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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. 

12 438 1-3 (2 vel) 



2 

Artikel II 

De Ziektewet wordt gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 40 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 ziekengeld 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 het bestuur van de bedrijf s-
vereniging of van de afdelingskas bevoegd het zieken-
geld tot ten hoogste het bedrag van die bijdrage in 
plaats van aan degene, aan wie het ziekengeld is toe-
gekend, 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 ziekengeld, dat niet aan het 
in het tweede lid bevoegde orgaan wordt uitbetaald. 

B. In artikel 41 wordt „artikel 40" vervangen door: artikel 
40, eerste lid,. 

C. In de artikelen 73, tweede lid, en 73a, wordt na de 
woorden „ingevolge artikel 35, derde lid,", toegevoegd: of 
ingevolge artikel 40, tweede lid,. 

Artikel III 
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt ge-

wijzigd als volgt: 

A. Artikel 54 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Vóór het artikel wordt het cijfer 1 geplaatst. 

2. Toegevoegd worden twee nieuwe leden, luidende: 
2. Indien degene, «.an wie een arbeidsongeschiktheidsuit-

kering is toegekend, ingevolge het bepaalde bij of krach-
tens de artikelen 6, tweede lid, 11 en 12 van de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekosten een bijdrage ver-
schuldigd is in de kosten van een verstrekking als be-
doeld in de artikelen 6 en 11 van die wet of een ver-
goeding als bedoeld in de artikelen 11 en 12 van die wet, 
is de bedrijfsvereniging bevoegd de arbeidsongeschikt-
heidsuitkering tot ten hoogste het bedrag van die bij-
drage in plaats van aan degene, aan wie de arbeids-
ongeschiktheidsuitkering 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 de arbeidsongeschiktheidsuit-
kering, dat niet aan het in het tweede lid bedoelde or-
gaan wordt uitbetaald. 

B. In artikel 55 wordt „artikel 54" vervangen door: artikel 
54, eerste lid,. 

C. In de artikelen 87, derde lid, en 88, eerste lid, worden 
de woorden „ingevolge artikel 53, derde lid, en indien het 
betreft een beslissing ingevolge artikel 59d in verbinding met 
artikel 53, derde lid," vervangen door: ingevolge artikel 53, 
derde lid, ingevolge artikel 54, tweede lid, en indien het be-
treft een beslissing ingevolge artikel 59d in verbinding met 
artikel 53, derde lid,. 

Artikel IV 
De Wet Sociale Werkvoorziening wordt gewijzigd als volgt: 

A. Na artikel 23 wordt een nieuw artikel ingevoegd, lui-
dende: 

Artikel 23a. Indien een werknemer ingevolge het bepaalde 
bij of krachtens de artikelen 6, tweede lid, 11 en 12 van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten een bijdrage verschuU 
digd 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 het gemeentebestuur 
bevoegd het loon tot ten hoogste het bedrag van die bijdrage 
in plaats van aan de werknemer zonder diens machtiging uit 
te betalen aan de Ziekenfondsraad. 

B. Aan artikel 31 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 
5. De bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid geldt niet 

ten aanzien van de toepassing van artikel 23a. 

Artikel V 
De Algemene burgerlijke pensioenwet wordt gewijzigd als 

volgt: 

A. 1. Het opschrift boven artikel R 2 wordt gelezen: 
Pensioenbetaling zonder machtiging aan een ander dan 

gepensioneerde 

2. Artikel R 2 wordt gelezen: 

Artikel R 2 
1. Indien een gepensioneerde in een inrichting ter ver-

pleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is opgenomen 
of, niet opgenomen zijnde in een zodanige inrichting, op grond 
van geestelijke gestoordheid niet in staat is kwijting te verlenen 
voor de uitbetaling van pensioen, is de directie bevoegd het 
pensioen uit te betalen aan een door haar aan te wijzen per-
soon of instelling. In andere door Onze Minister aan te wijzen 
bijzondere gevallen is de directie eveneens bevoegd het pen-
sioen in plaats van aan de gepensioneerde zonder diens machti-
ging uit te betalen aan een door haar aan te wijzen persoon of 
instelling. 

