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GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET tot aanpassing van het 
Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Koophandel en 
van een aantal wetten in verband met de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering alsmede nadere wijziging van 
enkele sociale verzekeringswetten. 

Wu 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 het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en 
een aantal wetten aan te passen in verband met de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede enkele sociale ver-
zekeringswetten nader te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met ge-
meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
In artikel 1638* van het Burgerlijk Wetboek worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In het tweede lid wordt de komma na de woorden „is 

te wijten" vervangen door een punt en vervalt de zinsnede: 
„alles behoudens de bepalingen van Hoofdstuk XII der 

Ongevallenwet 1901.". 
2. In het derde lid vervalt de laatste volzin. 

Artikel II 
Het Wetboek van Koophandel wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 390 wordt na „450a" ingevoegd: , 450aa. 
B. In artikel 413 wordt „415, eerste lid," vervangen door: 

415, tweede lid, 415a, eerste lid, 415g,. 
C. Artikel 415 wordt gelezen: 
Artikel 415. De schepeling, die ziek wordt, blijft in het 

genot van het volle loon zolang hij aan boord is. 
Na zijn herstel heeft de schepeling, ongeacht het voort-

duren van de dienstbetrekking, recht op een uitkering, gelijk 
aan het naar tijdruimte in geld vastgestelde loon, dat hij ge-
noot toen hij ziek werd, indien hij ter verpleging is achter-
gelaten buiten het land waar hij thuisbehoort en elders dan ter 
plaatse waar hij zich bevond toen zijn rechtsverhouding met 
de reder aanving. Hij heeft voorts aanspraak op huisvesting 
en voeding en recht op vrij vervoer tot een haven in het land 
waar hij thuisbehoort of tot de plaats waar hij zich bevond 
toen zijn rechtsverhouding met de reder aanving, zulks ter 
keuze van de reder. Onder vrij vervoer zijn begrepen de kos-
ten van onderhoud en nachtverblijf gedurende de reis. De 
geldelijke uitkering na zijn herstel en het recht op huisvesting 
en voeding, waarop hij ingevolge dit lid aanspraak kan maken, 
nemen in ieder geval een einde zodra hij passende arbeid kan 
verkrijgen en verrichten dan wel is teruggekeerd in of had 
kunnen terugkeren naar een haven in het land waar hij thuis-
behoort of de plaats waar hij zich bevond toen zijn rechtsver-
houding met de reder aanving. 

Indien de ziekte een gevolg is van opzet, wordt de gelde-
lijke uitkering verbeurd of verminderd, ter beoordeling van 
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de kantonrechter binnen wiens gebied de zetel van het scheeps-
bedrijf is gevestigd. 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen wor-
den gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop van 
loon als bedoeld in het eerste lid met arbeidsongeschiktheids-
uitkering ingevolge de Wet op de arbcidsongeschiktheidsver-
zekering. 

De schepeling, die ziek wordt, heeft tot zijn herstel recht 
op behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling. 
Dit recht komt evenwel niet toe aan de schepeling, die ver-
plicht verzekerd is ingevolge de Ziekenfondswet, zolang hij 
verblijft in Nederland en evenmin aan de schepeling, die ver-
blijft in het land waar hij thuisbehoort. Het recht eindigt, in-
dien de schepeling is teruggekeerd in of heeft kunnen terug-
keren naar het land waar hij thuisbehoort. 

D. Na artikel 415 worden de volgende artikelen ingevoegd: 
Artikel 415a. De schepeling, die op het tijdstip, waarop 

hij ziek wordt, anders dan in verband met het bepaalde in 
artikel 6, eerste lid, onder a of b, van de Ziektewet, niet ver-
zekerd is ingevolge die wet, noch op grond van het bepaalde 
in artikel 46, eerste lid, van die wet aanspraak heeft op zieken-
geld, alsof hij verzekerd was gebleven, heeft, zolang hij niet 
hersteld is, gedurende ten hoogste 52 weken, ongeacht het 
voortduren van de dienstbetrekking, recht op 80 % van het 
naar tijdruimte in geld vastgestelde loon, dat hij genoot toen 
hij ziek werd, verhoogd met de bij algemene maatregel van 
bestuur vast te stellen geldswaarde van andere loonbestand-
delen. Deze termijn van 52 weken gaat in: 1°. als de schepeling 
ziek wordt, terwijl hij niet aan boord van een schip in dienst 
is, op de dag, waarop hij ziek wordt; 2°. als hij ziek wordt, 
terwijl hij aan boord van een schip in dienst is, op de dag, 
waarop hij aan de wal ter verpleging wordt achtergelaten of 
waarop hij, nog niet hersteld, met het schip terugkomt. Wordt 
hij ter verpleging achtergelaten buiten het land waar hij thuis-
behoort, dan wordt de uitkering van 80 % gedurende de eerste 
twaalf weken verhoogd tot 100 %. 

De geldelijke uitkering, waarop de schepeling recht heeft 
ingevolge het bepaalde in de laatste volzin van het vorige lid 
neemt in ieder geval een einde zodra hij passende arbeid kan 
verkrijgen en verrichten dan wel is teruggekeerd in of had 
kunnen terugkeren naar een haven in het land waar hij thuis-
behoort. 

Artikel 415, derde lid, is van toepassing. 

Artikel 415b. De schepeling, die op het tijdstip, waarop 
hem een ongeval in verband met zijn dienstbetrekking over-
komt, anders dan in verband met het bepaalde in artikel 6, 
eerste lid, onder a of b, van de Ziektewet, niet verzekerd is 
ingevolge die wet, noch op grond van het bepaalde in artikel 
46, eerste lid, van die wet aanspraak heeft op ziekengeld alsof 
hij verzekerd was gebleven, heeft, ongeacht het voortduren van 
de dienstbetrekking, of zijn nagelaten betrekkingen hebben, 
indien hij ten gevolge van een, zodanig ongeval overlijdt, recht 
op uitkeringen en voorzieningen overeenkomstig het bepaalde 
in de artikelen 415c —• 415/J. 

Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid en 
in de artikelen 415c — 415# worden met een ongeval, in ver-
band met de dienstbetrekking overkomen, gelijkgesteld de 
ziekten, voorkomende op een bij algemene maatregel van 
bestuur vast te stellen lijst van ziekten, indien de schepeling 
die ziekte heeft gekregen in verband met de dienstbetrekking. 
De ziekte wordt, tenzij het tegendeel blijkt, geacht verband 
te houden met de dienstbetrekking, indien zij zich gedurende 
de dienstbetrekking of binnen een bij algemene maatregel 
van bestuur vast te stellen termijn na het beëindigen van de 
dienstbetrekking openbaart. 

De in het vorige lid bedoelde gelijkstelling is niet van toe-
passing indien de schepeling zonder deugdelijke grond ter 
zake van de in dat lid bedoelde ziekte geweigerd heeft een 
profylactische behandeling te ondergaan dan wel heeft nage-
laten zich aan een zodanige behandeling te onderwerpen, of-
schoon hem daartoe kosteloos gelegenheid werd geboden. 

Artikel 415c. De schepeling, bedoeld in artikel 415 b, heeft 
na afloop van de termijn van 52 weken, bedoeld in artikel 
415a, eerste lid, in geval van tijdelijke gehele ongeschiktheid 
tot werken, recht op een uitkering van 70 % van zijn loon en, 
in geval van tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid tot werken, 
op een uitkering ter hoogte van een in verhouding tot de ver-
loren geschiktheid tot werken staand deel van 70 % van zijn 
loon. 

De in het vorige lid bedoelde uitkering eindigt met ingang 
van de dag, waarop blijvende gehele of gedeeltelijke onge-
schiktheid tot werken intreedt, dan wel, indien de tijdelijke 
gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid tot werken voortduurt, 
uiterlijk met ingang van de dag, gelegen drie jaren na afloop 
van de termijn van 52 weken, bedoeld in artikel 415a, eerste 
lid. 

De schepeling, bedoeld in artikel 4\5b, die op de dag, ge-
legen na afloop van de termijn van 52 weken, bedoeld in 
artikel 415a, eerste lid, blijvend geheel of gedeeltelijk ongc-
schikt is tot werken of binnen drie jaren na die dag blijvend 
geheel of gedeeltelijk ongeschikt wordt tot werken, dan wel 
op de dag, gelegen drie jaren na vorenbedoelde dag, nog 
tijdelijk geheel of gedeeltelijk ongeschikt is tot werken, heeft 
recht op een uitkering ineens van driemaal de uitkering over 
een jaar, berekend naar de uitkering, waarop hij laatstelijk 
aanspraak had vóór de dag, waarop dat recht ontstaat. Met 
ingang van de dag, waarop recht ontstaat op een uitkering 
ineens als bedoeld in de vorige volzin, kunnen ter zake van 
het betreffende ongeval overigens geen rechten meer worden 
ontleend aan de artikelen 415/» — 415/Ï . 

Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige leden 
wordt een schepeling geheel of gedeeltelijk ongeschikt geacht 
tot werken, indien hij ten gevolge van een ongeval als bedoeld 
in artikel 4156 geheel of gedeeltelijk ongeschikt is geworden 
tot arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheden is bere-
kend en die met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep 
hem in billijkheid kan worden opgedragen. 

Indien de schepeling, bedoeld in artikel 415Z>, niet de mede-
werking verleent, die redelijkerwijs van hem verlangd kan 
worden tot het herkrijgen van zijn gezondheid of zijn arbeids-
vermogen, voor zover deze door een ongeval als bedoeld in 
dat artikel zijn geschaad, zal bij de schatting van de mate van 
ongeschiktheid tot werken, bedoeld in de vorige leden, de 
toestand in aanmerking genomen kunnen worden, die waar-
schijnlijk zou zijn ontstaan, indien die medewerking ten volle 
zou zijn verleend. 

Artikel 415d. De schepeling, bedoeld in artikel 415&, 
heeft ter zake van een ongeval als bedoeld in dat artikel van 
de dag van het ongeval af recht op geneeskundige behande-
ling of vergoeding daarvoor, indien hij verblijft in of heeft 
kunnen terugkeren naar het land, waar hij thuisbehoort, doch 
uiterlijk tot de dag, gelegen drie jaren na afloop van de ter-
mijn van 52 weken, bedoeld in artikel 415a, eerste lid en on-
verminderd het bepaalde in de laatste volzin van het derde lid 
van artikel 415c. Onder geneeskundige behandeling is begrepen 
het verstrekken van kunstmiddelen, voor zover deze zijn ge-
schiktheid tot werken kunnen bevorderen of tot verbetering 
van zijn levensomstandigheden kunnen bijdragen, alsmede 
het onderricht in het gebruik van die kunstmiddelen. 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen wor-
den gesteld met betrekking tot het bepaalde in dit artikel. 

Artikel 415c. De nagelaten betrekkingen, bedoeld in arti-
kel 415Z>, eerste lid, hebben recht op een uitkering ineens, 
welke bedraagt: 

1°. voor de vrouw, met wie de overledene ten tijde van 
het ongeval gehuwd was: driemaal de uitkering over een 
jaar, berekend naar 30 % van het loon van de overledene; 

2°. voor de man, met wie de overledene ten tijde van 
het ongeval gehuwd was, indien deze zijn kostwinster was: 
driemaal de uitkering over een jaar, berekend naar 30 % van 
het loon van de overledene; 
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3°. voor elk wettig kind of stiefkind beneden de leeftijd 

van zestien jaar van de overledene: driemaal de uitkering over 
een jaar, berekend naar 15 % en, indien dit kind ouderloos is, 
berekend naar 20 % van het loon van de overledene; 

4°. voor elk natuurlijk kind beneden de leeftijd van zes-
tien jaar, dat door de overleden vader was erkend en voor elk 
natuurlijk kind beneden de leeftijd van zestien jaar van de 
overleden moeder: driemaal de uitkering over een jaar, be-
rekend naar 15 % en, indien dit kind ouderloos is, berekend 
naar 20 % van het loon van de overledene; 

5°. voor degene, voor wie de overledene ten tijde van het 
ongeval kostwinner was, niet vallende onder 1°, 2°, 3° of 
4°: driemaal hetgeen hij in de regel over een jaar tot diens 
levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer dan driemaal de 
uitkering over een jaar, berekend naar 30 % van het loon van 
de overledene, met dien verstande, dat, indien de betrokkene 
jonger is dan zestien jaar, niet meer wordt uitgekeerd dan hij 
als wettig kind van de overledene zou hebben ontvangen. 

De in het vorige lid bedoelde uitkeringen zullen tezamen 
niet meer bedragen dan driemaal de uitkering over een jaar, 
berekend naar 60 % van het loon van de overledene. De per-
sonen, bedoeld in het vorige lid, onder 5°, hebben alleen recht 
op een uitkering, indien de personen, bedoeld onder 1°, 2°, 3° 
en 4°, van dat lid allen hun volle uitkering hebben ontvangen. 
Indien de personen, bedoeld in het vorige lid, onder 1°, 2°, 3° 
en 4°, tezamen een uitkering zouden ontvangen van meer dan 
driemaal de uitkering over een jaar, berekend naar 60 % van 
het loon van de overledene, ondergaat elk van deze uitkerin-
gen een evenredige vermindering. 

Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 415Z> is 
het bepaalde bij of krachtens artikel 4 van de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 415f. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen 
regelen worden gesteld ter voorkoming of beperking van sa-
menloop van uitkeringen of voorzieningen, bedoeld in de 
artikelen 415a — 415c, met uitkeringen of voorzieningen 
uit anderen hoofde. 

Artikel 415g. Onder loon van de schepeling wordt voor 
de toepassing van de artikelen 415c en 415c verstaan het naar 
tijdruimte in geld vastgestelde loon, dat hij genoot toen het 
ongeval als bedoeld in artikel 4156 plaatsvond, verhoogd met 
de bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen gelds-
waarde van andere loonbestanddelen. Hetgeen het naar tijd-
ruimte in geld vastgestelde loon meer bedraagt dan een bij 
algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag, wordt 
daarbij niet in aanmerking genomen. 

Artikel 415h. Indien een daartoe door Ons erkende rechts-
persoonlijkheid bezittende vereniging is opgericht, is de reder, 
die een of meer schepelingen in dienst heeft, die, anders dan 
in verband met het bepaalde in artikel 6, eerste lid, onder a 
of b, van de Ziektewet, niet verzekerd zijn ingevolge die wet, 
noch op grond van het bepaalde in artikel 46, eerste lid, van 
die wet aanspraak hebben op ziekengeld alsof zij verzekerd 
waren gebleven, ter waarborging van zijn tegenover die schepe-
lingen en hun nagelaten betrekkingen uit de artikelen 415a — 
415^ voortvloeiende verplichtingen van rechtswege aangesloten 
bij die vereniging. 

In het geval, bedoeld in het vorige lid, zijn de reder en de 
vereniging hoofdelijk verbonden tegenover die schepelingen 
en hun nagelaten betrekkingen. 

Op haar verzoek kan een vereniging worden erkend als 
vereniging, bedoeld in het eerste lid, indien zij voldoet aan de 
volgende vereisten: 

1°. dat zij opgericht is door een of meer naar Ons oordeel 
representatieve organisaties van reders en een of meer naar 
Ons oordeel representatieve organisaties van schepelingen, al 
dan niet tezamen met een of meer reders; 

2°. dat zij niet beoogt winst te maken. 
Voor de in het vorige lid bedoelde erkenning komt niet 

meer dan één vereniging in aanmerking. 

De statuten van de in het eerste lid bedoelde vereniging 
moeten zodanige bepalingen inhouden, dat: 

1°. het bestuur voor de helft wordt samengesteld uit ver-
tegenwoordigers van de reders en voor de helft uit vertegen-
woordigers van de schepelingen; 

2°. de gezamenlijke vertegenwoordigers van de reders ter 
vergadering evenveel stemmen uitbrengen als de gezamen-
lijke vertegenwoordigers van de schepelingen; 

3°. de kosten van de uit de artikelen 415a—415/J voort-
vloeiende verplichtingen met betrekking tot de in het eerste 
lid bedoelde schepelingen en hun nagelaten betrekkingen, als-
mede de kosten verbonden aan de vorming en instandhouding 
van een reserve, per jaar worden omgeslagen over de reders 
naar rato van het loon, dat door hen in dat jaar aan die 
schepelingen is uitbetaald, waarbij onder loon wordt verstaan 
loon in de zin van de Coöïdinatiewet Sociale Verzekering. 

Artikel 415t. Artikel 39, aanhef en onder 3°, van de Wet 
op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie en de 
artikelen 125a — 125/ van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing op alle 
vorderingen krachtens de artikelen 415a — 415A door of 
tegen de in het eerste lid van artikel 415/i bedoelde schepelin-
gen of hun nagelaten betrekkingen ingesteld tegen onderschei-
denlijk door de in dat lid bedoelde vereniging. 

Elk beding strijdig met enige bepaling van dit of het vorige 
artikel is nietig, behoudens dat partijen kunnen overeenkomen 
om een geschil omtrent een vordering als bedoeld in het vorige 
lid aan de uitspraak van scheidslieden te onderwerpen. 

E. Artikel 416 wordt gelezen: 
Artikel 416. Indien de schepeling, in dienst van de reder, 

buiten Nederland overlijdt, komen, onverminderd het be-
paalde in het volgende lid, ten laste van de reder: 

1 °. de gemaakte kosten van lijkbezorging; 
2°. de gemaakte kosten van vervoer van het stoffelijk 

overschot naar Nederland, alsmede de gemaakte kosten van 
de daartoe noodzakelijke opgraving van het stoffelijk over-
schot, tot een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen 
maximum bedrag. 

Voor de in het vorige lid, onder 2°, bedoelde kosten wordt 
geen vergoeding verleend, indien de opgraving van het stof-
felijk overschot niet binnen redelijk korte tijd na het overlijden 
plaatsvindt. 

F. Na artikel 450a wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 450aa. Bij verlies van de gehele uitrusting van de 
schepeling door een ramp aan het schip overkomen, heeft 
de schepeling, die niet bij die gebeurtenis het leven verliest, 
aanspraak op een uitkering ineens en heeft, indien de schepe-
ling bij die gebeurtenis het leven verliest, de overlevende echt-
genoot of hebben, bij ontstentenis van deze, de gezamenlijke 
kinderen of, bij ontstentenis van dezen, de ouders recht op 
een uitkering ineens. Onder verlies van de gehele uitrusting 
wordt verstaan, dat niets is gered dan hetgeen de schepeling 
op of bij zich draagt. 

Bij algemene maatregel van bestuur wordt voor de ver-
schillende groepen van schepelingen het bedrag van de in het 
vorige lid bedoelde uitkering bepaald. 

Bij verlies van een gedeelte van de uitrusting van de schepe-
ling door een ramp aan het schip overkomen, bestaat een ge-
lijke aanspraak als bedoeld in het eerste lid, met dien ver-
stande, dat het bedrag van de uitkering wordt gesteld op de 
geldswaarde van het verloren gegane deel van de uitrusting 
tot ten hoogste het krachtens het tweede lid bepaalde bedrag. 

G. In artikel 450c wordt „415" vervangen door: 415 — 
415/i. Voorts wordt in dat artikel „450 en 450a" vervangen 
door: 450, 450a en 450aa. 

H. In artikel 450a" wordt „415, vierde lid" telkens ver-
vangen door: 415, darde lid. 



4 

1. In artikel 452/i wordt „artikel 415" vervangen door: 
de artikelen 415, 415a en 415g. 

Artikel III 
1. Het bepaalde in artikel 415 van het Wetboek van Koop-

handel, zoals dat artikel luidde op de dag, voorafgaande aan 
die, waarop dit artikel in werking treedt, blijft, onverminderd 
het bepaalde in het volgende lid, van toepassing ten aanzien 
van: 

a. de op het ogenblik van inwerkingtreding van artikel 19 
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering lopende 
gevallen van ongeschiktheid tot werken; 

b. de gevallen, waarin op of na de dag, waarop artikel 19 
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in wer-
king treedt, ongeschiktheid tot werken intreedt, op grond 
waarvan krachtens de Liquidatiewet ongevallenwetten recht 
bestaat op een uitkering als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
onder a, van de Zeeongevallenwet 1919. 

2. De uitkering wegens ongeschiktheid tot werken op 
grond van het bepaalde in artikel 415 van het Wetboek van 
Koophandel, zoals dat artikel luidde op de dag, voorafgaande 
aan die, waarop dit artikel in werking treedt, wordt over tijd-
vakken, gelegen na 30 juni 1967, slechts uitbetaald, indien 
en voor zover die uitkering overtreft het totaal bedrag aan 
uitkering, waarop ter zake van dezelfde ongeschiktheid tot 
werken recht bestaat ingevolge het bepaalde bij of krachtens 
de Ziektewet, de Wet overgangsregeling Ziektewet, de Liqui-
datiewet ongevallenwetten of de Wet overgangsregeling ar-
beidsongeschiktheidsverzekering. 

Artikel IV 
In de Algemene Ouderdomswet worden de volgende wij-

zigingen aangebracht: 
A. Aan artikel 3, vierde lid, wordt toegevoegd: Bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur kan van het be-
paalde in de vorige volzin worden afgeweken ten aanzien van 
personeel dat buiten het Rijk, in het land waar het werkzaam 
is, is aangeworven. 

B. Artikel 17 wordt gelezen: 
Artikel 17. Indien een gepensioneerde of de langstlevende 

der echtgenoten, bedoeld in artikel 15, eerste lid, in een in-
richting ter verpleging van geesteszieken of van zwakzinni-
gen 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 pensioen, is 
de Sociale Verzekeringsbank bevoegd het pensioen uit te be-
talen aan een door haar aan te wijzen persoon of instelling. 
In andere door Onze Minister aan te wijzen bijzondere geval-
len is de Sociale Verzekeringsbank eveneens bevoegd het pen-
sioen in plaats van aan de gepensioneerde of de langstlevende 
der echtgenoten, bedoeld in artikel 15, eerste lid, zonder diens 
machtiging uit te betalen aan een door haar aan te wijzen per-
soon of instelling. 

C. Artikel 18 wordt gelezen: 
Artikel 18. Indien in verband met het bepaalde in artikel 

17 het ouderdomspensioen van een ongehuwde aan een in-
stelling werd uitbetaald, is de Sociale Verzekeringsbank be-
voegd het pensioen na het overlijden van de gepensioneerde 
tot en met de laatste dag van de maand, waarin het overlijden 
plaatsvond, aan die instelling uit te betalen, indien voor die 
uitbetaling naar het oordeel van de Sociale Verzekerings-
bank geen persoon of personen als bedoeld in artikel 15, tweede 
Jid, in aanmerking komt onderscheidenlijk komen. Het be-
paalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing 
indien de langstlevende der echtgenoten, bedoeld in artikel 
15, eerste lid, overlijdt. 

D. Artikel 23a wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het zesde lid vervallen de woorden „van de Algemene 

Ouderdomswet". 

2. Het achtste lid wordt gelezen: 
8. Bij een herziening van het in, artikel 23, eerste lid, ge-

noemde bedrag wordt het bedrag naar boven afgerond op 
een veelvoud van honderdduizend gulden. 

E. In artikel 26, tweede lid, onder c, en vierde lid, onder c, 
wordt „als invalide" vervangen door: op grond van arbeids-
ongeschiktheid. 

F. Na artikel 35 wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 35a. In afwijking van de voorgaande artikelen van 
dit hoofdstuk kan bij algemene maatregel van bestuur, met 
inachtneming van daarbij te stellen regelen, worden bepaald, 
dat, indien een vrijstelling van premiebetaling wegens gemoeds-
bezwaren tegen een of meer andere volksverzekeringen is ver-
leend, geen premie ingevolge deze wet doch inkomstenbelas-
ting dan wel loonbelasting wordt geheven. 

G. In artikel 37 worden de woorden „de persoon, aan wie 
of het orgaan, aan hetwelk ingevolge artikel 16, tweede lid, 
of artikel 17 ouderdomspensioen wordt uitbetaald" vervangen 
door: de persoon, aan wie of de instelling, aan welke inge-
volge artikel 16, tweede lid, of artikel 17 ouderdomspensioen 
wordt uitbetaald. 

H. In het tweede lid van artikel 40 worden de woorden 
„Een kennisgeving, als in het vorige lid bedoeld, vermeldt de 
dagtekening van de beslissing, de gronden, waarop deze be-
rust" vervangen door: Een kennisgeving als in het vorige lid 
bedoeld is gedagtekend, vermeldt de gronden, waarop de be-
slissing berust. 

I. Artikel 55 wordt gelezen als volgt: 
Artikel 55. Met de opsporing van de bij of krachtens deze 

wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, 
belast de door Onze Minister aangewezen personen. 

J. Artikel 68 vervalt. 
Artikel V 

In de Algemene Weduwen- en Wezenwet worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht: 

A. Aan artikel 3, vierde lid, wordt toegevoegd: Bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur kan van het bepaalde in 
de vorige volzin worden afgeweken ten aanzien van personeel 
dat buiten het Rijk, in het land waar het werkzaam is, is aan-
geworven. 

Abis. In artikel 8, eerste lid, onder b, wordt in de aanhef 
„invalide" vervangen door: „arbeidsongeschikt", terwijl voorts 
in dat onderdeel „invaliditeit" telkens wordt vervangen door; 
arbeidsongeschiktheid. 

Ater. In artikel 12 wordt „invalide" vervangen door: 
„arbeidsongeschikt", en wordt „de helft" vervangen door: 
55 %. 

Aquater. Artikel 17, tweede lid, onder 2e, wordt vervangen 
door: 

2e. kinderen van 16 jaar of ouder, doch jonger dan 27 jaar, 
die ten gevolge van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 
55 percent te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk 
gezonde kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden ver-
keren, kunnen verdienen, en daartoe ook hetzij in het afge-
lopen jaar buiten staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in 
het eerstkomende jaar buiten staat zullen zijn. 

B. In het tweede lid van artikel 18 wordt „de overleden 
echtgenoot van de weduwe" vervangen door: de overleden 
man of vrouw. 

