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22349 Wijziging van een aantal sociale
verzekeringswetten inzake vrijwillige
verzekering voor personen werkzaam in het
buitenland

Nr. 1 KONINKLUKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet
houdende wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten inzake
vrijwillige verzekering voor personen werkzaam in het buitenland.

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, 15 oktober 1991 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de

mogelijkheden van toelating tot de vrijwiiüge verzekering voor de
werknemersverzekeringswetten bij werkzaamheden in het buitenland te
verruimen en de bepalingen inzake de vrijwillige verzekering te wijzigen;

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:

s-sv

ARTIKEL I

De Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 53 wordt vervangen door:
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Artikel 53

1. De bedrijfsvereniging laat, op zijn verzoek, tot de vrijwillige
werkloosheidsverzekering toe de persoon, jonger dan 65 jaar, die op
grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 3, tweede, derde en
vierde lid, niet als werknemer wordt beschouwd, en

a. wiens werknemerschap is geëindigd en die buiten Nederland woont,
aldaar direct aansluitend op de beëindiging van zijn werknemerschap een
dienstbetrekking vervult voor de duur van maximaal vijf jaar en wiens
werkgever binnen Nederland woont of gevestigd is;

b. die Nederlander is en die is uitgezonden om werkzaamheden in het
kader van ontwikkelingssamenwerking te verrichten;

c. die Nederlander is en die is uitgezonden om werkzaamheden te
verrichten voor een volkenrechtelijke organisatie, waarvan Nederland lid
is dan wel waarvan de werkzaamheden door Nederland worden onder–
steund; of

d. die in Nederland woont, en buiten Nederland een dienstbetrekking
vervult.

2. De bedrijfsvereniging laat, op zijn verzoek, tot de vrijwillige
werkloosheidsverzekering toe de persoon, jonger dan 65 jaar, wiens
arbeidsverhouding op grond van artikel 6, onderdeel c, niet als dienstbe–
trekking wordt beschouwd.

3. Voorafgaand aan het vervullen van een dienstbetrekking, bedoeld in
het eerste lid, onderdeel a, dient de persoon gedurende een aaneenge–
sloten periode van tenminste één jaar de hoedanigheid van werknemer te
bezitten.

4. Met de Nederlander, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b en c,
wordt gelijkgesteld de persoon, die onderdaan is van één van de
lidstaten van de Europese Gemeenschap of onderdaan is van een Staat,
waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten,
mits hij voor hij werd uitgezonden in Nederland woonde.

B

Artikel 54 wordt vervangen door:

Artikel 54

1. Het verzoek om toelating tot de vrijwillige werkloosheidsverzekering
moet worden ingediend bij de in artikel 55 bedoelde bedrijfsvereniging.

2. Het verzoek om toelating als bedoeld in het eerste lid moet worden
ingediend:

a. door de in artikel 53, eerste lid, onderdeel a, bedoelde persoon:
binnen vier weken na de dag, waarop zijn werknemerschap is geëindigd;

b. door de in artikel 53, eerste lid, onderdeel b en c bedoelde persoon:
binnen vier weken na de dag van zijn vertrek naar het buitenland;

c. door de in artikel 53, eerste lid, onderdeel d, bedoelde persoon:
binnen vier weken na de dag, waarop zijn werkzaamheden buiten
Nederland een aanvang hebben genomen.

3. De bedrijfsvereniging is bevoegd te verklaren dat een verzoek om
toelating tot de vrijwillige werkloosheidsverzekering, ingediend na de
ingevolge het tweede lid geldende termijn, tijdig is ingekomen, indien de
persoon die het verzoek heeft gedaan, redelijkerwijs niet geacht kan
worden in verzuim te zijn geweest.

