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15 696 Nadere wijziging van de Ziektewet en de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (uitzondering van 
de ziekengeldverzekering van personen van 65 jaar en 
ouder) 

Nr 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot na-
dere wijziging van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (uitzondering van de ziekengeldverzekering van personen van 65 
jaar en ouder). 

De toelichtende memor ie (en bij lagen), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heilige bescherming. 

Porto Ercole, 18 augustus 1979 Jul iana 

Nr.2 ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, 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 we ten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenseli jk is om perso-

nen van 65 jaar en ouder u i t t e zonderen van de verzekering ingevolge de 
Ziektewet; 

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 Ziektewet (Stb. 1967, 473) wordt gewi jz igd als volgt : 

A. In artikel 6, eerste l id, word t de punt aan het slot van onderdeel c gewi j -
zigd in een p u n t k o m m a , waarna aan dat lid een nieuw onderdeel word t toe-
gevoegd, luidende: 

d. degene, die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

B. Aan artikel 29, tweede l id, wordt een tweede volzin toegevoegd, luiden-
de: 

De uitkering van ziekengeld neemt een einde met ingang van de dag waar-
op de verzekerde de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

S-Soza 
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