C. Aan artikel 21, veertiende lid, wordt toegevoegd: 
Onze Minister is bevoegd vrijstelling te verlenen van het 

bepaalde in de vorige volzin ten aanzien van pensioenvoor-
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zieningen, die op gelijkwaardige wijze zijn geregeld als de pen-
sioenvoorziening ingevolge de Pensioenwet 1922 (Stb. 240) 
of ingevolge de Algemene burgerlijke pensioenwet. 

D. Artikel 32 wordt gelezen: 
Artikel 32. Indien degene, aan wie een pensioen is toe-

gekend in een inrichting ter verpleging van geesteszieken of 
van zwakzinnigen is opgenomen of, niet opgenomen zijnde 
in een zodanige inrichting, op grond van geestelijke gestoord-
heid niet in staat is kwijting te verlenen voor de uitbetaling 
van pensioen, is de Sociale Verzekeringsbank bevoegd het 
pensioen uit te betalen aan een door haar aan te wijzen per-
soon of instelling. In andere door Onze Minister aan te wijzen 
bijzondere gevallen is de Sociale Verzekeringsbank eveneens 
bevoegd het pensioen in plaats van aan degene, aan wie het 
is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan een 
door haar aan te wijzen persoon of instelling. 

E. Artikel 33 wordt gelezen: 
Artikel 33. Indien in verband met het bepaalde in artikel 

32 het pensioen aan een instelling werd uitbetaald, is de So-
ciale Verzekeringsbank bevoegd het pensioen na het over-
lijden van degene, aan wie het was toegekend, tot en met de 
laatste dag der maand, waarin het overlijden plaatsvond, aan 
die instelling uit te betalen, indien voor die uitbetaling naar 
het oordeel van de Sociale Verzekeringsbank geen persoon 
of personen als bedoeld in artikel 29 in aanmerking komt 
onderscheidenlijk komen. 

F. In artikel 35, tweede lid, onder a, worden de woorden 
„de persoon, aan wie of het orgaan, aan hetwelk ingevolge 
artikel 31 of artikel 32 pensioen wordt uitbetaald" vervangen 
door: de persoon aan wie of de instelling, aan welke ingevolge 
artikel 31 of artikel 32 pensioen wordt uitbetaald. 

Fbis. In artikel 41, tweede lid, onder c, en vierde lid, onder 
c, wordt „als invalide" vervangen door: op grond van arbeids-
ongeschiktheid. 

G. Na artikel 47 wordt een nieuwe artikel ingevoegd, lui-
dende: 

Artikel 47a. In afwijking van de voorgaande artikelen van 
dit hoofdstuk kan bij algemene maatregel van bestuur, met 
inachtneming van daarbij te stellen regelen, worden bepaald, 
dat, indien een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren tegen een 
of meer andere volksverzekeringen is verleend, geen premie 
ingevolge deze wet doch inkomstenbelasting dan wel loon-
belasting wordt geheven. 

H. In artikel 49 worden de woorden „de persoon, aan wie, 
of het orgaan, aan hetwelk ingevolge artikel 31 of artikel 
32 pensioen of uitkering wordt uitbetaald" vervangen door: 
de persoon, aan wie of de instelling, aan welke ingevolge arti-
kel 31 of artikel 32 pensioen of uitkering wordt uitbetaald. 

I. In het tweede lid van artikel 52 worden de woorden 
„Een kennisgeving, als in het vorige lid bedoeld, vermeldt de 
dagtekening van de beslissing, de gronden, waarop deze be-
rust" vervangen door: Een kennisgeving als in het vorige lid 
bedoeld is gedagtekend, vermeldt de gronden, waarop de 
beslissing berust. 

Ibis. Artikel 55 wordt aldus gewijzigd, dat in artikel 8 dier 
wet, zoals dat moet worden gelezen met betrekking tot de 
weduwe, wier echtgenoot is overleden vóór het in werking 
treden van laatstgenoemd artikel, in het onderdeel b van het 
eerste lid „invalide" telkens wordt vervangen door: „arbeids-
ongeschikt" en voorts dat in dat onderdeel „invaliditeit" telkens 
wordt vervangen door: arbeidsongeschiktheid. 

J. Artikel 66 wordt gelezen als volgt: 
Artikel 66. Met de opsporing van de bij of krachtens deze 

wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de ambtenaren, be-
doeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, 
belast de door Onze Minister aangewezen personen. 

Artikel VI 
In de Algemene Kinderbijslagwet worden de volgende wij-

zigingen aangebracht: 
A. Aan artikel 3, vierde lid, wordt toegevoegd: Bij of krach-

tens algemene maatregel van bestuur kan van het bepaalde in 
de vorige volzin worden afgeweken ten aanzien van personeel 
dat buiten het Rijk, in het land waar het werkzaam is, is aan-
geworven. 

Abis. 1. Artikel 7, eerste lid, letter e, wordt vervangen 
door: 

e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 
van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het vierde lid, letter b, wordt ,.de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

B Het derde lid van artikel 19 wordt gelezen: 
3. Ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag kan, indien de-

gene, aan wie de uitbetaling plaatsvond, redelijkerwijs kon 
weten, dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag werd uit-
betaald, gedurende twee jaren na de dag der betaalbaarstel-
ling worden teruggevorderd dan wel in mindering worden ge-
bracht op de aan hem of haar, onderscheidenlijk aan zijn 
echtgenote of haar echtgenoot, later betaalbaar te stellen 
kinderbijslag ingevolge deze wet, de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden, de algemene maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel 10 van laatstgenoemde wet of de Kinderbijslagwet 
voor kleine zelfstandigen. 

Bbis. In artikel 22, tweede lid, letter c, en artikel 23, tweede 
lid, letter c, wordt „als invalide" vervangen door: op grond van 
arbeidsongeschiktheid. 

C. Artikel 29a wordt gelezen: 
Artikel 29a. In afwijking van de voorgaande artikelen van 

dit hoofdstuk kan bij algemene maatregel van bestuur, met 
inachtneming van daarbij te stellen regelen, worden bepaald, 
dat, indien een vrijstelling van premiebetaling wegens gemoeds-
bezwaren tegen een of meer andere volksverzekeringen is ver-
leend, geen premie ingevolge deze wet doch inkomstenbelas-
ting dan wel loonbelasting wordt geheven. 

D. In het tweede lid van artikel 33 worden de woorden 
„Een kennisgeving, als in het vorige lid bedoeld, vermeldt de 
dagtekening van de beslissing, de gronden, waarop deze be-
rust" vervangen door: Een kennisgeving als in het vorige lid 
bedoeld is gedagtekend, vermeldt de gronden, waarop de be-
slissing berust. 

E. Artikel 41 wordt gelezen: 
Artikel 41. Met de opsporing van de bij of krachtens deze 

wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, 
belast de door Onze Minister aangewezen personen. 

Artikel VII 
In de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden worden de vol-

gende wijzigingen aangebracht: 
A. In de considerans wordt „arbeiders" vervangen door: 

werknemers. 

B. In de artikelen 2, eerste, tweede en derde lid, 9, eerste, 
vierde en vijfde lid, 17, eerste, tweede en vierde lid, 18, onder 
a en c, 19, 24, tweede lid, 27, tweede lid, 28, 29, tweede lid 
en 31, tweede, vierde en zevende lid, wordt „arbeider" tel-
kens vervangen door: werknemer. 
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C. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid worden na vervanging van „d", „e" en 

„f" door onderscheidenlijk: e, f en h, twee nieuwe onderde-
len ingevoegd, luidende: 

d. degene, die krachtens overeenkomst met een ander te-
gen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot 
stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem 
te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander, 
mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander 
verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem 
bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans 
niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan; 

g. degene, die werkzaam is om vakbekwaamheid te ver-
werven, onder wie mede wordt begrepen degene, die als leer-
ling van een instelling van onderwijs praktisch werkzaam is, 
alsmede degene, die aan een bedrijfsschool opleiding ontvangt, 
een en ander indien een beloning wordt genoten, die niet uit-
sluitend bestaat in het ontvangen van onderricht;. 

2. Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, luiden-
de: 

3. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Mi-
nister van Financiën, regelen stellen, naar welke wordt beoor-
deeld of de in het eerste lid, onder a en b, bedoelde arbeid in 
de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefe-
ning van een beroep wordt verricht. 

D. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt: 
1. De aanhef wordt vervangen door: 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 

regelen worden gesteld, ingevolge welke eveneens als dienst-
betrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van:. 

2. Het bepaalde onder letter d vervalt, waarna „e" wordt 
vervangen door: d. 

E. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Vóór het artikel wordt het cijfer 1 geplaatst. 
2. Onderdeel a wordt gelezen: 
a. degene, die een verplichting naleeft, hem opgelegd door 

de wet of voortvloeiende uit een verbintenis anders dan bij 
overeenkomst door hem jegens de Overheid aangegaan ten 
aanzien van 's lands verdediging of ter bescherming van de 
openbare orde en de veiligheid der bevolking, alsmede van 
degene, die als vrijwilliger of krachtens oproeping ingevolge 
de artikelen 226 en 227 der Gemeentewet al dan niet tegen 
loon werkzaamheden verricht bij een gemeentelijke brand-
weer;. 

3. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende: 
2. Het bepaalde in het vorige lid is alleen van toepassing 

op de aldaar bedoelde arbeidsverhoudingen. 

F. Artikel 7 wordt gelezen: 
Artikel 7. Voor de toepassing van deze wet wordt als 

werknemer beschouwd: 
a. degene, die krachtens de Werkloosheidswet uitkering 

ontvangt; 
b. degene, die wegens werkloosheid niet werkt, doch aan 

wie krachtens artikel 28, tweede lid, onder /;, of artikel 28, 
tweede lid, onder h, in verbinding met artikel 36, tweede lid, 
der Werkloosheidswet geen uitkering wordt toegekend; 

c. degene, die wegens werkloosheid niet werkt, doch te 
wiens aanzien krachtens het bepaalde in artikel 28, tweede 
lid, onder /, of artikel 28, tweede lid, onder ƒ, in verbinding 
met artikel 36, tweede lid, der Werkloosheidswet opschorting 
van de uitbetaling van zijn uitkering plaats heeft; 

d. degene, die wegens werkloosheid niet werkt, doch aan 
wie geen uitkering wordt toegekend, omdat naar het oordeel 
van de bedrijfsvereniging op zijn laatste werkgever de ver-

plichting rust tijdens de werkloosheid het loon onverminderd 
door te betalen; 

e. degene, die krachtens de Wet Werkloosheidsvoorziening 
uitkering ontvangt; 

ƒ. degene, die wegens werkloosheid niet werkt en die in-
gevolge een door Onze Minister aan te wijzen, van overheids-
wege getroffen regeling uitkering ontvangt; 

g. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen degene, 
die wegens werkloosheid niet werkt, doch aan wie geen uit-
kering wordt verleend op grond van enige bepaling van de 
Werkloosheidswet, van het wachtgeldreglement van een be^ 
drijfsvereniging, van het reglement voor de werkloosheidsver-
zekering, van de Wet Werkloosheidsvoorziening of van een 
regeling als bedoeld onder ƒ. 

G. Artikel 8 wordt gelezen: 
Artikel 8. Voor de toepassing van deze wet wordt even-

eens als werknemer beschouwd: 
a. degene, die hetzij krachtens de verplichte verzekering 

ingevolge de Ziektewet ziekengeld ontvangt, hetzij ziekengeld 
ontvangt ingevolge een regeling bij ziekte, welke geldt voor 
degenen, wier arbeidsverhouding ingevolge het bepaalde in 
artikel 6, eerste lid, onder a, der Ziektewet niet als dienstbe-
trekking wordt beschouwd, een en ander mits hij bij het in-
treden van zijn arbeidsongeschiktheid werknemer was; 

b. degene, die hetzij krachtens de verzekering ingevolge 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkering ont-
vangt naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45 %, 
hetzij krachtens het bepaalde in artikel 63, eerste of derde 
lid, van genoemde wet een toelage ontvangt, welke, vermeer-
derd met de eventueel genoten arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring, 40 % van zijn dagloon of meer bedraagt, een en ander 
mits hij bij het intreden van zijn arbeidsongeschiktheid dan 
wel bij de toekenning van de vorenbedoelde toelage werk-
nemer was; 

c. degene, die geen uitkering ontvangt als bedoeld onder a 
op grond van de in de aldaar bedoelde wet of regeling vast-
gestelde wachtdagen, een en ander mits hij bij het intreden 
van zijn arbeidsongeschiktheid werknemer was; 

d. tot uiterlijk de eerste dag van de maand, waarin de be-
trokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt: 

1. de vrouw, die in het genot is of geweest is van een we-
duwenpensioen of een tijdelijke weduwenuitkering ingevolge 
de Algemene Weduwen- en Wezenwet; 

2. de vrouw, wier laatste echtgenoot is overleden vóór het 
in werking treden van de artikelen 8 en 13 van de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet en die, zonder in het genot te zijn 
of te zijn geweest van een weduwenpensioen of een tijdelijke 
weduwenuitkering ingevolge die wet, voldoet aan de vereis-
ten, gesteld in artikel 58, eerste lid, van genoemde wet; het 
bepaalde bij of krachtens artikel 60 van de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet is van overeenkomstige toepassing; 

e. degene, die uitkering geniet ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet; 

/. degene, die behoort tot een groep van door Onze Mi-
nister aan te wijzen personen. 

H. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid worden de woorden „Onderwijs, Kun-

sten en Wetenschappen" vervangen door de woorden: Onder-
wijs en Wetenschappen. 

2. In het tweede lid wordt het woord „arbeider" vervangen 
door het woord: werknemer. 

L I . In artikel 12, onder 1, wordt „c" vervangen door: 
c en d. Voorts worden ,,d", ,,e" en „f" vervangen door: 
e, f en //. 
2. Na „ƒ: de exploitant of mede-exploitant van het vaar-

tuig;" wordt ingevoegd: 
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g: degene, bij wie de werkzaamheden worden verricht of 
de opleiding wordt genoten;. 

3. Onder 2 wordt „c: degene, met wie het optreden is over-
eengekomen" vervangen door: 

c: degene, met wie het optreden of de sportbeoefening is 
overeengekomen;. 

4. Onder 2 wordt „d en e" vervangen door: d. 

J. Na artikel 12 wordt ingevoegd: 
Artikel 12a. Als werkgever wordt beschouwd in de ge-

vallen, bedoeld in artikel 7 onder: 
a, b en c: de bedrijfsvereniging, welke beslist over de al-

daar bedoelde uitkering; 
d: de laatste werkgever; 
f en g: degene, die door Onze Minister als werkgever wordt 

aangewezen. 

Artikel 121). Als werkgever wordt beschouwd in de ge-
vallen, bedoeld in artikel 8, onder f: degene, die door Onze 
Minister als werkgever wordt aangewezen. 

K. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid vervallen de woorden „overeenkom-

stig door Ons te geven regelen". 
2. In het tweede lid wordt na de dubbele punt, onder ver-

vanging van de letteraanduidingen ,,a" en ,,b" door b en c, 
ingevoegd: 

a. degene, die krachtens overeenkomst met een ander 
tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot 
stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem 
te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander;. 

L. Artikel 14 wordt gelezen: 
Artikel 14. 1. De werkgever is verplicht de werknemer 

gelegenheid te geven tot het uitoefenen van de hem bij of 
krachtens deze wet toegekende bevoegdheden en tot het na-
komen van de hem bij of krachtens deze wet opgelegde ver-
plichtingen, voor zover de uitoefening van die bevoegdheden 
en de nakoming van die verplichtingen niet buiten de arbeids-
tijd kan geschieden. 

2. Onze Minister kan ter uitvoering van het bepaalde in het 
eerste lid nadere regelen stellen. 

Lbis. 1. Artikel 17, eerste lid, letter e, wordt vervangen 
door: 

e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 
van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het vierde lid, letter b, wordt „de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

M. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste, tweede en derde lid wordt „arbeider" tel-

kens vervangen door: werknemer. 
2. In het vierde lid wordt „arbeider" vervangen door: 

werknemer en wordt „als bedoeld in artikel 7, onder a, b, c 
en d" vervangen dooi: als bedoeld in artikel 7, onder a en e 
en in artikel 8, onder a en b. 

3. In het vijfde lid wordt het woord „arbeider" vervangen 
door: werknemer en wordt „artikel 7, onder /;, i en /" ver-
vangen door: artikel 8, onder d en e. 

N. In artikel 22, zesde lid, wordt „indien naar Ons oor-
deel in verband met de loonpolitieke toestand een bijzondere 
aanleiding bestaat" vervangen door: indien daartoe naar Ons 
oordeel in verband met de loonpolitieke toestand een bijzon-
dere aanleiding bestaat. 

0 . Het derde lid van artikel 30 wordt gelezen: 
3. Ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag kan, indien de-

gene, aan wie de uitbetaling plaats vond, redelijkerwijs kon 
weten, dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag werd uit-
betaald, gedurende twee jaren na de dag der betaalbaarstelling 
worden teruggevorderd dan wel in mindering worden gebracht 
op de aan hem of haar, onderscheidenlijk aan zijn echtgenote 
of haar echtgenoot, later uit te betalen kinderbijslag ingevolge 
deze wet, de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in ar-
tikel 10, de Algemene Kinderbijslagwet of de Kinderbijslag-
wet voor kleine zelfstandigen. 

P. De tweede volzin van artikel 31, derde lid wordt ge-
lezen: 

Indien Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt aan het 
door de Sociale Verzekeringsbank vastgestelde premieper-
centage of aan de periode, waarvoor dat premiepercentage is 
vastgesteld, stelt hij het premiepercentage of de periode vast. 

Q. Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid worden de volgende wijzigingen aan-

gebracht: 
a. In de aanhef wordt na „Ziektewet," ingevoegd: de Wet 

op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,. 
b. Onder 1° wordt „arbeider" vervangen door: werkne-

mer. 
c. Onder 2° wordt na „ingevolge sociale verzekeringswet-

ten" ingevoegd:, behoudens voor zover het betreft een uit-
kering krachtens de Werkloosheidswet, ten aanzien waarvan 
de bedrijfsvereniging ingevolge het bepaalde in artikel 12a als 
werkgever wordt beschouwd. 

d. Onder 3° wordt „aanspraken op kinderbijslag ingevolge 
deze wet" vervangen door: aanspraken op kinderbijslag inge-
volge deze wet en de Algemene Kinderbijslagwet. 

e. Onder 4° wordt „de wettelijke ziekenfondsverzekering" 
vervangen door: de Ziekenfondswet alsmede aanspraken, 
die daarmede naar aard en strekking overeenkomen. 

ƒ. Onder 5° wordt „ ,de Ongevallenwet 1921, de Land-
en Tuinbouwongevallenwet 1922 of de Zeeongevallenwet 
1919" vervangen door: of de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. 

g. Onder 6° wordt „artikel 4, eerste lid. onder a, b en c, 
van de Werkloosheidswet" vervangen door: artikel 6, eerste 
lid, onder a en b, van de Werkloosheidswet. 

/;. Onder 7° wordt „arbeider" vervangen door: werkne-
mer en wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een 
punt. 

i. Het bepaalde onder 8° vervalt. 
2. In het tweede lid wordt „arbeider" vervangen door: 

werknemer. 

R. Artikel 33 wordt vervangen door: 
Artikel 33. Bij of krachtens algemene maatregel van be-

stuur kunnen voor werkgevers van bepaalde groepen van werk-
nemers nadere, zo nodig afwijkende, regelen worden gesteld 
inzake de heffing van de premie en het als loon in aanmerking 
te nemen bedrag, alsmede andere in het kader der wet pas-
sende nadere regelen worden gegeven ter aanvulling van de 
in de wet ten aanzien van de op te brengen middelen gere-
gelde onderwerpen. 

S. Artikel 34 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het tweede lid wordt „arbeider" vervangen door: 

werknemer en wordt „artikel 7, onder /'" vervangen door: 
artikel 8, onder d, 
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2. In het derde lid wordt „arbeider" vervangen door: werK-

ncmer en wordt „artikel 7, onder j" vervangen door: artikel 8, 
onder e. 

3. In het vierde lid wordt „arbeider" vervangen door: 
werknemer en wordt „artikel 7, onder jbis" vervangen door: 
artikel 7, onder e. 

4. In het v*jfde lid wordt „arbeider" vervangen door: werk-
nemer. 

5. In het zesde lid wordt „nadere regelen" vervangen door: 
nadere en zonodig afwijkende regelen. 

T. Artikel 38 wordt gewijzigd als volgt: 
In het tweede lid wordt „Een kennisgeving als in het vorige 

lid bedoeld vermeldt de dagtekening van de beslissing, de gron-
den, waarop deze berust" vervangen door: Een kennisgeving 
als in het vorige lid bedoeld is gedagtekend, vermeldt de gron-
den, waarop deze beslissing berust. 

Ibis. In het derde lid van artikel 39 wordt „krachtens een 
der artikelen 1, tweede en derde lid, 3, 17, 19 en 48, vierde 
en vijfde lid" vervangen door: krachtens een der artikelen 1, 
tweede en derde lid, 3, 17 en 19. 

U. Artikel 45 wordt vervangen door: 
Artikel 45. Met de opsporing van de bij of krachtens deze 

wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, 
belast de door Onze Minister aangewezen personen. 

V. Artikel 48 vervalt. 
Artikel Vin 

Ten aanzien van het recht op kinderbijslag ingevolge ar-
tikel 48 van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, zoals 
dit artikel luidde vóór de datum, waarop het is vervallen, 
blijven de bepalingen van die wet en van de tot haar uitvoering 
getroffen besluiten van toepassing zoals deze bepalingen luid-
den vóór bedoelde datum. 

Artikel IX 
In de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen worden 

de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. In het eerste lid van artikel 2, onder a, wordt het daar-

in tweemaal voorkomende woord „arbeider" vervangen 
door: werknemer. Voorts wordt in het vijfde lid „ziekte, on-
geval, invaliditeit" vervangen door: arbeidsongeschiktheid. 

Abis. 1. Artikel 5, derde lid, letter e, wordt vervangen 
door: 

<?. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 
van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het zesde lid, letter b, wordt „de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

B. In artikel 8, eerste lid wordt „van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening" vervangen door: van Landbouw en 
Visserij. 

C. Het vierde lid van artikel 10 wordt gelezen: 
4. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste, het 

tweede en het derde lid wordt degene, die ingevolge het be-
paalde in artikel 2, vijfde lid, met een zelfstandige is gelijk-
gesteld en die 

a. krachtens de verplichte verzekering ingevolge de Ziek-
tewet ziekengeld ontvangt; 

b. krachtens de verplichte verzekering ingevolge de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkering ontvangt 
naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45 %; 

c. krachtens het bepaalde in artikel 63, eerste of derde lid, 
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering een toe-
lage ontvangt, welke, vermeerderd met de eventueel genoten 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, 40 % van zijn dagloon of meer 
bedraagt, 

geacht een loon te genieten gelijk aan het dagloon, waarnaar 
de uitkering is berekend . 

D. Het derde lid van artikel 18 wordt gelezen: 
3. Ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag kan, indien de-

gene, aan wie de uitbetaling plaats vond, redelijkerwijs kon 
weten, dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag werd uit-
betaald, gedurende twee jaren na de dag der betaalbaarstel-
ling worden teruggevorderd dan wel in mindering worden ge-
bracht op de aan hem of haar, onderscheidenlijk aan zijn 
echtgenote of haar echtgenoot, later betaalbaar te stellen kin-
derbijslag ingevolge deze wet, de Algemene Kinderbijslagwet, 
de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden of de algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 10 van laatstgenoem-
de wet. 

E. In artikel 19, tweede lid wordt „Een kennisgeving als 
in het vorige lid bedoeld vermeldt de dagtekening van de be-
slissing, de gronden, waarop deze berust" vervangen door: 
Een kennisgeving als in het vorige lid bedoeld is gedagtekend, 
vermeldt de gronden, waarop de beslissing berust. 

F. Het derde lid van artikel 21 wordt gelezen als volgt: 
3. Met de opsporing van het in het eerste lid strafbaar 

gestelde feit zijn, behalve de ambtenaren, bedoeld in artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de door Onze 
Minister aangewezen personen. 

G. Artikel 25 vervalt. 

Artikel X 
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt 

gewijzigd als volgt: 
A. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Onder letter b wordt „artikel 28, tweede lid, onder e" 

telkens vervangen door: artikel 28, tweede lid, onder h. 
2. Onder letter c wordt „artikel 28, tweede lid, onder d bis" 

telkens vervangen door: artikel 28, tweede lid, onder /. 
B. Artikel 54 wordt gelezen: 
Artikel 54. Indien degene, aan wie een arbeidsongeschikt-

heidsuitkering is toegekend, 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 de uitkering, is de bedrijfsvereniging 
bevoegd de uitkering uit te betalen aan een door haar aan te 
wijzen persoon of instelling. In andere door Onze Minister 
aan te wijzen bijzondere gevallen is de bedrijfsvereniging even-
eens bevoegd de arbeidsongeschiktheidsuitkering in plaats van 
aan degene, aan wie de arbeidsongeschiktheidsuitkering is 
toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan een 
door haar aan te wijzen persoon of instelling. 

C. Artikel 55 wordt gelezen: 
Artikel 55. Indien in verband met het bepaalde in artikel 

54 de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan een instelling werd 
uitbetaald, is de bedrijfsvereniging bevoegd de uitkering na 
het overlijden van degene, aan wie de uitkering is toegekend, 
tot en met de laatste dag der maand, waarin het overlijden 
plaatsvond, aan die instelling uit te betalen, indien voor die 
uitbetaling naar het oordeel van de bedrijfsvereniging geen 
persoon of personen als bedoeld in artikel 53 in aanmerking 
komt onderscheidenlijk komen. 

D. In artikel 57, tweede lid, onder a, en in artikel 80 wordt 
„of het orgaan aan hetwelk" telkens vervangen door: of de 
instelling aan welke. 
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Dbis. In artikel 59<7 vervallen de woorden „tweede lid, 

eerste volzin,". 

E. In het vierde lid van artikel 72 wordt „van de Sociale 
Verzekeringsraad'Vervangen door: van het bestuur van de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst. 