4. De vrijwillige werkloosheidsverzekering vangt aan:
a. voor de in artikel 53, eerste lid, onderdeel a, bedoelde persoon: op

de dag na die, waarop zijn werknemerschap is geëindigd;
b. voor de in artikel 53, eerste lid, onderdeel b en c, bedoelde

persoon: op de dag van zijn vertrek naar het buitenland;
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c. voor de in artikel 53, eerste lid, onder d, bedoelde persoon: op de
dag waarop zijn werkzaamheden een aanvang hebben genomen;

d. voor de in artikel 53, tweede lid, bedoelde persoon: op de dag van
ontvangst van zijn verzoek om toelating.

Artikel 55, eerste lid, wordt vervangen door:

1. Toelating tot de vrijwillige werkloosheidsverzekering geschiedt ten
aanzien van de persoon:

a. bedoeld in artikel 53, eerste lid, onderdeel a, door de bedrijfsver–
eniging waarbij de werkgever van de persoon, die tot de vrijwillige
werkloosheidsverzekering wenst te worden toegelaten, is of zou zijn
aangesloten, indien hij in Nederland personeel in dienst heeft of zou
hebben;

b. bedoeld in artikel 53, eerste lid, onderdeel b:
1°. die in het kader van ontwikkelingssamenwerking door een in

Nederland gevestigde organisatie is of wordt uitgezonden, door de
bedrijfsvereniging waarbij die organisatie is of zou zijn aangesloten,
indien zij in Nederland personeel in dienst heeft of zou hebben;

2°. die in het kader van ontwikkelingssamenwerking werkzaamheden
verricht, anders dan in het geval bedoeld onder 1° door de Bedrijfsver–
eniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen;

c. bedoeld in artikel 53, eerste lid, onderdeel c, door de Bedrijfsver–
eniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen;

d. bedoeld in artikel 53, eerste lid, onderdeel d, door de bedrijfsver–
eniging waarbij de werkgever van de persoon, die tot de vrijwillige verze–
kering wenst te worden toegelaten, zou zijn aangesloten indien hij in
Nederland zou wonen of gevestigd zou zijn;

e. bedoeld in artikel 53, tweede lid, door de Bedrijfsvereniging voor
Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen.

D

Na artikel 56 wordt een nieuw artikel 56a ingevoegd, luidende:

Artikel 56a

De bedrijfsvereniging beëindigt de vrijwillige werkloosheidsverze–
kering:

a. op verzoek van de vrijwillig verzekerde met ingang van een door
hem te bepalen datum;

b. met ingang van de dag, waarop de termijn van vijf jaar, bedoeld in
artikel 53, eerste lid, onderdeel a, is verstreken;

c. met ingang van de dag, waarop de werkzaamheden bedoeld in
artikel 53, eerste en tweede lid worden beëindigd;

d. met ingang van de dag waarop de vrijwillig verzekerde verplicht
verzekerd wordt ingevolge deze wet;

e. indien de verschuldigde premie over een periode van twee volle
kalendermaanden niet, niet volledig of niet-tijdig is betaald; of

f. indien niet langer wordt voldaan aan andere vereisten voor toelating
tot de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 53, eerste lid.

In artikel 57 wordt «onderdeel a en b» gewijzigd in: onderdeel a, b en
c.
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Artikel 58 wordt vervangen door:

Artikel 58

1. De persoon, die om toelating tot de vrijwillige werkloosheidsverze–
kering verzoekt, bepaalt bij de aanvang van de vrijwillige werkloosheids–
verzekering de hoogte van het dagloon, met dien verstande dat dit niet
meer kan bedragen dan:

a. het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verze–
kering genoemde bedrag eventueel verhoogd of verlaagd krachtens
artikel 9a van die wet; en

b. het loon of het inkomen dat hij in geval van werkloosheid naar het
oordeel van de bedrijfsvereniging derft.

2. De premie voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering wordt
geheven over het in het eerste lid bedoelde dagloon

3. De premie bedraagt een door de bedrijfsvereniging te bepalen
percentage van het in het eerste lid bedoelde dagloon, met dien
verstande dat de premie niet meer bedraagt dan het bedrag, dat de
werkgever op grond van artikel 83 zou moeten betalen, indien de
persoon in verband met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 53, eerste
en tweede lid, verplicht verzekerd op grond van deze wet zou zijn
geweest.

