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KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan drie ontwerpen 
van Wet inzake: 

a. arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
b. wijziging van de Ziektewet (Aanpassing aan de Wet 

op de arbeidsongeschiktheidsverzekering); 
c. wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering (in 

verband met de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). 
De toelichtende memoriën (en bijlagen), die de Wets-

ontwerpen vergezellen, bevatten de gronden waarop zij rusten. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 
Soestdijk, 25 april 1963. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-G'eneraal 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 regelen vast te stellen inzake een verplichte verzekering van 
loontrekkenden tegen geldelijke gevolgen van langdurige ar-
beidsongeschiktheid; 

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: 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen 

§ 1. A [gemeen 

Artikel 1. Deze wet verstaat onder: 
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid; 
b. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, 

andere verenigingen van personen, ondernemingen van publiek-
rechtclijke rechtspersonen en doelvermogens; 

c. Gemeenschappelijke Medische Dienst: de Gemeenschap-
pelijke Medische Dienst, bedoeld in hoofdstuk II, § 2a van 
de Organisatiewet Sociale Verzekering. 

Artikel 2. 1. Waar iemand woont en waar een lichaam 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen en 
luchtvaartuigen, welke binnen het Rijk hun thuishaven hebben, 
ten opzichte van de werkgever en de bemanning beschouwd als 
deel van het Rijk. 

§ 2. De werknemer 
Artikel 3. 1. Werknemer is de natuurlijke persoon, die in 

privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking 
staat. 

2. Wie niet binnen het Rijk woont, wordt slechts als \verk- 
nemer beschouwd, voor zover hij zijn dienstbetrekking binnen 
het Rijk vervult. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan 
worden bepaald, dat personen, die niet binnen het Rijk wonen, 
ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun 
dienstbetrekking buiten het Rijk vervullen. 

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan van 
het bepaalde in het eerste en in het tweede lid worden afge-
weken: 

a. ten aanzien van vreemdelingen; 
b. ten aanzien van personen, op wie een regeling inzake 

verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeids-
ongeschiktheid buiten het Rijk van toepassing is; 
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