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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet tot 
wijziging van de Ziektewet (mogelijkheid tot flexibele opneming en 
verlenging van de periode van het recht op ziekengeld in verband met 
bevalling alsmede invoering van dit recht voor vrijwillig verzekerden) en 
daarmee samenhangend wijziging van het Burgerlijk Wetboek. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 21 april 1989 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 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 de 

periode waarover recht op ziekengeld bestaat in verband met de 
bevalling te verlengen en voorts de vrouwelijke verzekerde de 
mogelijkheid te bieden het ziekengeld in te laten gaan op een door haar 
gewenst tijdstip tussen de zesde en de tweede week voor de vermoede-
lijke datum van haar bevalling, alsmede voor de vrijwillig verzekerde 
eenzelfde recht op ziekengeld in te voeren; 

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: 

ARTIKEL I 

In de Ziektewet (Stb. 1987, 88) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
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A. Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt: 
1°. Het zevende en achtste lid worden vervangen door: 
7. De vrouwelijke verzekerde heeft in verband met haar bevalling recht 

op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon gedurende ten minste 
veertien weken, los van de vraag in hoeverre de in het tweede lid 
bedoelde periode van 52 weken is verstreken. 

8. Het ziekengeld, bedoeld in het zevende lid, wordt uitgekeerd vanaf 
de eerste dag dat de bevalling blijkens een verklaring van een genees-
kundige of van een verloskundige, aangevend de vermoedelijke datum 
van de bevalling, binnen zes weken is te verwachten, of vanaf een latere 
dag dat de verzekerde aanspraak wenst te maken op dat ziekengeld, 
doch niet later dan vanaf de eerste dag van de tweede week voorafgaand 
aan de vermoedelijke datum van bevalling. 

9. Het ziekengeld, bedoeld in het zevende lid, wordt uitgekeerd tot en 
met veertien weken na de dag waarop de bevalling plaatsvond, 
verminderd met het aantal dagen dat de verzekerde wegens ziekte geen 
arbeid heeft verricht en over dat aantal dagen ziekengeld werd uitge-
keerd en verminderd met het aantal dagen waarover de verzekerde met 
toepassing van artikel 3 1 , eerste lid, in combinatie met artikel 3 1 , tweede 
lid, ziekengeld werd uitgekeerd, in de periode, beginnend zes weken voor 
de vermoedelijke datum van de bevalling tot en met die datum, of, indien 
eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van de bevalling. 

10. Dagen waarop wegens ziekte geen arbeid is verricht als bedoeld in 
het negende lid, worden beschouwd als dagen waarop in verband met 
bevalling recht bestaat op ziekengeld als bedoeld in het zevende lid. 

11. Nadat het recht op ziekengeld in verband met de bevalling is 
geëindigd als bedoeld in het negende lid, heeft de vrouwelijke verze-
kerde, indien zij aansluitend ongeschikt is tot het verrichten van haar 
arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in deze bevalling of de 
daaraan voorafgaande zwangerschap, los van de vraag in hoeverre de in 
het tweede lid bedoelde periode van 52 weken is verstreken, recht op 
ziekengeld ter hoogte van haar dagloon, zolang die ongeschiktheid duurt, 
doch ten hoogste 52 aaneengesloten weken. 

2°. Het negende lid wordt vernummerd tot twaalfde lid en in de tekst 
wordt «zevende en achtste lid» vervangen door: zevende en elfde lid. 

3°. Het tiende lid wordt vernummerd tot dertiende lid en in de tekst 
wordt «negende lid» vervangen door: twaalfde lid. 

4° . Het elfde lid wordt vervangen door een nieuw veertiende lid, 
luidende: 

14. Artikel 30 blijft buiten toepassing ten aanzien van de vrouwelijke 
verzekerde, op wie het zevende, achtste, negende, tiende of elfde lid van 
toepassing is. 

B. Artikel 44 wordt gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid, onderdeel b, wordt «de verklaring, bedoeld in artikel 
29, zevende lid» vervangen door: de verklaring, bedoeld in artikel 29, 
achtste lid, en wordt «de uitkering, bedoeld in artikel 29, zevende lid» 
vervangen door: het ziekengeld, bedoeld in artikel 29, zevende lid. 

C. Artikel 46 wordt gewijzigd als volgt: 

In het vijfde lid wordt «het zevende en achtste lid van artikel 29» 
vervangen door: artikel 29, zevende tot en met elfde lid. 
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D. Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt: 

1°. In het eerste lid wordt «uitkering» vervangen door «ziekengeld» en 
vervalt de tweede zin. 

2°. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. De vrouwelijke vrijwillig verzekerde heeft recht op ziekengeld 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, zevende tot en met elfde en 
veertiende lid. 

ARTIKEL II 

In het Burgerlijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

A. Artikel 1638dd wordt gewijzigd als volgt: 

In het derde lid wordt de zinsnede «over het tijdvak lopende van de 
dag af waarop de bevalling binnen zes weken te verwachten is, tot zes 
weken na de bevalling» vervangen door: over het tijdvak dat zij recht 
heeft op ziekengeld in verband met haar bevalling. 

B. Artikel 1639h wordt gewijzigd als volgt: 

In de laatste zin van het vierde lid wordt de zinsnede «gedurende het 
tijdvak van de zevende week tot en met de twaalfde week na de 
bevalling» vervangen door: gedurende het tijdvak van zes weken na het 
verstrijken van de periode waarin zij recht had op ziekengeld in verband 
met haar bevalling. 

ARTIKEL III 

Ten aanzien van de vrouwelijke vrijwillig verzekerde blijft artikel 69, 
eerste lid, van de Ziektewet, zoals dat artikellid luidde op de dag, vooraf-
gaande aan die van inwerkingtreding van deze wet, van toepassing indien 
haar bevalling op of voor die dag plaatsvond. 

ARTIKEL IV 

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 106, nrs. 1-2 3 



Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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