4. De uitkering op grond van de vrijwillige werkloosheidsverzekering
wordt tijdens de duur, bedoeld in artikel 42, berekend naar het in het
eerste lid bedoelde dagloon.

Artikel 59 wordt vervangen door:

Artikel 59

De Sociale Verzekeringsraad stelt nadere regels met betrekking tot de
vrijwillige werkloosheidsverzekering. Deze regels bevatten in ieder geval
bepalingen met betrekking tot:

a. de toelating tot de vrijwillige werkloosheidsverzekering;
b. het einde van de vrijwillige werkloosheidsverzekering;
c. de premie voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering, en
d. het dagloon, bedoeld in artikel 58, eerste lid.

ARTIKEL II

De Ziektewet (Stb. 1987, 88) wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 64 wordt gewijzigd als volgt:

1 °. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. De in het eerste lid bedoelde verplichting bestaat eveneens ten
aanzien van de persoon, jonger dan 65 jaar, die op grond van het
bepaalde bij of krachtens artikel 3, tweede, derde en vierde lid, niet als
werknemer wordt beschouwd, en

a. wiens verplichte verzekering is geëindigd en die buiten Nederland
woont, aldaar direct aansluitend op de beëindiging van de verplichte
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verzekering een dienstbetrekking vervult voor de duur van maximaal vijf
jaar en wiens werkgever binnen Nederland woont of gevestigd is;

b. die Nederlander is en die is uitgezonden om werkzaamheden in het
kader van ontwikkelingssamenwerking te verrichten;

c. die Nederlander is en die is uitgezonden om werkzaamheden te
verrichten voor een volkenrechtelijke organisatie, waarvan Nederland lid
is dan wel waarvan de werkzaamheden door Nederland worden onder–
steund; of

d. die in Nederland woont, en buiten Nederland een dienstbetrekking
vervult.

2°. Onder vernummering van het vijfde naar zesde lid wordt het vierde
lid vervangen door twee nieuwe leden, luidende:

4. Aan het vervullen van een dienstbetrekking, bedoeld in het tweede
lid, onderdeel a, dient een aaneengesloten periode van verplichte verze–
kering van tenminste één jaar te zijn voorafgegaan.

5. Met de Nederlander, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b en c,
wordt gelijkgesteld de persoon, die onderdaan is van één van de
lidstaten van de Europese Gemeenschap of onderdaan is van een Staat,
waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten,
mits hij voor hij werd uitgezonden in Nederland woonde.

B

Artikel 66 wordt gewijzigd als volgt:

1°. In de aanhef van het eerste lid wordt na «de bedrijfsvereniging»
ingevoegd: , bedoeld in artikel 67.

2°. In onderdeel a van het eerste lid vervalt de zinsnede «en tweede
lid, onderdeel a,» en wordt «een maand» gewijzigd in «vier weken».

3°. In onderdeel b van het eerste lid wordt «een maand» gewijzigd in
«vier weken».

4°. Aan het eerste lid worden na onderdeel b drie nieuwe onderdelen
toegevoegd, luidende:

c. door de in artikel 64, tweede lid, onderdeel a, bedoelde persoon:
binnen vier weken na de dag, waarop de verplichte verzekering is
geëindigd;

d. door de in artikel 64, tweede lid, onderdeel b en c, bedoelde
persoon: binnen vier weken na de dag van zijn vertrek naar het
buitenland;

e. door de in artikel 64, tweede lid, onderdeel d, bedoelde persoon:
binnen vier weken na de dag, waarop zijn werkzaamheden buiten
Nederland een aanvang hebben genomen.

5°. In het tweede lid wordt «een maand» telkens gewijzigd in: «vier
weken».

