid wordt genoten, wordt 
voor zover niet blijkt van een andere verdeling, geacht door ieder 
dergenen, die de arbeid hebben verricht, voor een gelijk deel te zijn 
genoten."; 

5. Aan artikel 7, eerste lid, wordt een tweede volzin toegevoegd, 
luidende: 

„Onze Minister kan bepalen, dat arbeiders, wier lonen worden uit
betaald door een ingevolge deze wet erkend administratiekantoor 
voor de toepassing van deze wet geacht worden in loondienst te zijn 
van dat kantoor. Dat kantoor wordt ten aanzien van de door voren
bedoelde arbeiders verrichte werkzaamheden geacht een verzekerings
püchtig bedrijf in een onderneming uit te oefenen."; 

6. Aan het eerste lid van artikel 24 wordt een nieuwe volzin toe
gevoegd, luidende: 

„De in de vorige volzin bedoelde uitzondering heeft uitsluitend be
trekking op de arbeiders, op wie de publiekrechtelijke ziekengeld
regeling van toepassing is."; 

7. Artikel 25 wordt gelezen als volgt: 
„1. In afwijking van het bepaalde in artikel 24, eerste lid, zijn 

mede niet verzekerd degenen, die in dienst zijn van een publiekrechte
lijk lichaam: 

1°. indien zij zijn ambtenaar in de zin van artikel 1 der Ambte
narenwet 1929; 

2°. indien te hunnen aanzien een regeling bij ziekte is getroffen, 
die door Ons is vastgesteld of door Onze Minister is goedgekeurd. 

2. De in het vorige lid geregelde uitzondering op de verzekering 
heeft uitsluitend betrekking op de dienstverhouding, ter zake waarvan 

de betrokkene ambtenaar is in de zin van het onder 1°. bepaalde, of 
waaraan de regeling bij ziekte, als bedoeld onder 2°., is verbonden."; 

8. Het tweede lid van artikel 26 vervalt; het derde lid wordt 
tweede lid; 

9. Vóór artikel 29 wordt het cijfer 1 geplaatst en aan dat artikel 
wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende: 

„2. De onderneming van een werkgever, die woont aan boord van 
het door hem bevaren schip, wordt geacht te zijn gevestigd in de ge
meente, waar de werkgever in het bevolkingsregister is ingeschreven. 
Is de werkgever een naamloze vennootschap, die geen kantoor aan de 
wal heeft en bestuurd wordt door een directeur, die woont aan boord 
van het door hem bevaren schip, dan wordt de onderneming geacht 
te zijn gevestigd in de gemeente, waar de directeur in het bevolkings
register is ingeschreven."; 

10. In het eerste lid van artikel 29 wordt tussen de eerste en de 
tweede volzin een nieuwe volzin ingevoegd, luidende: 

„In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin eindigt de ver
zekering van degene, die hier te lande zijn woonplaats heeft en die 
als opvarende op een binnenvaartuig werkzaam is in dienst van een 
in Nederland gevestigde onderneming, niet door verblijf buitenslands, 
tenzij hij krachtens de wet van het land, waar hij verblijft, tegen gelde
lijke gevolgen van ziekte is verzekerd."; 

11. Aan het eerste lid van artikel 41 wordt een nieuwe volzin toe
gevoegd, luidende: 

„Het vorenstaande is niet van toepassing, indien geen of geen 
verdere schadeloosstelling wordt uitgekeerd op grond van artikel 27a 
of 11b der Ongevallenwet 1921 of artikel 50a of 50/> der Land en 
Tuinbouwongevallenwet 1922."; 

12. Artikel 50 wordt gelezen als volgt: 
„De verzekerde komt geen ziekengeld toe, indien hij niet is in

geschreven bij een overeenkomstig het Ziekenfondsenbesluit toege
laten ziekenfonds of, indien hij zijn woonplaats heeft in een andere 
Staat, bij een in die andere Staat gevestigde, met een toegelaten 
ziekenfonds overeenkomende instelling."; 

13. In de aanhef van het eerste lid van artikel 53 vervallen de 
woorden: 

„en eventueel het verlenen van verloskundige hulp"; 
14. In het eerste lid van artikel 53 wordt tussen het onder c. en d. 

bepaalde ingevoegd: 
„c bis. indien de ongeschiktheid tot werken het gevolg is van een 

ziekte, welke haar oorzaak vindt in een vecht of kloppartij, waaraan 
de verzekerde uit eigen beweging heeft deelgenomen;"; 

15. Aan artikel 56 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, 
luidende: 

„5. De gehuwde vrouw kan ten aanzien van het in deze wet 
geregelde kraamgeld alle handelingen, het geven van kwijting en het 
verschijnen in rechte daaronder begrepen, zonder bijstand van haar 
echtgenoot verrichten."; 

16. In het tweede lid van artikel 84 vervallen de woorden: „en 
de behandeling"; 

17. Aan het eerste lid, onder b., van artikel 127 wordt een nieuwe 
volzin toegevoegd, luidende: 

„Indien het beroep betreft een beslissing, waarbij het ziekengeld 
geheel of ten dele is geweigerd wegens overtreding der controlevoor
schriften, kan het ook worden ingesteld ter zake, dat er tussen de 
weigering van het ziekengeld en de gepleegde overtreding oneven
redigheid bestaat;". 

Artikel III 

Het Koninklijk besluit van 18 April 1935, Staatsblad No. 193, tot 
vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 37, zevende lid, der Ziektewet, vervalt. 

Artikel IV 
Artikel 50 der Ziektewet wordt geacht in werking te zijn getreden 

met ingang van 1 November 1941. 

Artikel V 
Deze wet treedt in werking op de dag na die harer afkondiging. 

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 uitvoerine de 
hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken, 


