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17 348 Nadere wettelijke voorzieningen ter zake van uitkeringen 
en loonaanspraken voor werknemers bij ziekte 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

S-SoZa 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet, 
houdende nadere wettel i jke voorzieningen ter zake van uitkeringen en 
loonaanspraken voor werknemers bij ziekte. 

De toel ichtende memor ie (en bi j lagen), die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heil ige bescherming. 

's-Gravenhage, 12 maart 1982 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bi j de grat ie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : Alzo Wi j 
in overweging genomen hebben, dat het wenseli jk is om in de Ziektewet 
het aantal wachtdagen uit te breiden, de mogel i jkheid van verzekering 
daarvan te beperken, een m in imumdag loon in te voeren, een nadere 
bepaling op te nemen met betrekking tot de premieverdel ing alsmede om 
in de titel VIIA van het Vierde Boek van het Burgerli jk Wetboek voorkomende 
regeling omtrent loonaanspraken t i jdens ziekte te wi jzigen en over te gaan 
tot een t i jdel i jke regeling van premieheff ing over uitkeringen bij ziekte; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j 
goedvinden en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I 

Wijziging van de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet 

ARTIKEL I 

De Ziektewet (Stb. 1967, 473) word t gewijzigd als vo lgt : 
A. Art ikel 15 word t gewijzigd als vo lgt : 
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