6°. Na het derde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

4. De vrijwillige verzekering vangt aan:
a. voor de in artikel 64, eerste lid, onderdeel a, b en c, en tweede lid,

onderdeel a, bedoelde persoon: op de dag na die, waarop de verplichte
verzekering is geëindigd;

b. voor de in artikel 64, eerste lid, onderdeel d en e, bedoelde
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persoon: op de dag van ontvangst van zijn verzoek om toelating;
c. voor de in artikel 64, eerste lid, onderdeel f, g en h, bedoelde

persoon: op de dag met ingang waarvan de arbeidsongeschiktheidsuit–
kering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt
toegekend, herzien of ingetrokken;

d. voor de in artikel 64, tweede lid, onderdeel b en c, bedoelde
persoon: op de dag van vertrek naar het buiteniand;

e. voor de in artikel 64, tweede lid, onderdeel d, bedoelde persoon: op
de dag, waarop zijn werkzaamheden buiten Nederland een aanvang
hebben genomen.

Artikel 67 wordt gewijzigd als volgt:

1°. Onderdeel h wordt vervangen door:

h. bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdeel b:
1°. die in het kader van ontwikkelingssamenwerking door een in

Nederland gevestigde organisatie is of wordt uitgezonden, door de
bedrijfsvereniging waarbij die organisatie is of zou zijn aangesloten,
indien zij in Nederland personeel in dienst heeft of zou hebben;

2°. die in het kader van ontwikkelingssamenwerking werkzaamheden
verricht, anders dan in het geval bedoeld onder 1° door de Bedrijfsver–
eniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen;

2°. Aan het artikel worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd,
luidende:

i. bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdeel c, door de bedrijfsver–
eniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen;

j. bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdeel d, door de bedrijfsver–
eniging waarbij de werkgever van de persoon, die tot de vrijwillige verze–
kering wenst te worden toegelaten, zou zijn aangesloten indien hij in
Nederland zou wonen of gevestigd zou zijn.

Na artikel 67 wordt een nieuw artikel 67a ingevoegd, luidende:

Artikel 67a

De bedrijfsvereniging beëindigt de vrijwillige verzekering:
a. op verzoek van de vrijwillig verzekerde met ingang van een door

hem te bepalen datum;
b. met ingang van de dag, waarop de termijn van vijf jaar, bedoeld in

artikel 64, tweede lid, onderdeel a, is verstreken;
c. met ingang van de dag, waarop de werkzaamheden bedoeld in

artikel 64, tweede lid, worden beëindigd;
d. met ingang van de dag, waarop de vrijwillig verzekerde verplicht

verzekerd wordt ingevolge deze wet;
e. indien de verschuldigde premie over een periode van twee volle

kalendermaanden niet, niet volledig of niet tijdig wordt betaald; of
f. indien niet langer wordt voldaan aan andere vereisten voor toelating

tot de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 64, tweede lid.
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Artikel 68 wordt vervangen door:

Artikel 68

1. De persoon, die om toelating tot de vrijwillige verzekering verzoekt,
bedoeld in artikel 64, eerste en tweede lid, bepaalt bij de aanvang van de
vrijwillige verzekering de hoogte van het dagloon, met dien verstande dat
dit niet meer kan bedragen dan:

a. het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verze–
kering genoemde bedrag eventueel verhoogd of verlaagd krachtens
artikel 9a van die wet; en

b. het loon of het inkomen dat hij in geval van ziekte naar het oordeel
van de bedrijfsvereniging derft.

2. De premie voor de vrijwillige verzekering wordt geheven over het in
het eerste lid bedoelde dagloon.

3. De premie bedraagt een percentage van het in het eerste lid
bedoelde dagloon, met dien verstande dat de premie niet meer bedraagt
dan de premie, die verschuldigd zou zijn indien de persoon in verband
met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 64, eerste lid en tweede lid,
verplicht verzekerd zou zijn geweest.

