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Artikel 7 

Ziektekostenverzekering 
(1) De instantie is gehouden voor de duur van het ontwik-

kelingswerk een collectieve verzekering te sluiten en in stand 
te houden ter dekking van kosten bij ziekte of bevalling. 

Zij dient ten minste de volgende uitkeringen te garanderen: 
1. Volledige uitbetaling van ziektekosten en kosten voor be-

valling tot 5000 DM per geval (ziekte, bevalling, ongeval). 
2. Vergoeding van kosten voor vervoer bij ziekte en voor 

overbrenging van stoffelijk overschot. 

In de collectieve polis moet bovendien worden bepaald dat 
de verzekerde het recht heeft de verzekering binnen een maand 
na individuele opzegging van de collectieve polis of na opzeg-
ging van de collectieve polis de verzekering individueel voort 
te zetten tegen de voor ziektekosten geldende tarieven. Kosten 
van ziekten waaraan de vrijwilliger tijdens zijn verzekering 
onder een collectieve polis is gaan lijden, moeten daarbij zon-
der risico-premieverhoging door de verzekering worden gedekt. 

(2) Indien de vrijwilliger verplicht verzekerd is tegen ziekte-
kosten, is de instantie gehouden tijdens de opleiding de premies 
volledig voor haar rekening te nemen. Indien de vrijwilliger 
reeds een privé-ziektekostenverzekering heeft, dient de instan-
tie contributies of premies voor haar rekening te nemen, tot het 
bedrag dat zou moeten worden betaald, indien de vrijwilliger 
zou worden verzekerd onder de collectieve polis volgens lid 1. 
Indien de vrijwilliger over deze periode noch verplicht ver-
zekerd is, noch een privé-verzekcring heeft, moet de instantie 
hem verzekeren volgens lid 1. 

(3) Indien voor de vrijwilliger bij toepassing van een ver-
zekering (lid 1, nr. 1) noodzakelijke kosten ontstaan ten belopc 
van meer dan 5000 DM en deze hogere kosten niet worden ge-
dekt door uitkeringen op grond van bepalingen van het sociale 
verzekeringsrecht, dan worden deze door de centrale overheid 
gedragen, voor zover de totale kosten niet groter zijn dan de 
plaatselijk gebruikelijke kosten. 

Artikel 9 

Dagvergoedingen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
( ! ) Indien de vrijwilliger tijdelijk arbeidsongeschikt is, kent 

de centrale regering hem in aansluiting op de uitkeringen in-
gevolge artikel 8, lid 1, een dagvergoeding toe ten belope van 
de uitkering op grond van de wettelijke ongevallenverzekering: 

1. wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet het ge-
volg is van een arbeidsongeval of een gezondheidsstoornis in 
de zin van artikel 10, lid 1; 

2. wanneer de vrijwilliger de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
niet opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt, en 

3. voor zover geen aanspraak wordt gemaakt op uitkering 
bij ziekte of onderhoudsbijdrage op grond van de wettelijke 
ziektekostenverzekering. 

Indien het dienstverband van de vrijwilliger tijdens de tijde-
lijke arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd, blijft hierdoor de 
aanspraak op een dagvergoeding onverlet. 

(2) Indien de vrijwilliger de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
heeft veroorzaakt door grove nalatigheid, dan kan de Rege-
ring hem een dagvergoeding toekennen, wanneer is voldaan 
aan de voorwaarden in lid 1 en lid 3. 

Wanneer de vrijwilliger gedurende de eerste zes weken van 
de tijdelijke arbeidsongeschiktheid geen onderhoudsbijdrage 
ontvangt, kan de dagvergoeding worden toegekend vanaf de 
eerste dag van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

(3) De dagvergoeding wordt voor dezelfde ziekte, bevalling 
of hetzelfde ongeval ten hoogste toegekend voor achtenzeven-
tig weken, te rekenen van de eerste dag van de tijdelijke ar-
arbeidsongeschikheid. 

(4) De aanspraak op dagvergoeding vervalt met ingang van 
de datum waarop een uitkering wegens tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid of pensioen op grond van de sociale verzekering 
wordt toegekend. Indien na dit tijdstip een dagvergoeding wordt 
uitgekeerd, dan gaat de aanspraak op een uitkering op grond 
van de sociale verzekering over op de centrale overheid, ten 
belope van het bedrag van de voor hetzelfde tijdvak uitge-
keerde dagvergoeding. Bedraagt de dagvergoeding meer dan de 
uitkering, dan kan dit verschil niet worden teruggevorderd. 

