
Zitting 1970-1971 - 10 7 5 3 
é 

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

NOTA VAN WIJZIGING 
(Ingezonden 22 december 1970) 

Nr. 8 

In het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

I 

De aanhef van artikel I wordt gelezen als volgt: 
„In de Ziektewet worden de volgende wijzigingen aange-

bracht: 
A. Aan Hoofdstuk IV van de Tweede Afdeling van de 

Ziektewet wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:". 

II 
In het eerste lid van het onder artikel I voorgestelde nieuwe 

artikel 72a van de Ziektewet worden de woorden: „werkzaam 
is in een land" vervangen door: werkzaamheden verricht of 
gaat verrichten in een land. 

III 
Aan artikel I wordt een nieuw onderdeel B toegevoegd, 

luidende: 
.,B. In artikel 73, eerste lid, onder c, wordt de punt aan 

het slot vervangen door een komma, waarna wordt toegevoegd: 
en artikel 72a.". 

IV 

In het eerste lid van het onder artikel II voorgestelde nieuwe 
artikel 86a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekc-
ring worden de woorden: „werkzaam is in een land" vervangen 
door: werkzaamheden verricht of gaat verrichten in een land. 

Toelichting 
Ad 1. Deze wijziging is van redactionele aard en vloeit 

voort uit de onder II en III voorgestelde wijzigingen. 
Ad II en IV. De in het wetsontwerp voorgestelde tekst 

opent slechts voor degenen, die reeds in een ontwikkelingsland 
werkzaam zijn, de mogelijkheid tot het sluiten van een vrij-
willige verzekering. Het lijkt echter gewenst, dat deze moge-
lijkheid ook wordt geboden aan degenen, die, in afwachting 
van hun uitzending naar het ontwikkelingsland, hier te lande 
of in het buitenland een op het ontwikkelingswerk gerichte op-
leiding moeten volgen. De onder II en IV voorgestelde wijzi-
gingen strekken hiertoe. 

Ad III. De voorgestelde wijziging van artikel 73 van de 
Ziektewet beoogt de mogelijkheid te openen om tegen een 
beslissing, betrekking hebbende op toelating tot de vrijwillige 
verzekering op grond van het nieuwe artikel 72a van die wet, 
beroep in te stellen. 

Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt, dat tegen een 
beslissing, betrekking hebbende op toelating tot de vrijwillige 
verzekering op grond van het nieuwe artikel 86a van de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, beroep kan worden 
ingesteld op grond van artikel 87, eerste lid, onder d, van ge-
noemde wet. 


