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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. 13 AMENDEMENTEN VAN HET LID SCHIMMEL
Ontvangen 20 december 1989

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

In de beweegreden wordt «, alsmede» vervangen door: en. Voorts
wordt na «in te voeren» ingevoegd:

, alsmede voor de verzekerde echtgenoot een recht op ziekengeld in te
voeren in verband met de bevalling van diens echtgenote.

II

In artikel I wordt na onderdeel A een nieuw onderdeel B ingevoegd,
luidende:

B. Na artikel 29 wordt een nieuw artikel 29a ingevoegd, luidende:

Artikel 29a

1. Aan de verzekerde wordt in verband met de bevalling van zijn
echtgenote na de datum van die bevalling ziekengeld uitgekeerd ter
hoogte van zijn dagloon gedurende een aaneengesloten periode van 5
dagen, los van de vraag in hoeverre de in artikel 29, tweede lid bedoelde
periode van 52 is verstreken.

2. Onder echtgenote als genoemd in het eerste lid, onderdeel c, wordt
verstaan:

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

b. niet gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht, die
duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, tenzij het betreft
personen tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad
bestaat.

3. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel b, is het bepaalde
in artikel 35, derde lid, van overeenkomstige toepassing.
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In artikel I, onderdeel E , wordt een punt 3° toegevoegd, luidende:
3°. Toegevoegd wordt een derde lid luidende:
3. De vrijwillig verzekerde heeft recht op ziekengeld overeenkomstig

het bepaalde in artikel 29a.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om na de bevalling van de echtgenote
van een verplicht dan wel vrijwillig verzekerde over een periode van 5
dagen ziekengeld uit te keren in verband met de bevalling van diens
echtgenote.

Schimmel
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