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13 507 Nadere wijziging van een aantal sociale verzekerings-
wetten en de Wet Werkloosheidsvoorziening op techni-
sche punten 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

Wij Jul iana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 
Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wenseli jk is in een aantal 
sociale verzekeringswetten en de Wet Werkloosheidsvoorziening enige w i j -
zigingen van technische aard aan te brengen; 

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

Artikel I 

De Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) wordt gewi jz igd als volgt : 

A 
In artikel 4, eerste l id, vervalt onderdeel e, terwi j l onderdeel f wordt verlet^ 
terd tot onderdeel e. 

B 
Artikel 6 wordt gewijzigd als vo lgt : 
1 . In het eerste lid wordt onder verlettermg van onderdeel d tot onderdeel e 
een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 
'd. degene, die werknemer is in de zin van de Wet Sociale Werkvoorzie-
n ing: ' . 
2 . In het tweede lid wordt 'het eerste l id, onder a, b en c' vervangen door: 
het eerste l id, onder a tot en met d. 

C 
In artikel 7, tweede lid, wordt het gestelde onder a vervangen door: een 
dienstbetrekking in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening aangaat of. 
Voorts worden de woorden : «na af loop van de periode van tewerkstel l ing of» 
vervangen door: na beëindiging van de onder a bedoelde dienstbetrekking 
of na af loop van. 

D 
In artikel 9, onder 1 , vervalt 'e. degene, op wie de verpl icht ing rust het loon 
te betalen; ' , terwi j l de letter f word t vervangen door de letter e. 
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E 
Aan het slot van artikel 28, tweede l id, onder f, word t de pun tkomma vervan-
gen door een komma, waarna aan onderdeel f wordt toegevoegd: 'met dien 
verstande, dat het reglement bepal ingen kan inhouden volgens welke het 
bestuur van de bedri j fsvereniging bevoegd is bedoelde opschort ing - al dan 
niet t i jdeli jk - voor alle of voor één of meer bepaalde groepen van bij de be-
dr i j fsvereniging verzekerde werknemers achterwege te laten; ' . 

F 
In artikel 31 , tweede l id, wordt ' in het eerste lid onder a tot en met f bedoeld ' 
vervangen door: in het eerste l id onder a tot en met f, h en i bedoeld. 

G 
In artikel 42a, vierde l id, word t de letter ' d ' vervangen door de letter 'e ' . 

H 
In artikel 49a word t tussen de woorden 'bi jzondere' en 'bepal ingen' inge-
voegd: , zo nodig van het bepaalde bij of krachtens deze wet afwijkende,. 

Artikel II 

De Ziektewet (Stb. 1967, 473) word t gewi jz igd als vo lgt : 

A 
In artikel 35, eerste l id, onder b, worden de woo rden : 'erkende natuurl i jke 
k inderen' vervangen door: natuurl i jke kinderen. 

B 
In artikel 87, eerste l id, wordt tussen de woorden 'bi jzondere' en 'bepal in-
gen ' ingevoegd: ' zo nodig van het bepaalde bij of krachtens deze wet 
afwijkende,. 

C 
In artikel 89 word t na '29, vi j fde l id, ' ingevoegd: 35. 

Artikel III 

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1967, 439) wordt ge-
wi jz igd als vo lgt : 

A 
Artikel 53 wordt gewi jz igd als vo lg t : 
1 . In het eerste l id, onder b, worden de woo rden : 'erkende natuurl i jke kin-
deren' vervangen door: natuurl i jke kinderen. 
2 . Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, lu idende: 
2. Met degene, aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, 
word t voor de toepassing van het eerste lid geli jkgesteld degene, wiens 
overl i jden heeft plaatsgevonden in de maand waarin hij de leeftijd van 65 
jaar zou hebben bereikt doch vóór het bereiken van deze leefti jd, en die uit-
sluitend ingevolge het in artikel 49 bepaalde over de dag van zijn overl i jden 
geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitker ing had. De uitkering wordt als-
dan uitbetaald met ingang van de dag van het over l i jden. Het bedrag van de 
uitkering is gelijk aan hetgeen zou zijn toegekend, indien artikel 49 geen toe-
passing had gevonden. 
3 . De leden 2, 3 en 4 worden ve rnummerd tot 3, 4 en 5. 
4 . In het nieuwe derde lid wordt in plaats van 'het eerste l id ' gelezen: het 
eerste en het tweede lid. 
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5 . In het nieuwe vierde l id worden na 'aan wie deze is toegekend' inge-
voegd de woorden : anders dan op grond van het tweede l id, en wordt tus-
sen de woorden 'daartoe' en 'zes' ingevoegd: binnen. 
6 . In het nieuwe vi j fde lid word t in plaats van 'het eerste l id' gelezen: het 
eerste en het tweede l id. 