F. 1. In artikel 76, eerste lid, worden geschrapt de woorden 
„van de werkgevers en van de werknemers". 

2. In artikel 76, derde lid, wordt „de kinderbijslag" en de 
ziekenfondspremies, welke voor rekening van de bedrijfsver-
cniging komen voor degenen, die arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring genieten" vervangen door: de ingevolge enige wet over de 
uitkeringen krachtens deze wet door de bedrijfsvereniging ver-
schuldigde premies, die niet op deze uitkeringen in mindering 
kunnen worden gebracht. 

G. Artikel 77, tweede lid, wordt gelezen als volgt: 
2. De premie is verschuldigd door de werkgever. 
Bij algemene maatregel van bestuur kan, gehoord de Sociaal-

Economische Raad, worden bepaald, dat een deel van de 
premie, tot ten hoogste de helft, door de werknemer is ver-
schuldigd, behoudens dat de premie geheel door de werkgever 
is verschuldigd ten aanzien van de werknemer, wiens loon 
geheel bestaat in verstrekkingen in natura met of zonder huis-
vesting en onderricht. 

H. De tweede volzin van artikel 78 wordt gelezen: In-
dien Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt aan het door 
het bestuur van het Arbeidsongeschiktheidsfonds vastgestelde 
premiepercentage of aan de periode, waarvoor dat premie-
percentage is vastgesteld, stelt hij het percentage of de periode 
vast. 

Artikel XI 
In artikel 38A, tweede lid, van de Liquidatiewet ongevallen-

wetten wordt „Degene, die naar burgerlijk recht gehouden is 
tot vergoeding der schade" vervangen door: Degene, die naar 
burgerlijk recht gehouden is tot vergoeding van schade. 

Artikel XII 
De wet van 18 februari 1966, Stb. 85, tot wijziging van 

de Ziektewet (Aanpassing aan de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering) wordt gewijzigd als volgt: 

A. In artikel III wordt artikel 7 gewijzigd als volgt: 
1. Onder letter b wordt „artikel 28, tweede lid, onder c" 

telkens vervangen door: artikel 28, tweede lid, onder h. 
2. Onder letter c wordt „artikel 28, tweede lid, onder d 

bis" telkens vervangen door: artikel 28, tweede lid, onder /. 
B. In artikel XII worden in artikel 34 de woorden „over 

hetzelfde tijdvak of een gedeelte daarvan aanspraak bestaat 
op een arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met het 
bepaalde in artikel 19 van de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering of een zodanige uitkering reeds is uitbetaald 
na toepassing van het bepaalde in dat artikel" vervangen door: 
over hetzelfde tijdvak of een gedeelte daarvan aanspraak be-
staat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een verhoging 
van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met het 
bepaalde in artikel 19 of 37 van de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, of een zodanige uitkering of verhoging 
reeds is uitbetaald na toepassing van het bepaalde in een 
van die artikelen. 

C. Artikel XVI 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 gestoord-
heid 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 hem aan te wijzen persoon of instelling. In an-
dere door Onze Minister aan te wijzen bijzondere gevallen is 
het bestuur van de bedrijfsvereniging of van de afdelingskas 
eveneens bevoegd het ziekengeld in plaats van aan degene, 
aan wie het ziekengeld is toegekend, zonder diens machtiging 
uit te betalen aan een door hem aan te wijzen persoon of in-
stelling.". 

D. Na artikel XVI wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel XVIa 
Na artikel 40 van de Ziektewet wordt een nieuw artikel 

ingevoegd, luidende: 
„Artikel 41. Indien in verband met het bepaalde in artikel 

40 het ziekengeld aan een instelling werd uitbetaald, is het 
bestuur van de bedrijfsvereniging of van de afdelingskas be-
voegd het ziekengeld na het overlijden van degene, aan wie 
het ziekengeld is toegekend, tot en met de laatste dag der 
maand, waarin het overlijden plaatsvond, aan die instelling 
uit te betalen, indien voor die uitbetaling naar het oordeel 
van dat bestuur geen persoon of personen als bedoeld in ar-
tikel 35, in aanmerking komt onderscheidenlijk komen.". 

E. Artikel XXIII wordt gelezen: 
Artikel XXIII 

Artikel 49 van de Ziektewet vervalt. 

Artikel XIII 
In de Werkloosheidswet worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 
A. In het opschrift boven artikel 1 wordt tussen de woor-

den „Algemene bepalingen" en „Artikel 1" ingevoegd: § 1. 
Algemeen. 

B. 1. In artikel 1 worden de woorden „Deze wet verstaat 
onder" vervangen door de woorden: Voor de toepassing van 
deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten 
wordt verstaan onder. 

2. De punt aan het slot van onderdeel e wordt vervangen 
door een puntkomma, waarna een nieuw onderdeel wordt 
toegevoegd, luidende: 

ƒ. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, 
andere verenigingen van personen, ondernemingen van publiek-
rechtelijke rechtspersonen en doelvermogens. 

C. De artikelen 2 tot en met 11 worden vervangen door 
de volgende artikelen en onderverdeeld in de daarbij aan-
geduide paragrafen: 

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 be-
schouwd als deel van het Rijk. 

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

in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrek-
king staat. 

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 uitoefe-
ning van zijn bedrijf of beroep of een binnen het Rijk wonen-
de 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 aan-
gewezen, 

9141 63 (2) 
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wordt hij voor de toepassing van de vorige volzin gelijkgc-
stcld met een binnen het Rijk gevestigde werkgever. 

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 
afgeweken: 

a. ten aanzien van vreemdelingen; 
/'. ten aanzien van personen, op wie van toepassing is een 

regeling inzake verzekering tegen geldelijke gevolgen van on-
vrijwillige werkloosheid van een ander deel van het Konink-
rijk, van een andere Mogendheid of van een volkenrechte-
lijke organisatie; 

c. ten aanzien van personen, die slechts tijdelijk hier te 
lande verblijven of tijdelijk hier te lande werkzaam zijn. 

Artikel 4. 1. Als dienstbetrekking wordt beschouwd de 
arbeidsverhouding van: 

a. degene, die anders dan in de uitoefening van een be-
drijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep in aange-
nomen werk persoonlijk arbeid verricht; 

b. degene, die de onder a bedoelde persoon als hulp bij 
het verrichten van de arbeid bijstaat; 

c. degene, die krachtens overeenkomst met een ander te-
gen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot 
stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem 
te bezoeken personen en die ander, mits hij de bedoelde be-
middeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen 
van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaam-
heid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee 
andere personen laat bijstaan; 

d. degene, die krachtens overeenkomst met een ander te-
gen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot 
stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem 
te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander, 
mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander 
verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem 
bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans 
niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan; 

e. degene, die bij wijze van sociale werkvoorziening te-
werk gesteld is, met uitzondering van door Onze Minister aan-
gewezen groepen van personen; 

ƒ. degene, die als lid van de bemanning van een vissers-
vaartuig aanspraak heeft op een aandeel in de besomming, 
tenzij hij exploitant of mede-exploitant van het vaartuig is. 

2. Het bepaalde in het vorige lid, onder a en b, blijft bui-
ten toepassing, indien de aldaar bedoelde arbeid wordt ver-
richt ten behoeve van een natuurlijk persoon, die deze ar-
beid doet verrichten anders dan in de uitoefening van een 
bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. 

3. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Mi-
nister van Financiën, regelen stellen, naar welke wordt beoor-
deeld of de in het eerste lid, onder a en b, bedoelde arbeid 
in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoe-
fening van een beroep wordt verricht. 

Artikel 5. Bij of krachtens algemene maatregel van be-
stuur kunnen regelen worden gesteld, ingevolge welke even-
eens als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhou-
ding van: 

a. degene, die als thuiswerker arbeid verricht; 
b. degene, die de onder a bedoelde persoon als hulp bij 

het verrichten van de arbeid bijstaat; 
c. degene, die als musicus of anderszins als artiest optreedt 

dan wel als beroep een tak van sport beoefent; 
(1 degene, die een scholings- of omscholingscursus volgt; 

e. degene, die tegen beloning persoonlijk arbeid verricht 
en wiens arbeidsverhouding niet reeds ingevolge de voorgaan-
de bepalingen als dienstbetrekking wordt beschouwd, doch 
hiermede maatschappelijk gelijk kan worden gesteld. 

Artikel 6. 1. Als dienstbetrekking wordt niet beschouwd 
de arbeidsverhouding van: 

a. degene, aan wie door het Rijk ter zake van zijn arbcids-
verhouding invaliditeitspensioen is verzekerd dan wel zal zijn 
verzekerd, indien het met hem voor langer dan zes maanden 
of voor onbepaalde tijd aangegane dienstverband zes maan-
den heeft geduurd, alsmede van degene, bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, onder a, van de Ambtenarenwet 1929; 

b. degene, die een verplichting naleeft, hem opgelegd door 
de wet of voortvloeiende uit een verbintenis anders dan bij 
arbeidsovereenkomst door hem jegens de Overheid aange-
gaan ten aanzien van 's lands verdediging of ter bescherming 
van de openbare orde en de veiligheid der bevolking, alsmede 
van degene, die als vrijwilliger of krachtens oproeping inge-
volge de artikelen 226 en 227 der Gemeentewet al dan niet 
tegen loon werkzaamheden verricht bij een gemeentelijke 
brandweer; 

c. degene, die ten behoeve van de natuurlijk persoon, tot 
wie hij in dienstbetrekking staat, uitsluitend of nagenoeg uit-
sluitend huiselijke of persoonlijke diensten in diens huishou-
ding verricht en die diensten doorgaans op minder dan drie 
dagen per week verricht; 

d. degene, die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 
2. Het bepaalde in het eerste lid, onder a, b en c is alleen 

van toepassing ten aanzien van de aldaar bedoelde arbeids-
verhouding. 

3. Ten aanzien van degene, die ambtenaar is, dan wel 
ambtenaar zal zijn in de zin van de Algemene burgerlijke pen-
sioenwet, indien het met hem voor langer dan zes maanden 
of voor onbepaalde tijd aangegane dienstverband zes maan-
den heeft geduurd, uit hoofde van zijn arbeidsverhouding tot 
een lichaam, als bedoeld in artikel A 1, onder d, van de A1-
gemene burgerlijke pensioenwet, niet zijnde het Rijk, een pro-
vincie, gemeente, waterschap, veenschap of veenpolder, kunnen 
bij algemene maatregel van bestuur voorschriften worden gege-
ven omtrent zijn ten laste van dit lichaam komende aanspra-
ken bij onvrijwillige werkloosheid. Het bepaalde in de vorige 
volzin is niet van toepassing op degene, die ambtenaar is uit 
hoofde van zijn arbeidsverhouding tot een lichaam, als bedoeld 
in artikel B 2 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, mits 
zodanig lichaam krachtens subsidievoorwaarden voorschriften 
als bedoeld in de vorige volzin toepast. 

Artikel 7. 1. Een werknemer, wiens dienstbetrekking ein-
digt, behoudt de hoedanigheid van werknemer voor de toepas-
sing van deze wet, voor zover en zo lang hij geen werkzaam-
heden gaat verrichten, ten aanzien waarvan hij in verband 
met het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 6 niet als werk-
nemer wordt beschouwd en hij niet de leeftijd van 65 jaar 
heeft bereikt. 

2. Een werknemer, die: 
a. bij wijze van sociale werkvoorziening wordt tewerkge-

steld en behoort tot een groep van personen als in artikel 4, 
eerste lid, onder e bedoeld of 

b. zich als militair in werkelijke dienst begeeft, anders dan 
om de krijgsdienst bij wijze van beroep te vervullen, 

herkrijgt en behoudt, onder de in het vorige lid bedoelde 
beperking, na afloop van de periode van tewerkstelling of 
militaire dienst de hoedanigheid van werknemer, ook indien 
hij niet in dienstbetrekking treedt. 

3. Indien een werknemer in andere gevallen dan in het 
vorige lid onder a en b bedoeld, werkzaamheden aanvaardt 
ten aanzien waarvan hij niet als werknemer wordt beschouwd 
en die werkzaamheden betrekkelijk korte tijd duren, is het 
in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing, 
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voor zover het bestuur der bedrijfsvereniging daartoe heeft be-
sloten bij de beoordeling van een verzoek van de betrokkene 
om uitkering ingevolge deze wet. 

§ 3. De werkgever 
Artikel 8. Werkgever is degene, tot wie een of meer na-

tuurlijke personen in dienstbetrekking staan. 

Artikel 9. Als degene, tot wie de dienstbetrekking bestaat, 
wordt beschouwd: 

1°. in de gevallen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder: 
a en b: de aanbesteder; 
c en d: degene, met wie de overeenkomst tot bemidde-

ling is gesloten; 
e: degene, op wie de verplichting rust het loon te betalen; 
f: de exploitant of mede-exploitant van het vaartuig. 
2°. in de gevallen, bedoeld in artikel 5, onder: 
a: de opdrachtgever; 
b: de thuiswerker; 
c: degene, met wie het optreden of de sportbeoefening is 

overeengekomen; 
d en e: degene, die bij de in artikel 5 bedoelde algemene 

maatregel van bestuur als werkgever wordt aangewezen. 

Artikel 10. 1. Onze Minister kan bepalen, dat werkne-
mers, wier lonen worden uitbetaald door een door Onze 
Minister erkend administratiekantoor, voor de toepassing van 
deze wet geacht worden in dienstbetrekking te staan tot dat 
kantoor. 

2. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze 
Minister van Financiën, in afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 8 en 9 een ander dan de aldaar bedoelde personen 
aanwijzen als werkgever met betrekking tot: 

a. degene, die krachtens overeenkomst met een ander te-
gen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot 
stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem 
te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander; 

b. degene, die een thuiswerker als hulp bij het verrichten 
van de arbeid bijstaat; 

c. degene, die als musicus of anderszins als artiest optreedt 
dan wel als beroep een tak van sport beoefent. 

Artikel 11. 1. De werkgever is verplicht de werknemer 
gelegenheid te geven tot het uitoefenen van de hem bij of 
krachtens deze wet toegekende bevoegdheden en tot het na-
komen van de hem bij of krachtens deze wet opgelegde ver-
plichtingen, voor zover de uitoefening van die bevoegdheden 
en de nakoming van die verplichtingen niet buiten de arbeids-
tijd kan geschieden. 

2. Onze Minister kan ter uitvoering van het bepaalde in 
het eerste lid nadere regelen stellen. 

§ 4. Het loon 
Artikel 12. 1. Deze wet verstaat onder loon het loon in 

de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering. 
2. Loon, door verschillende personen tezamen onverdeeld 

genoten, wordt, voor zover niet blijkt van een andere ver-
deling, geacht door ieder van hen voor een gelijk deel te zijn 
genoten. 

Artikel 12a. 1. Voor de berekening van een uitkering, 
waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat, wordt volgens 
door de Sociale Verzekeringsraad te stellen algemene regelen 
als dagloon beschouwd: hetgeen de werknemer tijdens het ge-
not der uitkering bij een vijfdaagse werkweek gemiddeld per 
dag zou hebben kunnen verdienen in het beroep dat hij ge-
woonlijk uitoefende. Deze algemene regelen worden in de 
Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt. 

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

3. Het bestuur van een bedrijfsvereniging kan bijzondere 
bepalingen treffen inzake de vaststelling van het dagloon voor 
alle of voor een of meer bepaalde groepen van bij de be-
drijfsvereniging verzekerde werknemers, waarbij kan worden 
afgeweken van het bepaalde in het eerste lid alsmede van de 
in dat lid bedoelde algemene regelen. 

4. Besluiten als bedoeld in het voorgaande lid behoeven 
de goedkeuring van de Sociale Verzekeringsraad en worden 
in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt. Wan-
neer de in het eerste lid bedoelde algemene regelen wijziging 
ondergaan, kan de Sociale Verzekeringsraad de goedkeuring 
van een besluit als bedoeld in het vorige lid intrekken. 

5. De Sociale Verzekeringsraad hoort, alvorens tot vast-
stelling van de in het eerste lid bedoelde algemene regelen 
over te gaan, het bestuur van het Algemeen Werkloosheids-
fonds en de besturen der bedrijfsverenigingen. 

D. Het derde lid van artikel 15 vervalt. 

E. Het zevende lid van artikel 21 vervalt. 

F. In artikel 22, eerste lid, wordt het getal „156" vervan-
gen door het getal: 130 en wordt het tweemaal daarin voor-
komende getal „48" vervangen door het getal: 40. 

G. Artikel 23 wordt vervangen door: 
Artikel 23. Voor zover betreft het in ontvangst nemen 

van een uitkering ingevolge deze wet en het verlenen van kwij-
ting voor de betaling daarvan, wordt een minderjarige met 
een meerderjarige gelijkgesteld. Indien de wettelijke vertegen-
woordiger zich tegen de betaling aan de minderjarige schrif-
telijk verzet bij het bestuur der betrokken bedrijfsvereniging, 
geschiedt de uitbetaling aan de wettelijke vertegenwoordiger. 

H. Artikel 24 wordt vervangen door: 
Artikel 24. 1. De uitkering is: 
a. onvervreemdbaar; 
b. niet vatbaar voor verpanding of belening: 
c. behoudens voor zover dit dient tot verhaal van onder-

houd, waartoe de werknemer volgens de wet is gehouden, 
niet vatbaar voor executoriaal of conservatoir beslag, noch 
voor faillissementsbeslag. 

2. Volmacht tot ontvangst van de uitkering, onder welke 
vorm of benaming ook verleend, is steeds herroepelijk. 

3. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, 
is nietig. 

I. De tweede en derde volzin van het derde lid van artikel 
25 worden vervangen door: De werkgever mag op het loon 
van de werknemer inhouden het door deze verschuldigde deel 
der premie over de tijd, waarover dat loon betaald wordt. Het 
ingehouden bedrag wordt geacht door de werkgever te wor-
den gevorderd krachtens artikel 1638/-, onder 3°, van het 
Burgerlijk Wetboek. 

J. Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In de eerste volzin van het eerste lid wordt „156" ver-

vangen door: 130. Voorts wordt in de tweede volzin „artikel 
5, tweede of derde lid" vervangen door: artikel 7, tweede 
of derde lid en wordt „tengevolge van ziekte of ongeval" 
vervangen door: wegens arbeidsongeschiktheid. 

2. In het tweede lid, onder a, wordt „156" vervangen door: 
130. Voorts wordt in het bepaalde onder b „78" vervangen 
door: 65. 
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K. Artikel 28, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt: 
1. De aanduiding vóór onderdeel c wordt vervangen door: 

b. 
2. Onderdeel c. bis wordt vervangen door: 
c. de berekening van de aantallen dagen werken, in het 

eerste en het tweede lid van artikel 27 bedoeld, met dien ver-
stande, dat per kalenderweek niet meer dan 5 dagen worden 
berekend;. 

3. Na onderdeel d wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

e. het vaststellen van het bedrag van het wachtgeld met 
afwijking van het in artikel 29 bepaalde en van de in dit lid 
onder a bedoelde bepalingen — het inhouden van het wacht-
geld daaronder begrepen — in verband met het bestaan van 
gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid, alsmede het aan-
tal dagen, waarover het wachtgeld in dat geval wordt geacht 
ie zijn toegekend;. 

4. De aanduiding vóór het onderdeel d. bis wordt vervan-
gen door: ƒ. 

5. De aanduiding vóór het onderdeel d. ter wordt vervan-
gen door: g, waarna het tweemaal in dit onderdeel voor-
komende ,,d bis" wordt vervangen door: /. 

6. De aanduiding vóór de onderdelen e, f, g, h en i wordt 
vervangen door: h, i, j , k en /. 

L. In artikel 29 wordt „artikel 9a" vervangen door: arti-
kel 12a. 

M. In artikel 30, eerste lid, wordt „48" vervangen door: 
40. 

N. Artikel 31, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt: 
1. Onderdeel g wordt gelezen: 
g. aan de werknemer, die in het genot is van 
1. ziekengeld ingevolge de verplichte verzekering krach-

tens de Ziektewet of van een uitkering bij ziekte ingevolge 
een regeling, welke geldt voor personen, wier arbeidsverhou-
ding ingevolge het bepaalde in artikel 6, eerste lid, onder a en 
b der Ziektewet niet als dienstbetrekking wordt beschouwd; 

2. een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering naar een arbeidsongeschiktheid van ten min-
ste 80%; 

3. een door Onze Minister aan te wijzen uitkering, welke 
naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering als be-
doeld onder 1 of 2; 

met dien verstande, dat een uitkering als bedoeld onder 1 
tot en met 3 als genoten wordt beschouwd, indien zij hem 
niet is toegekend op grond van voor hem geldende wacht-
dagen dan wel wegens enig handelen of nalaten, dat hem rede-
lijkerwijze kan worden aangerekend;. 

2. In onderdeel / wordt het daarin voorkomende getal „6" 
gewijzigd in: 5. 

3. De onderdelen m en n worden vervangen door: 
in. over de zaterdagen en de zondagen; 
n. over een dag, waarop de arbeid van de werknemer wordt 

onderbroken uitsluitend doordat 
I. deze dag voor hem als rustdag geldt; 
II. deze dag een nationale of algemeen erkende christelijke 

feestdag is, dan wel een kerkelijke feestdag, die ter plaatse, 
waar de werknemer pleegt te werken, algemeen als zodanig 
wordt gevierd. 

0. Artikel 35 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid, onder a, wordt „op alle werkdagen" 

vervangen door: op ten minste 30 dagen. Voorts wordt in het 
eerste lid, onder b, „78" vervangen door: 65. 

2. Het tweede lid, onder b, wordt vervangen door: 
b. na de laatste dag van eerstbedoelde uitkering hetzij 

gedurende een periode van 6 weken ten minste 30 dagen het-
zij de helft van het onder a bedoelde aantal dagen, indien deze 
helft meer bedraagt dan 30 dagen, als werknemer in de zin 
van deze wet heeft gewerkt, met dien verstande, dat, indien 
deze helft een gebroken getal is, dit naar beneden tot een 
geheel getal wordt afgerond. 

P. In het eerste lid van artikel 35a wordt „36" vervangen 
door: 30 en „156" door: 130. 

Q. In artikel 36, tweede lid, wordt „artikel 28, lid 2, on-
der h" vervangen door: artikel 28, lid 2, onder k. 

R. In artikel 38 wordt „artikel 9a" vervangen door: ar-
tikel 12a. 

S. Artikel 39 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid vervalt „ , met dien verstande, dat op 

grond van de physieke of psychische gesteldheid van de werk-
nemer alleen dan geen uitkering wordt toegekend, indien de 
werknemer voor elke werkzaamheid, in welk onderdeel van 
het bedrijfs- en beroepsleven ook, ongeschikt of nagenoeg 
ongeschikt is". 

2. In het derde lid wordt „artikel 43" vervangen door: de 
artikelen 43 en 43a. 

T. 1. Het opschrift boven artikel 43 wordt vervangen 
door: Het beroep. 

2. Artikel 43 wordt vervangen door: 

Artikel 43. 1. Aan de belanghebbende wordt, desver -
langd, schriftelijk kennis gegeven van een beslissing ingevolge 
deze wet, welke 

a. verband houdt met het recht op en de uitbetaling van 
uitkering; 

b. betrekking heeft op verschuldigde premie. 
2. Een kennisgeving, als in het vorige lid bedoeld, is ge-

dagtekend, vermeldt de gronden waarop de beslissing berust, 
alsmede naam en adres van het college, waarbij ingevolge 
het bepaalde in het volgende artikel beroep kan worden in-
gesteld en de termijn van beroep. 

Artikel 43a. 1. Tegen een beslissing, waarvan ingevolge 
het bepaalde in het vorige artikel schriftelijk kennis wordt 
gegeven, staat beroep open. 

2. Over het in het vorige lid bedoelde beroep wordt geoor-
deeld door de raden van beroep en door de Centrale Raad 
van Beroep, bedoeld in de Beroepswet. 

U. Het opschrift boven artikel 44 wordt vervangen door: 
De controle door het Algemeen Werkloosheidsfonds. 

V. Artikel 45 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt „Overtreding van het bepaalde 

in artikel 10" vervangen door: Hij, die niet voldoet aan het 
bepaalde in artikel 11. 

2. In het tweede lid wordt „afhoudt van het loon van" 
vervangen door: inhoudt op het loon van. 

W. Artikel 47 wordt gelezen: 
Artikel 47. Overtreding van bepalingen van een krach-

tens deze wet uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur, 
voor zover uitdrukkelijk als strafbaar feit in de zin van dit 
artikel aangeduid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoog-
ste een maand of geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

X. Artikel 48 wordt vervangen door: 
Artikel 48. 1. Indien een bij of krachtens deze wet straf-

baar gesteld feit wordt gepleegd door of vanwege een lichaam, 



13 
wordt de strafvervolging ingesteld en worden de straffen uit-
gesproken hetzij tegen dat lichaam, hetzij tegen hen, die tot 
het feit opdracht hebben gegeven of die feitelijk leiding heb-
ben gehad bij het verboden handelen of nalaten, hetzij tegen 
beiden. 

2. Een bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld feit 
wordt onder meer gepleegd door of vanwege een lichaam, 
indien het gepleegd wordt door personen, die hetzij uit hoofde 
van een dienstbetrekking hetzij uit anderen hoofde handelen 
in de sfeer van het lichaam, ongeacht of deze personen ieder 
afzonderlijk het strafbaar feit hebben gepleegd dan wel bij 
hen gezamenlijk de elementen van dat feit aanwezig zijn. 

3. Indien een strafvervolging wordt ingesteld tegen een 
lichaam, wordt het tijdens de vervolging vertegenwoordigd 
door de bestuurder en, indien er meer bestuurders zijn, door 
één dezer. De vertegenwoordiger kan bij gemachtigde ver-
schijnen. Het gerecht kan de persoonlijke verschijning van een 
bepaalde bestuurder bevelen; het kan alsdan zijn medebren-
ging gelasten. 

4. Indien een strafvervolging wordt ingesteld tegen een 
lichaam, vindt artikel 538, onder 2°, van het Wetboek van 
Strafvordering overeenkomstige toepassing. 

Y. Na artikel 49 wordt ingevoegd: 
Artikel 49a. Bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur kunnen voor bepaalde groepen van personen bijzon-
dere bepalingen worden gemaakt ten aanzien van de verze-
kering en de uitkering ingevolge deze wet. 

Artikel 49b. Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet nodig 
is, wordt door Onze Minister geregeld. 

