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21 106 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 

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 20 juli 1989 

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

I 

In artikel I wordt de aanduiding van onderdeel D gewijzigd in E, waarna 
een nieuw onderdeel D wordt ingevoegd, luidende: 

D. In artikel 64 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Het eerste lid, onderdeel c, wordt vervangen door: 
c. degene, wiens verplichte verzekering is geëindigd en die als 

zelfstandige een bedrijf of beroep uitoefent of gaat uitoefenen, of als 
echtgenoot van de zelfstandige in dat bedrijf of beroep meewerkt of gaat 
meewerken, indien gedurende de drie jaren, onmiddellijk voorafgaande 
aan het einde van zijn verplichte verzekering, onafgebroken, al dan niet in 
Nederland, bij of krachtens een wettelijke regeling een voorziening tegen 
geldelijke gevolgen van ziekte op hem van toepassing is geweest; 

2. Aan het artikel wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende: 

5. Onder echtgenoot als genoemd in het eerste lid, onderdeel c, wordt 
verstaan: 

a. degene die niet duurzaam gescheiden leeft van de man of vrouw 
met wie zij of hij gehuwd is; 

b. degene die op grond van artikel 35 van deze wet mede als 
echtgenoot wordt aangemerkt. 

II 

Onder vernummering van de artikelen II, III en IV tot III, IV en V wordt 
een nieuw artikel II ingevoegd, luidende: 
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Artikel II 

Artikel 81 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 
1987, 89) wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het eerste lid, onderdeel c, wordt vervangen door: 
c. degene, wiens verplichte verzekering is geëindigd en die als 

zelfstandige een bedrijf of beroep uitoefent of gaat uitoefenen, of als 
echtgenoot van de zelfstandige in dat bedrijf of beroep meewerkt of gaat 
meewerken, indien gedurende de drie jaren, onmiddellijk voorafgaande 
aan het einde van zijn verplichte verzekering, onafgebroken, al dan niet in 
Nederland, bij of krachtens een wettelijke regeling een voorziening tegen 
geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid op hem van 
toepassing is geweest; 

2. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 

4. Onder echtgenoot als genoemd in het eerste lid, onderdeel c, wordt 
verstaan: 

a. degene die niet duurzaam gescheiden leeft van de man of vrouw 
met wie zij of hij gehuwd is; 

b. degene die op grond van artikel 53 van deze wet mede als 
echtgenoot wordt aangemerkt. 

Toelichting 

Deze nota van wijziging houdt verband met een op 10 mei 1989 uitge-
bracht SVr-advies met betrekking tot de gevolgen van EG-richtlijn 
86/613 voor de toelating tot de vrijwillige verzekering op grond van de 
Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van 
zelfstandigen en de in het bedrijf of beroep van zelfstandigen meewer-
kende echtgenoten. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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