B 
In artikel 59c wordt tussen de woorden 'nadere' en ' regelen' ingevoegd: , zo 
nodig van het bepaalde in artikel 59b, eerste l id, afwi jkende'. 

C 
In artikel 59e wordt 'artikel 59b, tweede l id ' vervangen door: artikel 59b, der-
de l id. 

D 
In artikel 71 , tweede l id, onder d, wordt na de woorden 'voor zover' inge-
voegd: met betrekking tot. 

E 
In artikel 87, derde l id, en artikel 88, eerste l id, wordt 'artikel 53, derde l id' tel-
kens vervangen door: artikel 53, vierde lid. 

Artikel IV 

De Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1968, 
158) wordt gewijzigd als vo lg t : 

A 
In de artikelen 19, eerste l id, 20, 21 , eerste lid, 22, eerste l id, 30, eerste l id, 32 
en 39, derde l id, word t 'arbeider' of 'arbeiders' telkens vervangen door 
'werknemer' onderscheidenl i jk 'werknemers' . 

B 
In artikel 7, eerste l id, vervalt de zinsnede: 'de ouderdom van dert ig jaren 
hebben bereikt,'. 

C 
In artikel 22, eerste l id, verval t : 'voor de aanvang van het lopende kalender-
jaar, de leeftijd van 25 jaren hebben bereikt, hun woonplaats hebben binnen 
het gebied van de Raad van Arbeid en ' . 

D 
In artikel 24, eerste l id, vervalt de zinsnede: ',niet langer zijn woonplaats 
heeft binnen het gebied van de Raad van Arbeid ' . 

E 
Het eerste lid van artikel 72 wordt gelezen als volgt : 
' 1 . De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van het bestuur 
van de Bank, de voorzit ters, de leden en de plaatsvervangende leden van de 
Raden van Arbeid, benevens alle aan de vorenbedoelde organen onderge-
schikte personen, zijn verpl icht tot geheimhouding van alle zaken, ten aan-
zien waarvan door of vanwege het betrokken orgaan geheimhouding is op-
gelegd, of waarvan zij het vertrouwel i jk karakter moeten begri jpen. ' . 

Artikel V 

De Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) wordt gewijzigd als 
volgt : 

In artikel 36, eerste l id, vervalt : 'de ouderdom van dert ig jaren hebben be-
reikt,'. 
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Artikel VI 

De Algemene Ouderdomswet (Stb. 1965,429) word t gewi jz igd als vo lgt : 

A 
Het eerste lid van artikel 36 wordt gelezen als vo lgt : 1. Degene, die ge-
moedsbezwaren heeft tegen de in deze wet geregelde verzekering, alsmede 
de rechtspersoon waarbi j natuurl i jke personen betrokken zijn die zodani-
ge gemoedsbezwaren hebben, kunnen met inachtneming van bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden door de Sociale 
Verzekeringsbank worden vri jgesteld van de bij die maatregel aan te wijzen 
verpl icht ingen, welke hun bij of krachtens deze wet zijn opgelegd. 

B 
In het tweede lid van artikel 36 en het tweede lid van artikel 42 wordt tussen 
de woorden 'der' en 'belast ingen' telkens ingevoegd: directe. 

Artikel VII 

De Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) word t gewi jz igd als 
volgt : 

A 
Het eerste lid van artikel 48 wordt gelezen als vo lgt : 
1. Degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet geregelde ver-
zekering, alsmede de rechtspersoon waarbi j natuurl i jke personen betrokken 
zijn die zodanig gemoedsbezwaren hebben, kunnen met inachtneming van 
bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden door 
de Sociale Verzekeringsbank worden vri jgesteld van de bij die maatregel 
aan te wijzen verpl icht ingen, welke hun bij of krachtens deze wet zijn opge-
legd. 

B 
In het tweede lid van artikel 48 en het tweede lid van artikel 54 wordt tussen 
de woorden 'der' en 'belast ingen' telkens ingevoegd: directe. 

Artikel VIII 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655) wordt gewijzigd 
als vo lgt : 

Het eerste lid van artikel 32 word t gelezen als volgt : 
1. Degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet geregelde ver-
zekering, alsmede de rechtspersoon waarbi j natuurl i jke personen betrokken 
zijn die zodanige gemoedsbezwaren hebben, kunnen met inachtneming van 
bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden door 
de Sociale Verzekeringsbank worden vri jgesteld van de bij die maatregel 
aan te wijzen verpl icht ingen, welke hun bij of krachtens deze wet zijn opge-
legd. 

Artikel IX 

De Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577) wordt gewijzigd als 
volgt : 

A 
Artikel 6 wordt gewi jz igd als vo lgt : 
1 . In het tweede l id, onder c, vervalt het woord : 'b i j zondere ' . 
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2". Aan het slot van het tweede l id, onder f, wordt de punt vervangen door 
een puntkomma, waarna een nieuw onderdeel wordt toegevoegd, lu idende: 
'g . bi jdragen in op de werknemer drukkende kosten ter zake van een part icu-
liere ziekten kosten verzeker ing ' . 