4. De uitkering op grond van de vrijwillige verzekering wordt berekend
naar het in het eerste lid bedoelde dagloon.

In artikel 71 wordt het eerste lid vervangen door:

1. De Sociale Verzekeringsraad stelt onder goedkeuring van Onze
Minister nadere regels met betrekking tot de vrijwillige verzekering. Deze
regels bevatten in ieder geval bepalingen met betrekking tot:

a. de toelating tot de vrijwillige verzekering;
b. het einde van de vrijwiliige verzekering;
c. de premie voor de vrijwillige verzekering, en
d. het dagloon, bedoeld in artikel 68, eerste lid.

ARTIKEL III

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

Artikel 81 wordt gewijzigd als volgt:

1°. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. De in het eerste lid bedoelde verplichting bestaat eveneens ten
aanzien van de persoon, jonger dan 65 jaar, die op grond van het
bepaalde bij of krachtens artikel 3, tweede, derde en vierde lid, niet als
werknemer wordt beschouwd, en

a. wiens verplichte verzekering is geemdigd en die buiten Nederland
woont, aldaar direct aansluitend op de beëindiging van de verplichte
verzekering een dienstbetrekking vervult voor de duur van maximaal vijf
jaar en wiens werkgever binnen Nederland woont of gevestigd is;

b. die Nederlander is en die is uitgezonden om werkzaamheden in het
kader van ontwikkelingssamenwerking te verrichten;
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c. die Nederlander is en die is uitgezonden om werkzaamheden te
verrichten voor een volkenrechtelijke organisatie, waarvan Nederland lid
is dan wel waarvan de werkzaamheden door Nederland worden onder–
steund; of

d. die in Nederland woont, en buiten Nederland een dienstbetrekking
vervult.

2°. Onder vernummering van het vierde naar vijfde lid wordt het derde
lid vervangen door twee nieuwe leden, luidende:

3. Aan het vervullen van een dienstbetrekking, bedoeld in het eerste
lid, onderdeel a, dient een aaneengesloten periode van verplichte verze–
kering van tenminste één jaar te zijn voorafgegaan.

4. Met de Nederlander, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b en c,
wordt gelijkgesteld de persoon, die onderdaan is van één van de
lidstaten van de Europese Gemeenschap of onderdaan is van een Staat,
waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten,
mits hij voor hij werd uitgezonden in Nederland woonde.

B

Artikel 83 wordt gewijzigd als volgt:

1°. In de aanhef van het eerste lid wordt na «de bedrijfsvereniging»
ingevoegd , bedoeld in artikel 83a

2°. In onderdeel a van het eerste lid vervalt de zinsnede «en tweede
lid, onderdeel a,» en wordt «een maand» gewijzigd in «vier weken».

3°. In onderdeel b van het eerste lid wordt «een maand» gewijzigd in
«vier weken».

4°. Aan het eerste lid worden na onderdeel b drie nieuwe onderdelen
toegevoegd, luidende:

c. door de in artikel 81, tweede lid, onderdeel a, bedoelde persoon:
binnen vier weken na de dag, waarop de verplichte verzekering is
geëindigd;

d. door de in artikel 81, tweede lid, onderdeel b en c, bedoelde
persoon: binnen vier weken na de dag van zijn vertrek naar het
buitenland;

e. door de in artikel 81, tweede lid, onderdeel d, bedoelde persoon:
binnen vier weken na de dag, waarop zijn werkzaamheden buiten
Nederland een aanvang hebben genomen.

5°. In het tweede lid wordt «een maand» telkens gewijzigd in: «vier
weken».

6°. Na het derde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

4. De vrijwillige verzekering vangt aan:
a. voor de in artikel 81, eerste lid, onderdeel a, b en c, en tweede lid,

onderdeel a, bedoelde persoon: op de dag na die, waarop de verplichte
verzekering is geëindigd;

b. voor de in artikel 81, eerste lid, onderdeel d en e, bedoelde
persoon: op de dag van ontvangst van zijn verzoek om toelating;

c. voor de in artikel 81, eerste lid, onderdeel f, g en h, bedoelde
persoon: op de dag met ingang waarvan de arbeidsongeschiktheidsuit–
kering wordt toegekend, herzien of Ingetrokken;
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voor de in artikel 81, tweede lid, onderdeel b en c, bedoelde persoon: op
de dag van vertrek naar het buitenland;

e. voor de in artikel 81, tweede lid, onderdeel d, bedoelde persoon: op
de dag, waarop zijn werkzaamheden buiten Nederland een aanvang
hebben genomen.

