
ZITTING 1964—1965 — 7 1 7 1 

Wijziging van de Ziektewet 
(Aanpassing aan de Wet op de arbeidsongcschiktheids-

verzekering) 

NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden bij brief van 14 april 1965) 

Nr. 18 

Artikel I 
In de aanhef van het voorgestelde artikel 1 wordt „Deze 

wet verstaat onder" vervangen door: Voor de toepassing van 
deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten 
wordt verstaan onder. 

Artikel III 
Artikel 3. 1. Het tweede lid van het voorgestelde artikel 3 

wordt gelezen: 
2. Wie zijn dienstbetrekking niet binnen het Rijk vervult, 

wordt slechts als werknemer beschouwd, indien hij binnen het 
Rijk woont en zijn werkgever eveneens binnen het Rijk woont 
of gevestigd is. 

Voor zover een werkgever: 
a. binnen het Rijk een vaste inrichting voor de uitoefening 

van zijn bedrijf of beroep of een binnen het Rijk wonende of 
gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft, dan wel 

b. binnen het Rijk een of meer personen in dienst heeft en 
hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is aange-
wezen, 

wordt hij voor de toepassing van de vorige volzin gelijk ge-
steld met een binnen het Rijk gevestigde werkgever. 

2. Het vierde lid, onder b, van het voorgestelde artikel 3 
wordt gelezen: 

b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing is een 
regeling inzake verzekering tegen geldelijke gevolgen van 
arbeidsongeschiktheid van een ander deel van het Koninkrijk, 
van een andere Mogendheid of van een volkenrechtelijke or-
ganisatie;. 

Artikel 4. Aan het voorgestelde artikel 4 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

3. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze 
Minister van Financiën, regelen stellen, naar welke wordt be-
oordeeld of de in het eerste lid, onder a en b, bedoelde arbeid 
in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uit-
oefening van een beroep wordt verricht. 

Artikel 6. 1. In het eerste lid van het voorgestelde artikel 6 
vervalt onderdeel c. Vervolgens worden de onderdelen d, e, f 
en g, verletterd tot onderscheidenlijk c, d, e en /. 

2. In het tot / verletterde onderdeel g van het eerste lid van 
het voorgestelde artikel 6 wordt „Armenwet" vervangen door: 
Rompwet Instellingen van weldadigheid. 

Artikel 11. In de laatste zinsnede van het voorgestelde ar-
tikel 11 vervalt: bij de aanwijzing. 

Artikel 15. 1. In het eerste lid van het voorgestelde artikel 
15 wordt „het loon, dat" vervangen door: hetgeen. Voorts 
wordt tussen „ziekengeld" en „gemiddeld" ingevoegd: bij een 
vijfdaagse werkweek. 

2. Het tweede lid van het voorgestelde artikel 15 wotdt 
gelezen: 

2. Bij de in het vorige lid bedoelde algemene regelen kan 
de Sociale Verzekeringsraad ten aanzien van bepaalde groepen 
van werknemers afwijken van het bepaalde in het vorige lid. 

3. In het derde lid van het voorgestelde artikel 15 verval-
len de woorden: van het bepaalde in artikel 14, eerste lid, en. 

Artikel X 
Na punt 7 wordt een nieuw punt ingevoegd, luidende: 
8. In het tot achtste lid vernummerde vijfde lid worden na 

de woorden „Bij bevalling van een verzekerde wordt" inge-
voegd de woorden: „ , afgescheiden van de vraag in hoeverre 
de in het tweede lid bedoelde periode van 52 weken is ver-
streken,". 

Artikel XI 
Het vijfde lid van het voorgestelde artikel 30 wordt gelezen: 
5. De bedrijfsvereniging kan de in het eerste lid bedoelde 

werknemer, wiens dienstbetrekking is geëindigd, alsmede de 
in het derde lid bedoelde werknemer verplichten zich te doen 
inschrijven bij het orgaan der openbare arbeidsbemiddeling. 

