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

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET WETSVOORSTEL EN VAN
DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE
RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I. Wijzigingen in het
wetsvoorstel

1. In artikel I, onderdeel A, was
aan artikel 53, eerste lid, WW in
onderdeel d de zinsnede toege–
voegd: «en terzake van die dienstbe–
trekking niet verzekerd is tegen
geldelijke gevolgen van werkloosheid
op grond van een buitenlandse
wettelijke regeling.»

Dezelfde toevoeging kwam voor in
artikel II, onderdeel A, artikel 64,
tweede lid, sub d ZW en artikel III,
onderdeel A, artikel 81, tweede lid,
sub d, WAO.

2. In artikel II, onderdeel E,
ontbrak in artikel 68, eerste lid ZW in
de aanhef de zinsnede «bedoeld in
artikel 64, eerste en tweede lid».

3. Artikel IX was genummerd
artikel VIII. Artikel VIII ontbrak.

II. Lijst van wijzigingen in de
memorie van toelichting

1. In paragraaf 4 luidden in het
onderdeel onder het kopje personen
die worden toegelaten in de laatste
alinea onder dit kopje de zmsneden,
die betrekkmg hadden op de bij c
bedoelde groep als volgt: «Van de bij
c bedoelde personen wordt veron–
dersteld, dat zij elders niet verzekerd
zijn voor de ingevolge de Neder–
landse werknemersverzekerings–

wetten gedekte risico's. Het gaat
hier dus om mensen zoals zeelieden,
off shore werknemers, die werkzaam
zijn in een niet aanwijsbaar land,
waar geen vergelijkbare verzekering
bestaat, maar die wel in Nederland
wonen.»

2. In paragraaf 4 luidde onder het
kopje recht op uitkering de tweede
zin na: «... in artikel 60 WW ,» als
volgt: .«waarin de artikelen van de
WW van overeenkomstige
toepassing worden verklaard op het
recht op uitkering».

3. De laatste alinea in paragraaf 5
(overgangsbepalingen) beginnend
met: «Tot slot...» ontbrak.

4. In de artikelsgewijze toelichting
bij artikel I, onderdeel A (artikel 53
WW) ontbrak bij de toelichting op de
groep genoemd ad a (derde alinea)
de slotzin beginnend met
:«Overigens dient....»

Bij de toelichting op de groep
genoemd ad d was na de verwijzing
naar «het bepaalde in artikel 3,
tweede, derde en vierde lid WW.» de
zin toegevoegd, luidende: «Er wordt
vanuit gegaan, dat deze persoon
geen belang heeft bij een vrijwillige
verzekering als hij buiten Nederland
verzekerd zou zijn.»

5. In de artikelsgewijze toelichting
op artikel I, onderdeel B, ontbrak in

de eerste alinea de zin beginnend
met: «Voor de ontwikkelingswerkers

6. De eerste zin in de artikelsge–
wijze toelichting op artikel I,
onderdeel D (artikel 65a) luidde:

«De vrijwillige verzekering kan
door de bedrijfsvereniging worden
beëindigd.» Deze zin is vervangen
door twee nieuwe zinnen.

7. In de artikelsgewijze toelichting
op artikel I, onderdeel G (artikel 59)
ontbrak in de eerste alinea de
zinsnede beginnend met: «en dat het
dagloon regelmatig »

8. In de artikelsgewijze toelichting
op artikel II, onderdeel B (artikel 66)
ontbraken de zinnen over de
betekenis van het derde lid.

9. De onderdelen in de artikelsge–
wijze toelichting, die betrekking
hebben op artikel VIII, de nieuw
toegevoegde overgangsbepaling,
ontbraken.

10. Oe door de Raad van State in
de punten 3 en 4 van zijn advies
voorgestelde toevoegingen
ontbraken.
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