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In de memorie van toelichting worden de volgende verbeteringen 
aangebracht: 

1. In de artikelsgewijze toelichting wordt onder de toelichting op artikel 
VI, vóór lid 2, ingevoegd: 

Lid 2 
Het eerste lid onder b verbindt de uitkering bij ziekte aan het bestaan van 

een dienstbetrekking in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering. 
Van een dergelijke uitkering in de zin van dit artikel kan eerst sprake zijn als 
deze als loon uit een dienstbetrekking in de zin van genoemde wet kan 
worden beschouwd. De Coördinatiewet echter ontleent haar begrip dienstbe-
trekking aan de ZW, WAO, WW en Zfw. Zij bepaalt in artikel 3a dat onder 
dienstbetrekking wordt verstaan de dienstbetrekking en de arbeidsverhou-
ding die als zodanig wordt beschouwd ingevolge het bepaalde bij of 
krachtens de ZW, de WAO, de WW en die als zodanig geldt ingevolge de 
Zfw. 

In de artikelen 6, tweede lid, van de ZW en de WAO is een aantal situaties 
genoemd, waarin het (voort)bestaan van een dienstbetrekking in de zin van 
die wetten - dus ook in de zin van de Coördinatiewet - niet aanwezig wordt 
geacht. Deze fictie kan zonder nadere voorziening tijdens de arbeids-
ongeschiktheid toepassing vinden, omdat in de desbetreffende artikelen 
bepalingen zijn opgenomen, volgens welke, met uitzondering van enkele 
met name genoemde gevallen, geen dienstbetrekking wordt geacht 
aanwezig te zijn op dagen, waarop geen arbeid wordt verricht en een 
uitkering van minder dan de helft van het normale loon van de werkgever 
wordt genoten. Het tweede lid strekt er dan ook toe, deze fictie voor de 
definiëring van het begrip uitkering bij ziekte buiten werking te stellen. 

2. De aanduiding van de leden 2, 3, 4 en 5 wordt gewijzigd in 3, 4, 5 en 6, 
terwijl in de toelichting op het vernummerde vierde en zesde lid «tweede 
lid» en «derde lid» worden gewijzigd in onderscheidenlijk «derde lid» en 
«vierde lid». 
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