2. Indien een gepensioneerde ingevolge 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 directie bevoegd het pensioen tot 
ten hoogste het bedrag van die bijdrage in plaats van aan de 
gepensioneerde 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 betrekking op 
het gedeelte van het pensioen, dat niet aan het in het tweede 
lid bedoelde orgaan wordt uitbetaald. 

B. Aan artikel S 1, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, 
luidende: Als een beslissing, bedoeld in de eerste volzin, wordt 
niet aangemerkt een beslissing van de directie ingevolge artikel 
R 2, tweede lid. 

Artikel VI 

De Spoorwegpensioenwet wordt gewijzigd als volgt: 

A. 1. Het opschrift boven artikel R 2 wordt gelezen: 
Pensioenbetaling zonder machtiging aan een ander dan 

gepensioneerde 
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2. Artikel R 2 wordt gelezen: 
Artikel R 2 

1. Indien een gepensioneerde in een inrichting ter ver-
pleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is opgenomen 
of, niet opgenomen zijnde in een zodanige inrichting, op grond 
van geestelijke gestoordheid niet in staat is kwijting te verlenen 
voor de uitbetaling van pensioen, is de directie bevoegd het 
pensioen uit te betalen aan een door haar aan te wijzen persoon 
of instelling. In andere door Onze Minister aan te wijzen 
bijzondere gevallen is de directie eveneens bevoegd het pen-
sioen in plaats van aan de gepensioneerde zonder diens mach-
tiging uit te betalen aan een door haar aan te wijzen persoon 
of instelling. 

2. Indien een gepensioneerde ingevolge het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 6, tweede lid, 11 en 12 van de Alge-
mene 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 directie bevoegd het 
pensioen tot ten hoogste het bedrag van die bijdrage in plaats 
van aan de gepensioneerde 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 betrekking op 
het gedeelte van het pensioen, dat niet aan het in het tweede 
lid bedoelde orgaan wordt uitbetaald. 

B. Aan artikel S 1, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, 
luidende: 

Als een beslissing, bedoeld in de eerste volzin, wordt 
niet aangemerkt een beslissing van de directie ingevolge artikel 
R 2, tweede lid. 

Artikel VII 

De Algemene militaire pensioenwet wordt gewijzigd als 
volgt: 

A. Artikel V 2 wordt gelezen: 

Artikel V 2 
1. Indien een gepensioneerde in een inrichting ter ver-

pleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is opgenomen 
of, niet opgenomen zijnde in een zodanige inrichting, op grond 
van geestelijke gestoordheid niet in staat is kwijting te verlenen 
voor de betaling van pensioen, is Onze Minister onderscheiden-
lijk de directie bevoegd zonder machtiging van de gepensio-
neerde het pensioen te betalen aan een door hem onderschei-
denlijk haar aan te wijzen derde. Gelijke bevoegdheid komt 
Onze Minister onderscheidenlijk de directie toe in andere naar 
het oordeel van Onze Minister zeer bijzondere gevallen. 

2. Indien een gepensioneerde ingevolge 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 Onze Minister onderscheidenlijk de 
directie bevoegd het pensioen tot ten hoogste het bedrag van 
die bijdrage in plaats van aan de gepensioneerde zonder diens 
machtiging uit te belalen aan de Ziekenfondsraad. 

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

B. Aan artikel W 1, eerste lid, wordt een volzin toege-
voegd, luidende: 

Als een beslissing, bedoeld in de eerste volzin, wordt niet 
aangemerkt een beslissing van Onze Minister ingevolge artikel 
V 2, tweede lid. 

C. Aan artikel W 2, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, 
luidende: 

Als een beslissing, bedoeld in de eerste volzin, wordt niet 
aangemerkt een beslissing van de directie ingevolge artikel V 2, 
tweede lid. 

D. In artikel W 3, eerste lid, worden de woorden „bedoeld 
in artikel W2, eerste lid, laatste volzin" vervangen door: 
bedoeld in artikel W 2, eerste lid, tweede volzin. 

