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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Tijdens de Duitse bezetting zijn door besluiten van de toenmalige 
Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken wijzigin
gen en aanvullingen in de Ziektewet aangebracht. Een belangrijk 
aantal van die besluiten is bij het Koninklijk besluit van 17 Sep
tember 1944, Staatsblad no. E 93, houdende vaststelling van het 
Besluit bezettingsmaatregelen, 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 verzeke
ring liggende bezettingsmaatregelen, voorlopig gehandhaafd. 

Aangezien het in het voornemen van de ondergetekende ligt te 
bevorderen, dat voor de inwerkingtreding van de wet tot wijziging 
der Ziektewet, welke wet verband houdt met de herziening van de 
uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering, de volledige tekst 
van de Ziektewet in het Staatsblad wordt afgekondigd — hiervoor 
moge worden verwezen naar artikel XLVI van het bij Koninklijke 
Boodschap van 14 Juni 1950 bij de Tweede Kamer der Staten
Generaal ingediende ontwerp van wet tot wijziging der Ziektewet 
(Gedrukte Stukken, Zitting 1949—1950, no. 1679) —, verdient het 
naar zijn mening aanbeveling om, alvorens tot die afkondiging wordt 
overgegaan, de Ziektewet zoveel mogelijk van het bezettingsrecht te 
zuiveren. Krachtens artikel XLV van bovengenoemd ontwerp van 
wet vervalt reeds een groot aantal bezettingsbesluiten. Het onder
havige ontwerp van wet houdt een wijziging in van de Ziektewet in 
dier voege, dat de voor die wet nog geldende bezettingsbesluiten ver
vallen (artikel I) en in normaal Nederlands recht worden omgezet 
(artikelen II en III). 

Een uitzondering is ten deze evenwel gemaakt ten aanzien van die 
besluiten en onderdelen van besluiten, zoals deze sedert de bevrijding 
luiden, welke betrekking hebben op het verstrekken van ziekengeld 
en kraamgeld aan ongehuwde moeders. Voor de problemen, welke 
daarmede verband houden, zal in het kader van de materiële her
ziening van de ziekteverzekering een oplossing moeten worden 
gevonden. 

Ook het besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 14 Maart 1941, Nederlandse Staatscourant 
1941, no. 52, betreffende de sociale verzekering van werknemers, die 
wachtgeld genieten, is in het onderhavige ontwerp van wet niet op
genomen, aangezien met betrekking tot de in dit besluit geregelde 
materie een gedeeltelijke voorziening is getroffen in de Werkloos
heidswet. 

Afgewacht dient te worden in hoeverre de in die wet getroffen 
regeling aanvulling zal behoeven, in welk geval ook een voorziening 
zal worden getroffen met betrekking tot bovengenoemd besluit van 
14 Maart 1941. 

Met betrekking tot de in artikel II, onder 5, voorgestelde wijziging 
kan worden opgemerkt, dat deze nieuwe alinea in de plaats treedt van 
het besluit, genoemd in artikel I, onder 6. Met behoud van de strek
king is de redactie zodanig verruimd, dat ook in overeenkomstige 
andere gevallen een regeling, als thans geldt ten aanzien van het 
Centraal Administratiekantoor van het Visserijbedrijf en aanverwante 
bedrijven te IJmuiden, kan worden getroffen. 

Artikel IV sanctionneert de inwerkingtreding van artikel 50 der 
Ziektewet. 

Waar het onderhavige ontwerp van wet zich overigens beperkt tot 
de legalisatie van het bezettingsrecht, behoeven de artikelen van het 
onderhavige ontwerp van wet geen nadere toelichting. 

Over het aangeboden ontwerp van wet is advies ingewonnen van 
de Staatscommissie Bezettingsrecht. 

De Minister van Sociale Zaken, 

A. M. JOEKES. 