Z. In artikel 50 vervalt „in andere gevallen dan in het 
tweede lid van artikel 2 bedoeld". 

Artikel XIV 
1. Tot een door Ons op voordracht van Onze Ministers 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Binnenlandse 
Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen, van Verkeer en 
Waterstaat, van Defensie en van Financiën te bepalen tijdstip 
wordt, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in 
artikel 6, eerste lid, onder a, van de Werkloosheidswet, de 
arbeidsverhouding van degene, aan wie door het Rijk ter zake 
van zijn arbeidsverhouding invaliditeitspensioen is verzekerd 
dan wel zal zijn verzekerd, indien het met hem voor langer dan 
zes maanden of voor onbepaalde tijd aangegane dienstverband 
zes maanden heeft geduurd, voor de toepassing van die wet als 
dienstbetrekking beschouwd, tenzij hij 

a. ambtenaar is in de zin van artikel 1 van de Ambtenaren-
wet 1929; 

b. werkzaam is bij het bijzonder onderwijs en zijn rechts-
positie, wat de aanspraak op wachtgeld krachtens een bijzon-
dere wachtgeldregeling betreft, niet minder gunstig is dan die 
van een ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Ambtenaren-
wet 1929, werkzaam in een overeenkomstige betrekking bij 
het openbaar onderwijs; 

c. behoort tot een groep van personen, voor welke de voor-
waarden van uitkering ingeval van onvrijwillige werkloosheid 
publiekrechtelijk zijn geregeld en ten aanzien van wie het 
onder a en b bepaalde niet van toepassing is, mits Onze Minis-
ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft verklaard, dat 
de getroffen regeling voor de bedoelde groep niet minder gun-
stig is dan de regeling van de Werkloosheidswet. 

2. Verklaringen, welke Onze Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid len aanzien van een groep van personen 
als bedoeld in het vorige lid, aanhef en onder c, heeft afge-
geven op grond van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onder 
c, van de Werkloosheidswet, zoals dit luidde op 30 juni 1967, 
worden voor zover en voor zolang zij van kracht zouden zijn 
gebleven indien deze bepaling niet zou zijn gewijzigd, geacht 

te zijn afgegeven op grond van het bepaalde in het eerste lid, 
onder c. 

3. Het bepaalde in de vorige leden is alleen van toepassing 
ten aanzien van de aldaar bedoelde arbeidsverhoudingen. 

Artikel XV 
1. De op de uitkering betrekking hebbende bepalingen van 

de Werkloosheidswet en van haar uitvoeringsbesluiten, zoals 
deze luidden op 30 juni 1967, blijven, onverminderd het bij of 
krachtens de volgende leden bepaalde, van toepassing in de 
gevallen, waarin de werkloosheid vóór 1 juli 1967 is aange-
vangen. 

2. Het dagloon, dat in gevallen als in het vorige lid bedoeld 
aan de uitkering krachtens de Werkloosheidswet ten grondslag 
is gelegd, wordt — indien dit dagloon is vastgesteld op het 
bedrag, bepaald krachtens het eerste lid van artikel 9 van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering, zoals dat artikel luidde 
op 30 juni 1967 — opnieuw vastgesteld met inachtneming 
van het in het vorige lid bepaalde en van het in het eerste lid 
van artikel 9 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering be-
doelde maximum dagloon, eventueel verhoogd of verlaagd 
krachtens artikel 9a van die wet. In gevallen als bedoeld in 
het vorige lid komt bij de berekening van de uitkering krach-
tens de Werkloosheidswet, welke is toegekend op basis van 
een zesdaagse werkweek, het dagloon, hetwelk meer bedraagt 
dan 5/6 van het in de vorige volzin bedoelde maximum 
dagloon, voor dat meerdere niet in aanmerking. 

3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
kan met betrekking tot het bepaalde in artikel XIII en in de 
vorige leden van dit artikel regelen stellen. 

Artikel XVI 
In de Wet Werkloosheidsvoorziening worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 
A. In artikel 3, onder b, wordt „artikel 3 van de Werkloos-

heidswet" vervangen door: de artikelen 4 en 5 van de Werk-
loosheidswet. 

B. De eerste volzin van het tweede lid van artikel 5 wordt 
vervangen door: Het in het eerste lid bedoelde dagloon wordt 
ten hoogste gesteld op het in het eerste lid van artikel 9 van 
de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde maximum 
dagloon, eventueel verhoogd of verlaagd krachtens artikel 
9a van die wet. 

C. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt het getal „78" vervangen door: 65. 
2. In het vijfde lid wordt „minder dan zes dagen" vervangen 

door: meer of minder dan vijf dagen. 

D. Artikel 13, eerste lid, onder b, c en d wordt vervangen 
door: 

b. in het genot is van ziekengeld ingevolge de verplichte 
verzekering krachtens de Ziektewet of van een uitkering bij 
ziekte ingevolge een regeling, welke geldt voor personen, wier 
arbeidsverhouding ingevolge het bepaalde in artikel 6, eerste 
lid, onder a en b der Ziektewet niet als dienstbetrekking wordt 
beschouwd; 

c. in het genot is van een uitkering ingevolge de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering naar een arbeidsonge-
schiktheid van ten minste 80 %; 

d. in het genot is van een uitkering ingevolge de Werkloos-
heidswet of van een uitkering bij werkloosheid ingevolge een 
regeling, welke geldt voor personen, wier arbeidsverhouding 
ingevolge het bepaalde in artikel 6, eerste lid, onder a en b 
der Werkloosheidswet niet als dienstbetrekking wordt be-
schouwd; 

d.bis. in het genot is van een door Onze Minister aan te 
wijzen uitkering, welke naar aard en strekking overeenkomt 
met een uitkering als bedoeld onder b tot en met d; . 
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E. In de aanhef van artikel 14, eerste lid, wordt „artikel 
16, eerste lid," vervangen door: artikel 16. Voorts wordt on-
der / „artikel 13, eerste lid, onder b, c of d" vervangen door: 
artikel 13, eerste lid, onder b, c, dol cl bis. 

F. In artikel 42, eerste lid, onder b, wordt „niet op be-
vredigende wijze kunnen worden verantwoord" vervangen 
door: niet op bevredigende wijze zijn verantwoord. 

Artikel XVII 

In de Invaliditeitswet worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht: 

A. Artikel 165a wordt gelezen: 
Artikel 165a. Indien de rentetrekker in een inrichting ter 

verpleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is opge-
nomen of, niet opgenomen zijnde in een zodanige inrichting 
op grond van geestelijke gestoordheid niet in staat is kwijting 
te verlenen voor de uitbetaling van de rente, is de Sociale 
Verzekeringsbank bevoegd de rente uit te betalen aan een door 
haar aan te wijzen persoon of instelling. In andere door 
Onze Minister aan te wijzen bijzondere gevallen is de So-
ciale Verzekeringsbank eveneens bevoegd de rente, in plaats 
van aan de rentetrekker, zonder diens machtiging uit te be-
talen aan een door haar aan te wijzen persoon of instelling. 

B. Het tweede lid van artikel 166 wordt gelezen: 
2. Indien in verband met het bepaalde in artikel 165a de 

rente aan een instelling werd uitbetaald, is de Sociale Verze-
keringsbank bevoegd de rente na het overlijden van de rente-
trekker tot en met de laatste dag der maand, waarin het over-
lijden plaatsvond, aan die instelling uit te betalen, indien voor 
die uitbetaling naar het oordeel van de Sociale Verzekerings-
bank geen persoon of personen als bedoeld in het vorige lid 
in aanmerking komt onderscheidenlijk komen. 

C. Artikel 401 wordt gelezen: 

Artikel 401. Met de opsporing van de bij of krachtens deze 
wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, 
belast de door Onze Minister aangewezen personen. 

Artikel XVHI 
In de Liquidatiewet invaliditeitswetten wordt na artikel 28 

een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
Artikel 28a. 1. Voor zover betreft het in ontvangst nemen 

van de afkoopsom en het verlenen van kwijting voor de be-
taling daarvan, wordt een minderjarige met een meerderjarige 
gelijkgesteld. Indien de wettelijke vertegenwoordiger zich tegen 
de betaling aan de minderjarige schriftelijk verzet bij de be-
trokken Raad van Arbeid, geschiedt de uitbetaling aan de 
wettelijke vertegenwoordiger. 

2. Indien degene, die aan zijn geëindigde verzekering inge-
volge de Invaliditeitswet het recht op een afkoopsom ontleent 
dan wel indien degene, die ingevolge artikel 28 voor de af-
koopsom of een gedeelte daarvan in aanmerking komt, in een 
inrichting ter verpleging van geesteszieken of van zwakzinnigen 
is opgenomen, of, niet opgenomen zijnde in een zodanige in-
richting, op grond van geestelijke gestoordheid niet in staat is 
kwijting te verlenen voor de uitbetaling van de afkoopsom, is 
de Raad van Arbeid bevoegd de afkoopsom, onderscheidenlijk 
dat gedeelte daarvan, uit te betalen aan een door hem aan te 
wijzen persoon of instelling. In andere door Onze Minister aan 
te wijzen bijzondere gevallen is de Raad van Arbeid eveneens 
bevoegd de afkoopsom, onderscheidenlijk dat gedeelte daarvan, 
in plaats van aan degene, die recht heeft op de afkoopsom of 
die ingevolge artikel 28 in aanmerking komt voor de afkoop-
som of een gedeelte daarvan, zonder diens machtiging uit te 
betalen aan een door hem aan te wijzen persoon of instelling. 

Artikel XIX 

In de Ouderdomswet 1919 worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

A. Artikel 14a wordt gelezen: 
Artikel 14a. Indien de rentetrekker in een inrichting ter 

verpleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is opge-
nomen of, niet opgenomen zijnde in een zodanige inrichting, 
op grond van geestelijke gestoordheid niet in staat is kwijting 
te verlenen voor de uitbetaling van de rente, is de Sociale Ver-
zekeringsbank bevoegd de rente uit te betalen aan een door 
haar aan te wijzen persoon of instelling. In andere door Onze 
Minister aan te wijzen bijzondere gevallen is de Sociale Ver-
zekeringsbank eveneens bevoegd de rente, in plaats van aan 
de rentetrekker, zonder diens machtiging uit te betalen aan 
een door haar aan te wijzen persoon of instelling. 

B. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid worden de woorden „binnen drie maan-

den" vervangen door: binnen zes maanden. 
2. Het tweede lid wordt gelezen: 
2. Indien in verband met het bepaalde in artikel 14a de 

rento aan een instelling werd uitbetaald, is de Sociale Verze-
keringsbank bevoegd de rente na het overlijden van de rente-
trekker tot en met de laatste dag der maand, waarin het over-
lijden plaatsvond aan die instelling uit te betalen, indien voor 
die uitbetaling naar het oordeel van de Sociale Verzekerings-
bank geen persoon of personen als bedoeld in het vorige lid 
in aanmerking komt onderscheidenlijk komen. 

C. In artikel 29, tweede lid, onder c, vervallen de woor-
den „of wegens toepassing van artikel 36 dezer wet of van 
artikel 168 of 169 der Invaliditeitswet". 

D. Artikel 36 vervalt. 

E. Artikel 43 wordt gelezen: 
Artikel 43. Met de opsporing van de bij of krachtens deze 

wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, 
belast de door Onze Minister aangewezen personen. 

Artikel X X 

In de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. De considerans wordt gelezen: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wense-

lijk is nadere regelen vast te stellen betreffende de organisatie 
van de openbare organen, belast met de uitvoering van de 
ouderdomsverzekering, de weduwen- en wezenverzekering 
en de kinderbijslagverzekering;. 

B. Artikel 3 wordt gelezen: 
Artikel 3. De Sociale Verzekeringsbank — in deze wet 

verder te noemen de Bank — en de Raden van Arbeid zijn, 
voor zover die uitvoering niet bij of krachtens de wet aan 
anderen is opgedragen, belast met de uitvoering van: 

a. de Algemene Ouderdomswet; 
b. de Algemene Weduwen- en Wezenwet; 
c. de Algemene Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet 

voor loontrekkenden en de Kinderbijslagwet voor kleine zelf-
standigen; 

d. de Ouderdomswet 1919; 
e. de Invaliditeitswet en de Liquidatiewet invaliditeits-

wetten. 
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C. Artikel 5 wordt gelezen: 
Artikel 5. Voor de toepassing van deze wet en van de tot 

haar uitvoering genomen besluiten wordt verstaan onder: 
Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid; 
Ouderdomsfonds: het fonds, waarin gestort worden de gel-

den aan de Bank toekomende krachtens de Algemene Ouder-
domswet; 

Weduwen- en wezenfonds: het fonds, waarin gestort wor-
den de gelden aan de Bank toekomende krachtens de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet; 

Algemeen Kinderbijslagfonds: het fonds, waarin gestort 
worden de gelden aan de Bank toekomende krachtens de A1-
gemene Kinderbijslagwet; 

Kinderbijslagfonds voor loon trekkenden: het fonds, waarin 
gestort worden de gelden aan de Bank toekomende krachtens 
de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden; 

Ouderdomsfonds B: het fonds, waarin gestort worden de 
gelden aan de Bank toekomende krachtens de Ouderdomswet 
1919 wegens verzekeringen, gesloten tegen bruto-premiën; 

Invaliditeits- en Ouderdomsfonds: het fonds, waarin ge-
stort worden de gelden aan de Bank toekomende krachtens 
de Invaliditeitswet en de Liquidatiewet invaliditeitswetten, 
alsmede krachtens de Ouderdomswet 1919, met uitzondering 
van die, welke gestort worden in het Ouderdomsfonds B. 

D. Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt: 
1. De punt aan het slot van het tweede lid wordt vervan-

gen door een puntkomma, waarna wordt ingevoegd: 
e. de kinderbijslagregeling, geregeld in de Kinderbijslag-

wet voor kleine zelfstandigen. 
2. Het vijfde lid vervalt. 
3. In het zesde lid, dat wordt vernummerd tot vijfde lid, 

vervalt „ , statistieken". 

E. In het vierde en in het vijfde lid van artikel 12 vervalt 
„ , het Ongevallenfonds, het Landbouwongevallenfonds". 

F. Artikel 13 wordt gelezen: 
Artikel 13. De kosten van het beheer der Bank worden 

tussen het Ouderdomsfonds, het Weduwen- en wezenfonds, 
het Algemeen Kinderbijslagfonds, het Kinderbijslagfonds voor 
loontrekkenden, het Ouderdomsfonds B, het Invaliditeits- en 
Ouderdomsfonds en, voor wat betreft de Kinderbijslagwet voor 
kleine zelfstandigen, het Rijk verdeeld naar regelen, door 
Onze Minister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, te stellen. 

G. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt „takken van verzekering" ver-

vangen door: wetten. 
2. Het derde lid vervalt. 

H. In het tweede lid van artikel 22 vervalt aan het slot 
„ , noch lid van het bestuur van of in dienstbetrekking bij een 
overeenkomstig de bepalingen der Land- en Tuinbouwonge-
vallenwet 1922 erkende bedrijfsvereniging". 

1. In artikel 44 wordt „bedoeld in artikel 1 der Beroeps-
wet" vervangen door: ingesteld bij de Beroepswet. 

J. Artikel 62 wordt gelezen: 
Artikel 62. De kosten van het beheer van de Raad van 

Arbeid worden jaarlijks door het bestuur der Bank vastgesteld 
en tussen het Ouderdomsfonds, het Weduwen- en wezenfonds, 
het Algemeen Kinderbijslagfonds, het Kinderbijslagfonds voor 
loontrekkenden, het Ouderdomsfonds B, het Invaliditeits- en 
Ouderdomsfonds en, voor wat betreft de Kinderbijslagwet voor 
kleine zelfstandigen, het Rijk verdeeld naar regelen, door Onze 
Minister te stellen. 

K. In het tweede lid van artikel 72 vervalt aan het slot 
„ , alsmede betreffende ondernemingen, welke verzekerings-
plichtig zijn krachtens de Ongevallenwet 1921 of de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922". 

Artikel XXI 
1. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

kan, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, regelen stellen 
ingevolge welke de kosten van het beheer van de Sociale Ver-
zekeringsbank en de Raad van Arbeid, behalve tussen de in 
de artikelen 13 en 62 van de Wet op de Sociale Verzekerings-
bank en de Raden van Arbeid genoemde fondsen, in verband 
met de uitvoering van de Liquidatiewet ongevallenwetten en 
hoofdstuk IV van de Liquidatiewet invaliditeitswetten mede 
worden verdeeld tussen het Ongevallenfonds, het Landbouw-
ongevallenfonds en het Interim-Invaliditeitsfonds als bedoeld 
in artikel 1, onder cl, van de Liquidatiewet ongevallenwetten 
onderscheidenlijk artikel 1, onder g, van de Liquidatiewet 
invaliditeitswetten. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid en 
in de artikelen 13 en 62 van de Wet op de Sociale Verzekerings-
bank en de Raden van Arbeid worden de aldaar bedoelde kos-
ten van het beheer verminderd met het deel van die kosten, 
dat op grond van artikel 25 van de Liquidatiewet ongevallen-
wetten en artikel 2 van de Wet overgangsregeling arbeids-
ongeschiktheidsverzekering in verbinding met artikel 76 van de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ten laste komt 
van het Arbeidsongeschiktheidsfonds als bedoeld in hoofdstuk 
III, § 2, van laatstgenoemde wet. 

Artikel XXII 
In de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
A. 1. In artikel 3 worden de in het eerste lid voorko-

mende letteraanduidingen „d", „e", „f" en „g" vervangen door: 
e, f, h en i. 

2. Na letter c wordt ingevoegd: 
d. degene, die krachtens overeenkomst met een ander te-

gen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot 
stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem 
te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander, 
mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander 
verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem 
bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet 
door meer dan twee andere personen laat bijstaan;. 

3. Na de tot letter f gewijzigde letter wordt ingevoegd: 
g. degene, die werkzaam is om vakbekwaamheid te ver-

werven, onder wie mede wordt begrepen degene, die als leer-
ling van een instelling van onderwijs praktisch werkzaam is, 
alsmede degene, die aan een bedrij f sschool opleiding ontvangt, 
een en ander indien een beloning wordt genoten, die niet uit-
sluitend bestaat in het ontvangen van onderricht;. 

4. Na het tweede lid wordt toegevoegd: 
3. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, regelen stel-
len, naar welke wordt beoordeeld of de in het eerste lid, onder 
a en b, bedoelde arbeid in de uitoefening van een bedrijf of in 
de zelfstandige uitoefening van een beroep wordt verricht. 

B. In artikel 4 wordt de aanhef vervangen door: Bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen 
worden gesteld, ingevolge welke eveneens als dienstbetrek-
king wordt beschouwd de arbeidsverhouding van:. Voorts ver-
valt het bepaalde onder letter cl en wordt de letteraanduiding 
„e" vervangen door: d. 

C. Artikel 5 wordt vervangen door: 
Artikel 5. Als dienstbetrekking wordt niet beschouwd de 

arbeidsverhouding van degene, die ten behoeve van de na-
tuurlijke persoon, tot wie hij in dienstbetrekking staat, uit-



16 
sluitend of nagenoeg uitsluitend huiselijke of persoonlijke 
diensten in diens huishouding verricht en die diensten door-
gaans op minder dan drie dagen per week verricht. 

D. 1. In artikel 7, onder 1°, wordt „c" vervangen door: 
c en d. Voorts worden „d", „e", „f" en „g" vervangen door: 
e, f, h en i. 

2. Na „ : de exploitant of mede-exploitant van het vaar-
tuig;" wordt ingevoegd: 

g: degene, bij wie de werkzaamheden worden verricht of de 
opleiding wordt genoten;. 

3. Onder 2° wordt „c: degene, met wie het optreden is 
overeengekomen" vervangen door: 

c: degene, met wie het optreden of de sportbeoefening is 
overeengekomen. 

4. Onder 2° wordt ,,d en e" vervangen door: d. 
E. In artikel 8, tweede lid, wordt, na de dubbele punt, 

onder vervanging van de letteraanduidingen „a" en „b" door 
b en c, ingevoegd: 

a. degene, die krachtens overeenkomst met een ander te-
gen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot 
stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem 
te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander;. 

F. Aan artikel 9, derde lid, wordt toegevoegd: Bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur kan van het bepaalde 
in de vorige volzin worden afgeweken ten aanzien van per-
soneel dat buiten het Rijk, in het land waar het werkzaam is, is 
aangeworven. 

G. 1. In artikel 11, eerste lid, vervalt letter e. Voorts 
worden de letteraanduidingen „/", „g" en „h" vervangen door: 
e, f en g. 

2. In de tot letter / gewijzigde letter wordt 2°, 3° en 4° 
vervangen door: 

2°. premies ingevolge de Ziektewet (Stb. 1952, 474), de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) 
en de Werkloosheidswet (Stb. 1949, J423). 

3°. aanspraken, als bedoeld zijn in dit lid onder letter c. 
3. In het tweede lid wordt, na letter d, onder vervanging 

van de letteraanduiding „e" door /, ingevoegd: 
e. uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van schade 

aan en verlies van goederen van de werknemer;. 
4. In het achtste lid wordt „letter f" vervangen door: letter 

e. 
H. In artikel 15, eerste lid, wordt „artikel 11, eerste lid, 

letter ƒ" vervangen door: artikel 11, eerste lid, letter e. 

Hbis. 1. In artikel 21, eerste lid, wordt „invalide" ver-
vangen door: voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt. 

2. Het tweede lid, eerste volzin, wordt vervangen door: 
Een werknemer wordt geacht voor 45 percent of meer ar-

beidsongeschikt te zijn, indien hij ten gevolge van ziekte of 
gebreken buiten staat is om 55 percent te verdienen van het-
geen lichamelijk en geestelijk gezonde belastingplichtigen, die 
overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat is geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zal zijn. 

3. In het tweede lid, tweede volzin, wordt „de helft" ver-
vangen door: 55 percent. 

Hter. 1. Artikel 25, eerste lid, letter e, wordt vervangen 
door: 

e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 
van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-

dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het vierde lid, letter b, wordt „de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

I. Artikel 33, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kurm 

nen voor bepaalde groepen van werknemers nadere, zo nodig 
afwijkende, regelen worden gesteld inzake de heffing van de 
belasting, alsmede andere in het kader der wet passende na-
dere regelen worden gegeven ter aanvulling van in de wet 
geregelde onderwerpen. 

Artikel XXIII 
In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) worden 

de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. Aan artikel 2, tweede lid, wordt toegevoegd: Bij of krach-

tens algemene maatregel van bestuur kan van het bepaalde in 
de vorige volzin worden afgeweken ten aanzien van personeel 
dat buiten het Rijk, in het land waar het werkzaam is, is aan-
geworven. 

Abis. In artikel 19, tweede lid, letter a, 2e wordt „invalide" 
vervangen door: voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt. 

B. In artikel 36, eerste lid, wordt „artikel 11, eerste lid, 
letter /" vervangen door: artikel 11, eerste lid, letter e. 

C. 1. In artikel 53, tweede lid, wordt „invalide" vervangen 
door: voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt. 

2. Het derde lid, eerste volzin, wordt vervangen door: 
Een belastingplichtige wordt geacht voor 45 percent of meer 

arbeidsongeschikt te zijn, indien hij ten gevolge van ziekte of 
gebreken buiten staat is om 55 percent te verdienen van het-
geen lichamelijk en geestelijk gezonde belastingplichtigen, die 
overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat is geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zal zijn. 

3. In het derde lid, tweede volzin, wordt „de helft" ver-
vangen door: 55 percent. 

D. 1. Artikel 56, eerste lid, letter e, wordt vervangen door: 
e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 

van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het vierde lid, letter b, wordt „de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

Artikel XXIV 
In de Wet op de vermogensbelasting 1964 (Stb. 520) worden 

de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. Aan artikel 2, tweede lid, wordt toegevoegd: Bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur kan van het be-
paalde in de vorige volzin worden afgeweken ten aanzien van 
personeel dat buiten het Rijk, in het land waar het werkzaam 
is, is aangeworven. 

B. 1. In artikel 14, derde lid, wordt „invalide" vervangen 
door: voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt. 

2. Het vierde lid, eerste volzin, wordt vervangen door: 
Een belastingplichtige wordt geacht voor 45 percent of meer 

arbeidsongeschikt te zijn, indien hij ten gevolge van ziekte of 
gebreken buiten staat is om 55 percent te verdienen van het-
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geen lichamelijk en geestelijk gezonde belastingplichtigen, die 
overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat is geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zal zijn. 

3. In het vierde lid, tweede volzin, wordt ,,de helft" ver-
vangen door: 55 percent. 

C. 1. Artikel 16, eerste lid, letter e, wordt vervangen door: 
e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 

van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het vierde lid, letter b, wordt „de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

Artikel XXV 
De Wet op het schadeverzekeringsbedrijf (Stb. 1964, 409) 

wordt gewijzigd als volgt: 
Het bepaalde in artikel 3, onder c, vervalt, terwijl de aan-

duiding voor de onderdelen d, e, f en g wordt gewijzigd in 
onderscheidenlijk c, d, e en /. 

Artikel XXVIII 
1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na 

de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt 
geplaatst. 

2. Artikel V, onder C, werkt terug tot 1 oktober 1959, de 
artikelen IV, onderdeel A, V, onderdeel A, VI, onderdeel A, 
XXIII, onderdeel A en XXIV, onderdeel A, werken terug tot 
1 januari 1965, artikel X, onderdeel E, werkt terug tot 1 sep-
tember 1966 en de artikelen XII en XVIII werken terug tot 
29 juni 1967. 

3. De overige bepalingen van deze wet, met uitzondering 
van artikel X, onderdeel Dbis, werken terug tot 1 juli 1967. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

Artikel XXVI 
In artikel 46, eerste lid, onder c, van de Zegelwet 1917 

(Stb. 1917, 244) wordt „de Invaliditeitswet" vervangen door: 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

Artikel XXVII 
De teksten van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, 

de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering en de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en 
de Raden van Arbeid, zoals deze met inachtneming van de 
daarin aangebrachte wijzigingen komen te luiden, worden, 
door de zorg van Onze Minister van Justitie, in het Staatsblad 
geplaatst. 

De Minister van Financiën, 

De Minister van Justitie, 


