Uitbreiding van de kring verzekerden Ziektewet
SZW
17 december 1998/nr. SV/WV/98/39402
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,
Gelet op artikel 7, onderdeel b, van de
Ziektewet, en artikel 7, onderdeel b,
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Deze regeling zal met de toelichting in betrokkenen gedurende de fictieve
de Staatscourant worden geplaatst.
opzegtermijn als werknemer en derhalve als verzekerde aan te merken.
’s-Gravenhage, 17 december 1998.
Voor de ZW en de WAO gebeurt dit
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
met de wijziging van de onderhavige
en Werkgelegenheid,
regeling. Voor de Zfw geschiedt dit
J.F. Hoogervorst.
door het opnemen van betrokken
werknemers in het Aanwijzingsbesluit
Toelichting
verzekerden Zfw.

Besluit:
Artikel I
Artikel 3 van de regeling van de
Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid van 20 maart 1968,
nr. 50645, houdende uitbreiding van
de kring verzekerden Ziektewet
(Stcrt. 61) wordt ingevoegd als gevolg
van de introductie van artikel 16,
derde lid, van de Werkloosheidswet
(WW) zoals dat luidt met ingang van
1 januari 1999. Reeds bij de parlementaire behandeling van de Wet van
14 mei 1998, houdende wijziging van
het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
1945 en van enige andere wetten
(Flexibiliteit en zekerheid, Stb. 300)
werd de voorgenomen wijziging van
de onderhavige regeling aangekondigd (Kamerstukken II, 25263, nr. 3,
blz. 15 en 16 (onder ad 1.)).
In artikel 16, derde lid, van de WW,
worden de inkomsten waarop de
werknemer recht heeft in verband met
de beëindiging van de dienstbetrekArtikel II
king, gelijkgesteld met het recht op
Indien het bij koninklijke boodschap
onverminderde doorbetaling van het
van 19 oktober 1998 ingediende voor- loon. Tijdens de periode waaraan deze
stel van wet tot wijziging van het
inkomsten worden toegerekend (de
Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon ’fictieve opzegtermijn’), is de werkneBesluit Arbeidsverhoudingen 1945 en
mer niet werkloos. Pas na afloop van
van enige andere wetten (Kamerdie periode bestaat recht op WW-uitstukken II 1998/99, 26 257) nadat het
kering. Op grond van de huidige wettot wet is verheven in werking treedt, telijke bepalingen is de werknemer tijtreedt deze regeling op hetzelfde tijd- dens de fictieve opzegtermijn niet
stip in werking. Indien de Staatsverzekerd voor de Ziektewet (ZW), de
courant waarin deze regeling wordt
Wet op de arbeidsongeschiktheidsvergeplaatst, wordt uitgegeven na het in zekering (WAO) en de Ziekenfondswet
de eerste zin bedoelde tijdstip, treedt
(Zfw).
zij in werking met ingang van de tweeIn de toelichting op het wetsvoorstel
de dag na de dagtekening van de
Flexibiliteit en Zekerheid heeft de
Staatscourant waarin zij wordt
regering aangegeven dit onwenselijk
geplaatst en werkt terug tot en met
te achten. Daarbij is gemeld dat dit
het in de eerste zin bedoelde tijdstip.
probleem zal worden opgelost door
Artikel I
Artikel 3 van de regeling van de
Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid van 20 maart 1968,
nr. 50645, houdende uitbreiding van
de kring verzekerden Ziektewet
(Stcrt. 61) komt als volgt te luiden:
Artikel 3
Voor de toepassing van de Ziektewet
en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als werknemer
beschouwd degene wiens dienstbetrekking is geëindigd anders dan door
opzegging met inachtneming van de
rechtens geldende termijn, doch aan
wie geen uitkering op grond van de
Werkloosheidswet wordt verleend,
aangezien hij in verband met die
beëindiging recht heeft op inkomsten
die worden gelijkgesteld met het recht
op onverminderde doorbetaling van
zijn loon als bedoeld in artikel 16,
derde lid, van de Werkloosheidswet.
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Artikel II
Bij het treffen van deze regeling bleek
de wettelijke grondslag ontoereikend.
Hiertoe wordt artikel 7 van de ZW en
artikel 7 van de WAO in het bij koninklijke boodschap van 19 oktober 1998
ingediende wetsvoorstel tot wijziging
van het Burgerlijk Wetboek, het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Kamerstukken II 1998/99,
26 257) gewijzigd. De inwerkingtreding van deze regeling is derhalve
gekoppeld aan de inwerkingtreding
van dit wetsvoorstel.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.
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