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Nr. 110 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET tot nadere wijziging van 
de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (Toelating tot de vrijwillige verzekering van Neder-
landers, die in een ontwikkelingsland werkzaam zijn). 

WIJ JULIANA. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is, in de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering een bepaling op te nemen inzake toelating tot de vrij-
willige verzekering van Nederlanders, die in een ontwikke-
lingsland werkzaam zijn; 

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 de Ziektewet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. Aan Hoofdstuk IV van de Tweede Afdeling van de 

Ziektewet wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

„Artikel 72a 
1. Onverminderd het bij of krachtens dit hoofdstuk om-

trent de toelating tot de vrijwillige verzekering bepaalde 
wordt met inachtneming van door Onze Minister, gehoord de 
Sociale Verzekeringsraad, te stellen regelen op zijn verzoek 
tot de vrijwillige verzekering toegelaten de Nederlander, die 
werkzaamheden verricht of gaat verrichten in een land, dat 
naar het oordeel van Onze Minister en van Onze Minister 
zonder Portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende 
de hulp aan ontwikkelingslanden, als ontwikkelingsland kan 
worden beschouwd. 

2. Omtrent de vrijwillige verzekering van degenen, die 
daartoe krachtens het eerste lid zijn toegelaten, kan Onze Mi-
nister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, regelen stellen, 
welke afwijken van het bij of krachtens deze wet bepaalde.". 

B. In artikel 73, eerste lid, onder c, wordt de punt aan 
het slot vervangen door een komma, waarna wordt toegevoegd: 
en artikel 72a. 

Artikel II 
Aan Hoofdstuk VI van de Wet op de arbeidsongeschikt-

heidsverzekering wordt een nieuw artikel toegevoegd, luiden-
de: 

„Artikel 86a 
1. Onverminderd het bij of krachtens dit hoofdstuk om-

trent de toelating tot de vrijwillige verzekering bepaalde 
wordt met inachtneming van door Onze Minister, gehoord de 
Sociale Verzekeringsraad, te stellen regelen op zijn verzoek 
tot de vrijwillige verzekering toegelaten de Nederlander, die 
werkzaamheden verricht of gaat verrichten in een land, dat 
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naar het oordeel van Onze Minister en van Onze Minister 
zonder Portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende 
de hulp aan ontwikkelingslanden, als ontwikkelingsland kan 
worden beschouwd. 

2. Omtrent de vrijwillige verzekering van degenen, die 
daartoe krachtens het eerste lid zijn toegelaten, kan Onze Mi-
nister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, regelen stellen, 
welke afwijken van het bij of krachtens deze wet bepaal-
de.". 

Artikel III 
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag 

van de maand, volgende op die, waarin zij is afgekondigd. 

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

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 