Artikel XIII 
Dit artikel wordt gelezen: 

Artikel XIII 
Artikel 35 van de Ziektewet wordt vervangen door: 
„Artikel 35. 1. Na het 'overlijden van degene, aan wie 

ziekengeld is toegekend, wordt het ziekengeld tot en met de 
laatste dag der maand, waarin het overlijden plaatsvond, uit-
betaald: 

a. aan de langstlevende der echtgenoten, indien de over-
ledene gehuwd was en niet duurzaam van de andere echt-
genoot gescheiden leefde; 

b. in de overige gevallen aan de persoon of de personen, 
die daarvoor naar het oordeel van het bestuur van de bedrijfs-
vereniging of van de afdelingskas op billijkheidsoverwegingen 
in aanmerking komt onderscheidenlijk komen, mits deze daar-
toe binnen zes maanden na het overlijden een verzoek bij het 
bestuur van de bedrijfsvereniging of van de afdelingskas heeft 
onderscheidenlijk hebben ingediend. 

2. Indien toepassing van het bepaalde in het eerste lid er 
toe zou leiden, dat de periode van 52 weken als bedoeld in 
artikel 29, tweede lid, zou worden overschreden, wordt het 
ziekengeld slechts uitbetaald tot en met de dag, waarop be-
doelde periode van 52 weken verstrijkt.". 

Na artikel XIII wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel XIIIn 
Artikel 36 van de Ziektewet vervalt. 
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Artikel XVI 

Dit artikel wordt gelezen: 

Artikel XVI 
Artikel 40 van de Ziektewet wordt vervangen door: 
„Artikel 40. Indien degene, aan wie ziekengeld is toege-

kend, in een inrichting ter verpleging van geesteszieken of van 
zwakzinnigen is opgenomen, of, niet opgenomen zijnde in een 
zodanige inrichting, op grond van geestelijke gestoordheid niet 
in staat is kwijting te verlenen voor de uitbetaling van het 
ziekengeld is het bestuur van de bedrijfsvereniging of van de 
afdelingskas bevoegd het ziekengeld uit te betalen aan een door 
haar aan te wijzen persoon of instelling.". 

Artikel XIX 
In het tweede lid van het voorgestelde artikel 44 wordt 

„b tot en met g" vervangen door: b tot en met ƒ. 

Artikel XXI 
1. In de onder punt 2 voorgestelde eerste volzin van het 

tweede lid van artikel 46 wordt „werknemer" vervangen door: 
betrokkene. 

2. In het onder punt 5 voorgestelde vierde lid, onder a, 
wordt „b tot en met .?" vervangen door: b tot en met ƒ. 

3. Na punt 7 wordt een nieuw punt ingevoegd, luidende: 
8. Het achtste lid vervalt. 
Na artikel XXI wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
Het cijfer 1, geplaatst voor het eerste lid van artikel 47 van 

de Ziektewet, alsmede het tweede lid van dat artikel vervallen. 

Artikel XXVII 
Het onder punt 2 voorgestelde nieuwe lid wordt gelezen: 
„2. Degene, die als werknemer wordt beschouwd ingevolge 

artikel 7, onder: 
a, b en c: is verzekerd bij de bedrijfsvereniging, welke be-

slist over de toekenning van de aldaar bedoelde uitkering: 
e. is verzekerd bij de door Onze Minister aan te wijzen 

bedrijfsvereniging.". 

Artikel XXVIII 
Dit artikel wordt gelezen: 

Artikel XXVIII 
In artikel 56, eerste en tweede lid, van de Ziektewet wordt 

het woord „arbeiders" vervangen door: „werknemers". 

Na artikel XXVIII wordt een nieuw artikel ingevoegd, lui-
dende: 

Artikel XXVIIIa 
Artikel 57 van de Ziektewet wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt het woord „arbeiders" vervangen 

door: „werknemers". 
2. Het tweede lid wordt gelezen als volgt: 
„2. De bepalingen van deze wet en de ter uitvoering van 

die bepalingen genomen besluiten zijn, voor zover bij de krach-
tens het eerste lid te stellen regelen niet anders is bepaald en 
met inachtneming van de wijzigingen, welke de aard van het 
onderwerp vordert, van overeenkomstige toepassing op de uit 
het bepaalde in het eerste lid voortvloeiende uitkeringen.". 

Artikel XXIX 
Dit artikel wordt gelezen: 

Artikel XXIX 
Artikel 58 van de Ziektewet wordt gelezen als volgt: 
„Artikel 58. Onze Minister kan, ter bevordering van de 

veiligheid van de arbeid van verzekerden alsmede van de ge-

zondheid van verzekerden bij de arbeid, regelen stellen inzake 
het verstrekken van inlichtingen door de bedrijfsvereniging aan 
een bij die regelen aan te wijzen instelling.". 