(5) Indien aan de rechthebbende, zolang hij een dagver-
goeding ontvangt, tevens een uitkering wegens tijdelijke arbeids-
ongeschiktheid wordt toegekend op grond van de sociale ver-
zekering, dan wordt de dagvergoeding verminderd met het 
bedrag van de tijdens dezelfde periode ontvangen uitkering. In 
dat geval gaat bij met terugwerkende kracht toegekende uit-
kering op grond van de sociale verzekering de aanspraak over 
op de centrale overheid. 

(6) Er kan geen aanspraak op dagvergoeding worden ge-
maakt zolang door een instantie van de sociale verzekering een 
overbruggingstoelage wordt toegekend. 

(7) Indien de rechthebbende, zolang hij een dagvergoeding 
ontvangt, een wedde of bijstandsuitkering wordt toegekend, 
hetzij op grond van voorschriften of beginselen van het ambte-
narenrecht of daarmede overeenkomende kerkrechtelijke rege-
lingen of hij als werknemer in overheidsdienst of in kerkelijke 
dienst ziekengeld ontvangt, dan is lid 4 van toepassing, wanneer 
de uitkeringen niet lager zijn dan de dagvergoeding; in andere 
gevallen is lid 5 van toepassing. 
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Artikel 10 

Uitkeringen in geval van gezondheidsstoornis of bij 
overlijden ten gevolge van voor het ontwikkelingsland 

kenmerkende gevaren 
(1) Indien een gezondheidsstoornis of overlijden van een 

vrijwilliger geweten kan worden aan omstandigheden die ken-
merkend zijn voor het ontwikkelingsland en ook buiten het 
ontwikkelingswerk een bijzonder gevaar inhouden voor de vrij-
williger en indien de gezondheidsstoornis of het overlijden niet 
het gevolg is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dan 
kent de Regering aan de rechthebbende de uitkeringen toe die 
hij bij een arbeidsongeval of een beroepsziekte op grond van 
de wettelijke ongevallenverzekering zou ontvangen. Aanspraak 
op deze uitkeringen kan niet worden gemaakt, indien de vrij-
williger de gezondheidsstoornis of het overlijden opzettelijk of 
door grove nalatigheid heeft veroorzaakt. 

(2) Indien de vrijwilliger ingevolge een gezondheidsstoornis 
in de zin van lid 1, niet in staat is zijn beroep uit te oefenen 
(artikel 1246, lid 2. RVO. artikel 23, lid 2 A V G ) , of arbeids-
ongeschikt is (artikel 1247, lid 2, RVO, artikel 24, lid 2. 
AVG) of aan de gevolgen daarvan overlijdt en indien de voor-
geschreven drempeltijd voor de sociale verzekering niet in acht 
is genomen, dan ontvangt de rechthebbende van de centrale 
regering uitkeringen, zoals hij deze met inachtneming van de 
drempeltijd op grond van de sociale verzekering zou hebben 
ontvangen. Dit geldt niet. wanneer de rechthebbende bijstand 
ontvangt op grond van voorschriften of maatstaven van het 
ambtenarenrecht of van kerkrechtelijke regelingen. De tweede 
zin van lid 1 is dienovereenkomstig van toepassing. 

Artikel 11 

Uitkeringen in geval van duurzame arbeidsongeschiktheid, 
ongeschiktheid voor uitoefening van het beroep of overlijden 

(Invaliditeits- en ouderdomsverzekering) 
De Instantie is verplicht, bij aanvaarding van de dienst ver-

zekering aan te vragen op grond van artikel 1227, lid 1, nr. 8, 
RVO, artikel 2, lid 1, nr. 10, AVG, voor alle vrijwilligers die 
aan de daarin genoemde voorwaarden voldoen. Voor vrijwilli-
gers die niet voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden en die 
vrijwillig verzekerd zijn in de sociale verzekering, moet de 
Instantie bijdragen voor deze verzekering toekennen, ter hoogte 
van het bedrag dat in geval van verplichte verzekering zou 
moeten worden uitgekeerd. De verplichting van de Instantie 
ingevolge de eerste en de tweede volzin vervalt, wanneer de 
aanspraak van de vrijwilligers op levenslange bijstand en 
weduwen- en wezenuitkering gewaarborgd is op grond van 
voorschriften of maatstaven van het ambtenarenrecht of van 
overeenkomstige kerkrechtelijke regelingen. 