Artikel 83a wordt gewijzigd als volgt:

1°. Onderdeel h wordt vervangen door:

h. bedoeld in artikel 81 tweede lid, onderdeel b:
1°. die in het kader van ontwikkelingssamenwerking door een in

Nederland gevestigde organisatie is of wordt uitgezonden, door de
bedrijfsvereniging waarbij die organisatie is of zou zijn aangesloten,
indien zij in Nederland personeel in dienst heeft of zou hebben;

2°. die in het kader van ontwikkelingssamenwerking werkzaamheden
verricht, anders dan in het geval bedoeld onder 1 ° door de Bedrijfsver–
eniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijk Belangen;

2°. Aan het artikel worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd,
luidende:

i. bedoeld in artikel 81, tweede lid, onderdeel c, door de bedrijfsver–
eniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen;

j. bedoeld in artikel 81, tweede lid, onderdeel d, door de bedrijfsver–
eniging waarbij de werkgever van de persoon, die tot de vrijwillige verze–
kering wenst te worden toegelaten, zou zijn aangesloten indien hij in
Nederland zou wonen of gevestigd zou zijn.

Na artikel 83a wordt een nieuw artikel 83b mgevoegd, luidende:

Artikel 83b

De bedrijfsvereniging beëindigt de vrijwillige verzekering:
a. op verzoek van de vrijwillig verzekerde met ingang van een door

hem te bepalen datum;
b. met ingang van de dag, waarop de termijn van vijf jaar, bedoeld in

artikel 81, tweede lid, onderdeel a, is verstreken;
c. met ingang van de dag, waarop de werkzaamheden bedoeld in

artikel 81, tweede lid, worden beemdigd,
d. met ingang van de dag, waarop de vrijwillig verzekerde verplicht

verzekerd wordt ingevolge deze wet ;
e. indien de verschuldigde premie over een periode van twee volle

kalendermaanden niet, niet volledig of niet tijdig wordt betaald; of
f. indien niet langer wordt voldaan aan andere vereisten voor toelating

tot de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 81, tweede lid.

Artikel 84 wordt vervangen door:

Artikel 84

1. De persoon, die om toelating tot de vrijwillige verzekering verzoekt,
bepaalt bij de aanvang van de vrijwillige verzekering de hoogte van het
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dagloon, met dien verstande dat dit niet meer kan bedragen dan:
a. het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verze–

kering genoemde bedrag eventueel verhoogd of verlaagd krachtens
artikel 9a van die wet; en

b. het loon of het inkomen dat hij in gevai van arbeidsongeschiktheid
naar het oordeel van de bedrijfsvereniging derft.

2. De premie voor de vrijwillige verzekering wordt geheven over het in
het eerste lid bedoelde dagloon.

3. De premie bedraagt een door de bedrijfsvereniging te bepalen
percentage van het in het eerste lid bedoelde dagloon, met dien
verstande dat de premie niet meer bedraagt dan de premie, die
verschuldigd zou zijn indien de persoon in verband met de werkzaam–
heden, bedoeld in artikel 81 eerste lid en tweede lid, verplicht verzekerd
zou zijn.

4. De uitkering op grond van de vrijwillige verzekering wordt berekend
naar het in het eerste lid bedoelde dagloon.

In artikel 85 wordt het eerste lid vervangen door:

1. De Sociale Verzekeringsraad stelt onder goedkeuring van Onze
Minister nadere regels met betrekking tot de vrijwillige verzekering. Deze
regels bevatten in ieder geval bepalingen met betrekking tot:

a. de toelating tot de vrijwillige verzekering;
b. het einde van de vrijwillige verzekering;
c. de premie voor de vrijwillige verzekering, en
d. het dagloon, bedoeld in artikel 84, eerste lid.

