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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. 
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C. In artikel 44, eerste l id, vervalt onderdeel h en worden de onderdelen i 
en j verletterd tot onderscheidenl i jk h en i. 

D. In artikel 46, vierde l id, onder a, word t «artikel 6, eerste l id, onder a of 
b» vervangen door : artikel 6, eerste l id, onder a, b of d. 

E. Voor de tekst van artikel 58 wordt het cijfer 1 geplaatst, waarna aan dat 
artikel een tweede lid word t toegevoegd, lu idende: 

2. Voor de toepassing van het eerste lid word t degene, die op grond van 
het bepaalde in artikel 6, eerste l id, aanhef en onder d, niet verzekerd is, met 
een verzekerde gel i jkgesteld. 

F. Artikel 64 word t gewi jz igd als vo lgt : 
1° In de aanhef van het eerste lid wordt «mits hij hier te lande woont :» 

vervangen door : mits hi j de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt en hier 
te lande woont : . 

2° Het derde l id vervalt. 
3° Het vierde lid word t vernummerd tot derde l id. 

ARTIKEL II 

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492) word t 
gewi jz igd als vo lgt : 

In artikel 7a onder a verval t : , tenzij hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt». 

ARTIKEL III 

De bepalingen van de Ziektewet, zoals deze luiden op de dag, voorafgaan-
de aan de dag van inwerkingtreding van deze wet, bl i jven van toepassing ter 
zake van voor of op die eerstbedoelde dag ingetreden ongeschiktheid tot wer-
ken, voor zolang die ongeschiktheid duurt . 

ARTIKEL IV 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van de eerste dag van de maand 
volgende op die, waar in zij is afgekondigd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autori teiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige ui tvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
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