Artikel 12 

Werkloosheidsuitkering 
(1) Degene die na beëindiging van het ontwikkelingswerk 

werkloos wordt, ontvangt werklozensteun. 
(2) De bepalingen van het AVAVG over de werkloosheids-

uitkering vinden in geval van werklozen een overeenkomstige 
toepassing volgens onderstaande maatstaven: 

1. Inachtneming van drempeltijd (artikel 74. te zamen met 
artikel 85 AVAVG) is niet noodzakelijk. 

2. Na beëindiging van de diensttijd kan aanspraak worden 
gemaakt op werkloosheidsuitkering: 

gedurende 78 dagen bij een diensttijd van in totaal minder 
dan 39 weken (9 maanden); 

gedurende 120 dagen bij een diensttijd van in totaal ten 
minste 39 weken (9 maanden); 

gedurende 156 dagen bij een diensttijd van in totaal ten 
minste 52 weken (12 maanden); 

gedurende 234 dagen bij een diensttijd van in totaal ten 
minste 164 weken (24 maanden); 

gedurende 312 dagen bij een diensttijd van in totaal ten 
minste 36 maanden. 

3. De hoofdsom van de werkloosheidsuitkering wordt be-
rekend als bedoeld in artikel 90, lid 7 AVAVG. 

(3) Aanspraak op werklozensteun geldt niet gedurende 
de tijd waarin de werkloze voldoet aan de voorwaarden voor 
aanspraak op werkloosheidsuitkering of alleen daarom niet 
daaraan voldoet, omdat hij geen werkloosheidsuitkering heeft 
aangevraagd. 

(4) Twee jaren na beëindiging van de diensttijd is geen 
aanspraak op werklozensteun meer mogelijk. 

(5) Het trekken van werklozensteun geeft evenzeer aan-
spraak op sociale hulp als het ontvangen van de werkloosheids-
uitkering. 

(6) Indien de werkloze 

1. tijdens het genieten van werklozensteun of 
2. gedurende de drempeltijd (lid 2 tezamen met artikel 92 

AVAVG) of 
3. binnen drie weken na beëindiging van de dienst of van 

een latere onder de verplichte ziekteverzekering vallende dienst-
betrekking tijdelijk arbeidsongeschikt wordt en geen aanspraak 
kan doen gelden op ziekengeld of ouderdomsbijdrage op grond 
van de wettelijke ziekteverzekering, dan ontvangt hij vanaf 
de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid een dagvergoeding 
gelijk aan de werkloosheidsuitkering. Twee jaar na beëindiging 
van de diensttijd bestaat geen aanspraak meer op dagvergoe-
ding. Voor het overige is artikel 9 van toepassing. 

Artikel 18 

Rijksverzekeringsreglement 
Het Rijksverzekeringsreglement wordt als volgt gewijzigd: 
Aan artikel 539 1), lid 1 ) , wordt het onderstaande nummer 

16 toegevoegd: 
„16. Vrijwilligers bij het ontwikkelingswerk in de zin van 

de wet inzake vrijwilligers bij het ontwikkelingswerk van 18 
juni 1969 (Bundesgesetzbl. I S 549) , die voor een bepaalde 
tijd in het buitenland werkzaam zijn, dan wel in het buitenland 
of in het gebied waar deze wet van toepassing is op een zo-
danige werkzaamheid worden voorbereid". 

II . België 
Koninklijk besluit van 24 september 1964 betreffende de 

personen, die worden erkend in de hoedanigheid van vrij-
williger voor de samenwerking met de ontwikkelingslanden. 

Artikel 6. Aan de personen die als vrijwilligers worden 
erkend, worden de volgende voordelen ten laste van de schat-
kist toegekend: 

1. de betaling van de bijdragen met betrekking tot hun aan-
sl uiting bij de overzeese sociale zekerheid inzake verzekering 
tegen ouderdom, ziekte, invaliditeit en ongevallen (alle normale 
risico's); 

2. een vergoeding van f 3000 per maand verblijf in de 
ontwikkelingslanden; deze vergoeding zal worden gestort op 
een in België op naam van de vrijwilliger geopende rekening 
waarover deze pas bij het verstrijken van de periode waarvoor 
hij opgenomen werd zal mogen beschikken. 

1 ) Kring van verzekerden Ongevallenwet. 


