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Nadere wijziging van de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, de Wet Sociale Werkvoorziening, 
de Algemene burgerlijke pensioenwet en andere overheids-
pensioenwetten 
(Wijziging in de betaalbaarstelling, indien de 
bijdrageregeling krachtens de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten van toepassing is) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 
Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot nadere wijziging van de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
vei'zekering, de Wet Sociale Werkvoorziening, de Algemene 
burgerlijke pensioenwet en andere overheidspensioenwetten 
(wijziging in de betaalbaarstelling, indien de bijdrageregeling 
krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van toe-
passing is). 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 
Soestdijk, 22 juni 1973. 

JULIANA. 

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 een voorziening te treffen inzake de betaalbaarstelling in het 
kader van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Ziekte-
wet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet 
Sociale Werkvoorziening, de Algemene burgerlijke pensioen-
wet en andere overheidspensioenwetten, indien de bijdrage-
regeling krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
van toepassing is; 

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

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Artikel I 
De Algemene Weduwen- en Wezenwet wordt gewijzigd als 

volgt: 

A. Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Vóór het artikel wordt het cijfer 1 geplaatst. 
2. Toegevoegd worden twee nieuwe leden, luidende: 
2. Indien degene, aan wie een pensioen is toegekend, inge-

volge het bepaalde bij of krachtens de artikelen 6, 
tweede lid, 11 en 12 van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten een bijdrage verschuldigd is in de kosten 
van een verstrekking als bedoeld in de artikelen 6 en 11 
van die wet of een vergoeding als bedoeld in de artikelen 
11 en 12 van die wet, is de Sociale Verzekeringsbank 
bevoegd het pensioen tot ten hoogste het bedrag van die 
bijdrage in plaats van aan degene, aan wie het pensioen 
is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan 
de Ziekenfondsraad. 

3. Indien het bepaalde in het vorige lid toepassing vindt, 
heeft de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid betrek-
king op het gedeelte van het pensioen, dat niet aan het 
in het tweede lid bedoelde orgaan wordt uitbetaald. 

B. In artikel 33 wordt „artikel 32" vervangen door: artikel 
32, eerste lid,. 

C. In de artikelen 52, tweede lid, en 53, eerste lid, worden 
de woorden „ingevolge het bepaalde krachtens artikel 26, 
vijfde lid, tweede volzin, of ingevolge artikel 29, en indien het 
betreft een beslissing ingevolge artikel 37d in verbinding met 
artikel 29" vervangen door: ingevolge het bepaalde krachtens 
artikel 26, vijfde lid, tweede volzin, ingevolge artikel 29 of 
ingevolge artikel 32, tweede lid, en indien het betreft een 
beslissing ingevolge artikel 37d in verbinding met artikel 29. 
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