Artikel XXXI 
1. Punt 1 wordt gewijzigd als volgt: 
Aan het eerste lid, onder a, wordt, onder vervanging van de 

puntkomma aan het slot door een komma, toegevoegd: dan 
wel dat het zijn bedoeling is bij geboden gelegenheid opnieuw 
een dienstbetrekking aan te gaan;. Voorts wordt in het eerste 
lid onder b, sub 2°, „binnen korte tijd" vervangen door: bij 
geboden gelegenheid. In het eerste lid, onder c en cl, wordt 
voorts na „ziekte" ingevoegd: of van zodanige wettelijke rege-
ling uitgezonderd is geweest op grond dat een bijzondere rege-
ling bij ziekte op hem van toepassing was. 

2. Punt 4 wordt gelezen: 
4. Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid, waarna 

aan dit lid een nieuwe volzin wordt toegevoegd, luidende: Een 
verzekering, gesloten met toepassing van het bepaalde in de 
vorige volzin, wordt voor de toepassing van artikel 64, eerste 
lid, onder c en d, niet beschouwd als verzekering ingevolge 
een wettelijke regeling. 

Artikel XXXII 
In het eerste lid van het voorgestelde artikel 65 wordt, onder 

verlettering van onderdeel b tot onderdeel c, een nieuw onder-
deel b ingevoegd, luidende: 

b. gedurende de wachttijd als bedoeld in de artikelen 19, 
37 en 38 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;. 

Artikel XXXIX 
In het vorgestelde artikel 72 vervalt: , uitgezonderd met 

betrekking tot het bepaalde in artikel 64, vierde lid,. 

Artikel XL 
1. Het eerste lid, onder c, van het voorgestelde artikel 73 

wordt gelezen: 
c. betrekking heeft op toelating tot de vrijwillige verzeke-

ring op grond van het bepaalde in artikel 64, eerste en tweede 
lid. 

2. In het tweede lid wordt „vermeldt de dagtekening van 
de beslissing, de gronden, waarop deze berust, alsmede," ver-
vangen door: is gedagtekend, vermeldt de gronden waarop de 
beslissing berust, alsmede, behoudens indien het betreft een 
beslissing ingevolge artikel 35, eerste lid, onder b,. 

Artikel XLI 
In het voorgestelde artikel 73a wordt na „staat" ingevoegd: 
, behoudens indien het betreft een beslissing ingevolge 

artikel 35, eerste lid, onder b,. 

Na artikel XLIII worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, 
luidende: 

Artikel XI lila 
Artikel 77 van de Ziektewet vervalt. 

Artikel XLIIIb 
In artikel 78 van de Ziektewet worden de woorden „afhoudt 

van het loon van —" vervangen door de woorden: „inhoudt op 
het loon van". 

Artikel XLV 
In het voorgestelde tweede lid van artikel 80 wordt „een of 

meer bedrijfsverenigingen" vervangen door: meer dan één be-
drijfsvereniging. 

Artikel XLV1 
In het eerste lid van het voorgestelde artikel 81 vervalt: 

en maatregelen. 
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Na artikel XLV1 wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel XLVIa 
In de artikelen 82 en 83 van de Ziektewet vervalt na het 

cijfer „76" de komma en het cijfer „77". 

Na artikel XLVIII wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel XLVIIIa 
Artikel 86 van de Ziektewet wordt gelezen: 
„Artikel 86. Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet 

nodig is, wordt door Onze Minister geregeld.". 

Artikel XLIX 
Punt 1 wordt gelezen: 
1. In het eerste lid worden de woorden „bij algemene maat-

regel van bestuur" vervangen door: Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur. Voorts vervalt de tweede volzin. 

Artikel L 
Dit artikel wordt gelezen: 

Artikel L 

Artikel 88 van de Ziektewet word gelezen als volgt: 
„Artikel 88. De Algemene termijnenwet is niet van toe-

pasing op de in deze wet gestelde termijnen van uitkering van 
geldelijke schadeloosstelling alsmede op de termijnen, gesteld 
in de artikelen 6, tweede lid, onder a en c, 29, vijfde lid, 44, 
eerste lid, onder b, en 46, eerste en vijfde lid.". 

Na artikel L wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel La 

Artikel 89 van de Ziektewet vervalt. 


