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Nadere wijziging van de Ziektewet en de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(Toelating tot de vrijwillige verzekering 
van Nederlanders die in een ontwikkelingsland 
werkzaam zijn) 

VERSLAG 

Nf. 5 

(De vroegere stukken zijn gedrukt 
in de zitting 1969-1970) 

De vaste commissie voor Sociale Zaken, in welker handen dit 
ontwerp is gesteld, heeft de eer hierover het volgende te rap-
porteren. 

De commissie heelt er met waardering kennis van geno-
men. dat de regering thans het probleem van de sociale ver-
zekering van de Nederlanders, die in een ontwikkelingsland 
werkzaam zijn, tracht op te lossen. 

Met belangstelling heeft zij kennis genomen van het rap-
port (gedrukt stuk nr. 4), dat aan het thans ingediende wets-
ontwerp ten grondslag ligt. 

Het heeft de aandacht getrokken, dat de werkgroep een be-
perkte opdracht had. De werkgroep was er zich van bewust, 
dat achter de kwestie van toelating tot verschillende sociale 
verzekeringen zich het probleem aftekent van de premie-
betaling. Zij heeft echter de vraag door wie de premies voor 
ontwikkelingswerkers zullen moeten worden opgebracht niet 
in haar advies betrokken, omdat deze sociaal-politieke aan-
gelegenheid de haar gegeven technische opdracht te buiten 
gaat. 

Indien de commissie dit goed begrijpt dan betekent dit, 
dat reeds bij voorbaat een van de mogelijkheden van oplos-
sing is uitgesloten. Van de zijde van de Kamer is immers 
meermalen benadrukt, dat het wenselijk is de thans bestaan-
de verschillen in behandeling, met name die in de sfeer van 
de secondaire arbeidsvoorwaarden tussen de door de over-
heid en de door het particulier initiatief uitgezonden krach-
ten - uit billijkheidsoverwegingen en om een vervelende con-
currentiesfeer te vermijden — met spoed op te heffen. Daar-
om is het wenselijk, dat een nadere motivering wordt gege-
ven waarom niet een meer radicale oplossing aan de hand 
wordt gedaan dan thans in het ontwerp het geval is. 

Hoezeer het wetsontwerp ook, als de inhoud gerealiseerd 
wordt, een verbetering betekent in vergelijking tot de thans 
bestaande toestand, het blijft de vraag, of het juist is, dat jon-
ge mensen, die zich met het zelfde idealisme inzetten voor 
werk in de ontwikkelingslanden bij het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd, voor wat hun pensioenuitkering be-
treft schade lijden vanwege het feit, dat hun uitzending plaats 
vond door een particuliere organisatie en niet door de over-
heid. Hebben de particuliere instellingen, die het hier betreft wel 
de mogelijkheid bevredigende pensioenregelingen te treffen? 

Overigens wordt de kring van personen bij de uitwerking 
van de regeling zodanig uitgebreid, dat het niet nodig is in 
het kader van ontwikkelingshulp werkzaam te zijn. Dit moge 
op zich zelf juist zijn, doch dan rijst de vraag, of de regeling 
nog wel moet worden beperkt tot Nederlanders, die in een 
ontwikkelingsland werkzaam zijn. 

Vervolgens rees de vraag, welke regelingen andere landen 
terzake hebben getroffen. Is het niet gewenst, juist nu het de 
ontwikkeling van geheel nieuwe regelingen betreft, van het 
begin af aan te trachten de nodige harmonisatie te verkrijgen, 
in het bijzonder met België, Luxemburg en de Bondsrepu-
bliek Duitsland'? 

Het is verder opgevallen, dat het criterium met betrekking 
tot de vraag wat onder ontwikkelingsland moet worden ver-
staan enigszins afwijkt van het criterium, dat geldt krachtens 
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het K.B. van 18 juli 1968, Stb. 409. Wat is daarvan de reden? 
zo informeerde de commissie. 

Graag zou de commissie ook vernemen, waarom de men-
sen, die door particuliere organisaties naar ontwikkelingslan-
den zijn gezonden, voor hun werkloosheidsverzekering worden 
verwezen naar de Wet Werkloosheidsvoorziening in plaats 
van naar de Werkloosheidswet. Als de Werkloosheidswet niet, 
zoals de Wet Werkloosheidsvoorziening, de mogelijkheid zou 
bieden om die ontwikkelingswerker, die in Nederland terug-
keert en niet direct werk vindt, een werkloosheidsuitkering 
te verschaffen, is het dan mogelijk om de Werkloosheidswet 
in die richting te wijzigen? Als de Werkloosheidswet wel een 
dergelijke uitkeringsgrond zou bevatten, zou toepassing van 
deze wet een hogere werkloosheidsuitkering voor deze ont-
wikkelingswerkers waarborgen, dan toepassing van de Wet 
Werkloosheidsvoorziening. 

De mogelijkheid tot vrijwillige verzekering zal bij aanvaar-
den van het wetsontwerp gelden voor alle Nederlanders in 
ontwikkelingslanden. Een beperking tot de groep van perso-
nen, die in het kader van de ontwikkelingshulp werkzaam zijn. 
- en voor deze groep is het wetsontwerp eigenlijk bedoeld — 
acht de Minister onbillijk ten opzichte van personen, die ook 
in een ontwikkelingsland ten behoeve van deze bevolking 
werkzaam zijn, doch niet in het kader van de ontwikkelingshulp. 

De gekozen formulering maakt het mogelijk, dat ook 
Nederlanders die noch in het kader van de ontwikkelingshulp, 
noch ten behoeve van de bevolking, maar wèl in een ontwik-
kelingsland werkzaam zijn, ook een beroep op de vrijwillige 
verzekering van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering kunnen gaan doen. 

De vraag rees bij de commissie, of daarmede niet een an-
dere onbillijkheid in het leven wordt geroepen, namelijk 
ten opzichte van Nederlanders, die in niet-ontwikkelingslanden 
werkzaam zijn en wellicht eveneens behoefte aan risicodek-
king bij terugkeer in Nederland hebben. 

De commissie vroeg zich derhalve af, of niet op een of an-
dere wijze het begrip „ontwikkelingswerk" nader zou moeten 
worden gedefinieerd om eventueel misbruik tegen te gaan. Zal 
ook bij handhaving van de huidige tekst van het wetsontwerp 
niet moeten worden bepaald, wanneer en door wie wordt vast-
gesteld, dat er sprake is van een „ontwikkelingsland"? 

Met betrekking tot het stellen van bepaalde afwijkende re-
gelen wordt voorgesteld de Sociale Verzekeringsraad in te 
schakelen. Zal daarbij ook de premiebetaling worden betrok-
ken? Kunnen hiervoor geen nadere regels bij wet worden ge-

stcld? Hoe stelt de Minister zich bv. de premiebetaling voor 
ten aanzien van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering? 

Tenslotte informeerde de commissie, of de Minister de in-
druk heeft, dat de onderhavige groep een gunstig of een on-
gunstig risico vormt vergeleken bij het gemiddelde bestand 
van verzekerden. 

Vertrouwende, dat de bewindsman het bovenstaande vóór 
de openbare behandeling van het wetsontwerp schriftelijk zal 
beantwoorden is de commissie van oordeel, dat die behande-
ling daarmede voldoende zal zijn voorbereid. 

Vastgesteld 13 oktober 1970. 
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