ARTIKEL IV

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1990, 127) wordt
gewijzigd als volgt:

Artikel 59a wordt gewijzigd als volgt:

1°. In het eerste lid wordt «in een ontwikkelingsland » vervangen door:
in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

2°. Onder vernummering van het vierde tot het derde lid vervalt het
derde lid.

ARTIKEL V

De Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987,94)
wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 29, onderdeel d, wordt vervangen door:

d. arbeid heeft verricht als werknemer in de zin van de Wet Werkloos–
heidsvoorziening en voor werkzaamheden buiten Nederland is uitge
zonden in het kader van ontwikkelingssamenwerking, of werkzaam is
voor een volkenrechtelijke organisatie, waarvan Nederland lid is dan wel
waarvan de werkzaamheden door Nederland worden ondersteund.
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Overgangsbepalingen

ARTIKEL VI

1. De bedrijfsvereniging laat, op zijn verzoek, tot de vrijwillige
werkloosheidsverzekering, bedoeld in Hoofdstuk III van de Werkloos–
heidswet (Stb. 1987,93) en de vrijwillige verzekering bedoeld in
Hoofdstuk IV van de Ziektewet (Stb 1987, 88) of tot de vrijwillige verze–
kering bedoeld in Hoofdstuk VI van de Wet op de arbeidsongeschikt
heidsverzekering (Stb. 1987, 89) toe de persoon jonger dan 65 jaar, die
op de dag, waarop deze wet in werking treedt, werkzaam is als bedoeld
in artikel 53, eerste lid, onderdeel b, c en d van de Werkloosheidswet en
artikel 64, tweede lid, onderdeel b, c en d van de Ziektwet of artikel 81,
tweede lid, onderdeel b, c en d van de Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering.

2. Een verzoek tot toelating tot de vrijwillige verzekering als bedoeld in
het eerste lid dient te worden ingediend binnen twaalf weken na de dag,
waarop deze wet in werking treedt.

3. De bedrijfsvereniging is bevoegd te verklaren, dat een verzoek om
toelating, ingediend na afloop van de in het tweede lid gestelde termijn,
geacht wordt tijdig te zijn ingekomen, indien de persoon die het verzoek
heeft gedaan, redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn
geweest.

4. De bedrijfsvereniging doet de vrijwillige verzekering als bedoeld m
het eerste lid aanvangen op de dag van ontvangst van het verzoek tot
toelating.

5. De persoon, die met toepassing van het eerste lid wordt toegelaten
tot de vrijwillige werkloosheidsverzekering wordt vanaf de aanvang van
zijn in het eerste lid bedoelde werkzaamheden, voorzover deze na 1
januari 1987 zijn verricht, geacht als werknemer arbeid te hebben
verricht.

ARTIKELVII

De termijnen voor de duur van de werkzaamheden in het buitenland als
bedoeld in artikel 53, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet,
artikel 64, tweede lid, onderdeel a, van de Ziektewet en artikel 81,
tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheids–
verzekering worden voor de persoon, die reeds vrijwillig verzekerd was
dan wel met toepassing van het bepaalde in artikel VI wordt toegelaten
tot de vrijwillige verzekering, gerekend vanaf de datum van inwerking–
treding van deze wet.

ARTIKELVIII

De persoon die op de datum van inwerkingtreding van deze wet reeds
vrijwillig verzekerd is, maar op grond van het bepaalde in artikel 53,
eerste lid, onderdeel b, van de Werkloosheidswet, artikel 64, tweede lid,
onderdeel b, van de Ziektewet en artikel 81, tweede lid, onderdeel a, van
de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering na inwerkingtreding
van deze wet niet kan worden toegelaten tot de vrijwillige verzekering,
blijft vrijwillig verzekerd.
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ARTIKEL IX

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

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,
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