B 
Artikel 17 wordt gewi jz igd als vo lgt : 
1 . Het eerste lid word t gelezen als vo lg t : 
1. Degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen een van de verzekeringen in-
gevolge de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de 
Werkloosheidswet en de Ziekenfondswet, alsmede de rechtspersoon waar-
bij natuurl i jke personen betrokken zijn die zodanige gemoedsbezwaren heb-
ben, kunnen met inachtneming van bij a lgemene maatregel van bestuur te 
stellen regelen en voorwaarden door het ui tvoeringsorgaan worden vri jge-
steld van de bij die maatregel aan te wijzen verpl icht ingen, welke hun bij of 
krachtens genoemde wetten en deze wet zijn opgelegd. 

2". In het tweede lid word t 'de inspecteur der belastingen, binnen wiens 
ambtsgebied de werkgever woont ' , vervangen door: de inspecteur der d i -
recte belast ingen, die ten aanzien van de werkgever bevoegd is met betrek-
king tot de loonbelast ing. Voorts word t 'woonplaats ' vervangen door : woon -
of vestigingsplaats. 
3 . In het derde lid word t 'aanslag in de inkomstenbelast ing' vervangen 
door: naheffingsaanslag in de loonbelast ing - zonder verhoging - . 
4 . In het vierde l id word t 'aanslag in de inkomstenbelast ing' vervangen 
door: naheffingsaanslag in de loonbelast ing. Voorts wordt ' inkomstenbelas-
t ing ' telkens vervangen door: loonbelast ing. 

Artikel X 

De Kinderbi js lagwet voor loontrekkenden (Stb. 1967, 482) word t gewi jz igd 
als volgt : 

A 
In artikel 9 wordt onder ve rnummer ing van het vi j fde lid tot zesde lid een 
nieuw lid ingevoegd, lu idende: 
'5. Voor de toepassing van deze wet wordt voorts als werknemer be-
schouwd degene: 
a. die krachtens Hoofdstuk II van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning mil i tairen (Stb. 1972, 313) ziekengeld ontvangt, 
b. die krachtens Hoofdstuk III van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning mil i tairen uitkering ontvangt naar een arbeidsongeschiktheid van ten 
minste 4 5 % , dan wel krachtens dat hoofdstuk een toelage ontvangt, welke, 
vermeerderd met de eventueel genoten arbeidsongeschiktheidsuitker ing, 
40% of meer bedraagt van het dag loon, waarnaar die uitkering is berekend. ' . 

B 
Artikel 32, eerste l id, onder 3 wordt gelezen als volgt : 
'3 . Aanspraken op verstrekkingen ingevolge de Ziekenfondswet en aan-
spraken, die naar aard en strekking daarmede overeenkomen, alsmede tot 
het loon behorende uitkeringen en verstrekkingen tot dekking van op de 
werknemer drukkende kosten ter zake van ziekte en inval idi tei t ; ' . 

C 
Het eerste lid van artikel 35 wordt gelezen als volgt : 
' 1 . Degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet geregelde ver 
zekering, alsmede de rechtspersoon waarbi j natuurli jke personen betrokken 
zijn die zodanige gemoedsbezwaren hebben, kunnen met inachtneming van 
bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden door 
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de Sociale Verzekeringsbank worden vr i jgesteld van de bij die maatregel 
aan te wijzen verpl icht ingen, welke hun bij of krachtens deze wet zijn opge-
legd. ' . 

D 
In de artikelen 35, tweede l id, en 40, tweede en derde l id, word t tussen de 
woorden 'der' en 'belast ingen' telkens ingevoegd: directe. 

Artikel XI 

De Ziekenfondswet 'Stb. 1964, 392) word t gewi jz igd als volgt: , 
In artikel 53, eerste l id, vervalt : 'de ouderdom van v i j fentwint ig jaren heb-

ben bereikt. '. 

Artikel XII 

De Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) word t gewi jz igd als 
volgt : 

In artikel 19, tweede l id, onder b, worden de woo rden : 'erkende natuurl i jke 
k inderen' vervangen door: natuurl i jke kinderen. 

Artikel XIII 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van de twint igste dag na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad, waar in zij wordt geplaatst en werkt terug 
voor wat betreft: 
a. artikel I, onder A, B, C, D en G, tot 1 januari 1969; 
b. de artikelen IX, onder A, en X, onder B, tot 1 januari 1972; 
c. artikel IX, onder B, 2 tot en met 4 , tot 1 januari 1973; 
d. artikel X, onder A, tot 1 september 1972. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat al 
Ie ministeriële departementen, autor i te i ten, colleges en ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige u i tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

De Staatssecretaris van Financiën, 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne, 
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