Artikel VIII 
De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wordt ge-

wijzigd als volgt: 
A. 1. Het opschrift boven artikel 119 wordt gelezen: 

Pensioenbetaling zonder machtiging aan een ander dan 
gepensioneerde 

2. Artikel 119 wordt gelezen: 
Artikel 119. 1. Indien een gepensioneerde in een inrich-

ting ter verpleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is 
opgenomen of, niet opgenomen zijnde in een zodanige inrich-
ting, op grond van geestelijke gestoordheid niet in staat is 
kwijting te verlenen voor de uitbetaling van pensioen, is Onze 
Minister bevoegd het pensioen uit te betalen aan een door hem 
aan te wijzen persoon of instelling. In andere door hem aan 
te wijzen bijzondere gevallen is Onze Minister eveneens be-
voegd het pensioen in plaats van aan de gepensioneerde zonder 
diens machtiging uit te betalen aan een door hem aan te wijzen 
persoon of instelling. 

2. Indien een gepensioneerde ingevolge 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 Onze Minister bevoegd het pensioen 
tot ten hoogste het bedrag van die bijdrage in plaats van aan 
de gepensioneerde 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 betrekking op 
het gedeelte van het pensioen, dat niet aan het in het tweede 
lid bedoelde orgaan wordt uitbetaald. 

B. Aan artikel 121 wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
De voorgaande volzin is niet van toepassing op een beslis-

sing van Onze Minister ingevolge artikel 119, tweede lid. 

C. Aan artikel 162 wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
De voorgaande volzin is niet van toepassing op beslissingen 

ingevolge met artikel 119, tweede lid, overeenkomende be-
palingen in de in die volzin bedoelde verordeningen. 

Artikel IX 
De Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 wordt ge-

wijzigd als volgt: 
In artikel 31 worden met vernummering van het tweede lid 

tot vierde lid twee nieuwe leden ingevoegd, luidende: 
2. Indien een persoon, die recht heeft op pensioen, we-

duwenpensioen, wezenonderstand of overige uitkering, 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 het orgaan, 
dat belast is met de uitbetaling van het pensioen, het weduwen-
pensioen, de wezenonderstand of de overige uitkering en toe-
slagen krachtens deze wet, bevoegd het pensioen, het weduwen-
pensioen, de wezenonderstand, de overige uitkering en de toe-
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slagen tot ten hoogste het bedrag van die bijdrage in plaats 
van aan die persoon zonder diens machtiging uit te betalen 
aan de Ziekenfondsraad. 

3. Het in het voorgaande lid bepaalde is van overeenkom-
stige toepassing ten aanzien van uitbetaling van pensioenen als 
bedoeld in de Bijzondere Ongevallenregeling Dienst- en Re-
servepiichtigen (Ind. Stb. 1947, 154) en daarop verleende toe-
slagen. 

Artikel X 
De Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps 

wordt gewijzigd als volgt: 

Na artikel 27 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
Artikel 27a. 1. Indien degene, die recht heeft op een pen-

sioen, ingevolge het bepaalde bij of krachtens de artikelen 6, 
tweede lid, 11 en 12 van de Algemene Wet Bijzondere Zielcte-
kosten een bijdrage verschuldigd is in de kosten van een ver-
strekking 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 Onze Minister van Binnenlandse Zaken bevoegd het 
pensioen en de daarop verleende toeslagen tot ten hoogste het 
bedrag van die bijdrage in plaats van aan de rechthebbende 
zonder diens machtiging uit te betalen of te doen uitbetalen 
aan de Ziekenfondsraad. 

2. Artikel 10 van de wet van 25 mei 1962 (Stb. 196) is 
niet van toepassing op een ingevolge het vorige lid genomen 
beslissing. 

Artikel XI 

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1973. 
Indien het Staatsblad, waarin deze wordt geplaatst, wordt 

uitgegeven na 30 juni 1973, treedt zij in werking met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin 
zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot 1 juli 1973. 

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

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Staatssecretaris van Defensie, 


