
Zitting 1964-1965-7812 

Verhaal van uitkeringen of verstrekkingen, hij ongeval 
krachtens zijn rechtspositieregeling verleend aan 
personeel, waarvan de bezoldiging of de beloning 
ten laste komt van de openbare geldmiddelen 
(„Verhaalswet ongevallen ambtenaren") 

NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 19 mei 1965) 

Nr. 6 

In het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht: 

I 

In de considerans wordt achter het woord „geldmiddelen" 
een komma geplaatst en worden vervolgens toegevoegd de 
woorden: 

„en aan de nagelaten betrekkingen van dat personeel". 

Il 

Aan artikel 2 wordt een vierde lid toegevoegd: luidende: 
4. Voor zover het eerste lid niet rechtstreeks van toepassing 

is, is het van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen, 
door het lichaam, dat belast is met de uitvoering van een 
publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor ambtenaren, aan 
een deelnemer in die regeling verleend ter zake van een aan 
deze of aan zijn gezinsleden overkomen ongeval. 

III 

In artikel 3 worden de woorden „door de ambtenaar, de 
gewezen ambtenaar of hun nagelaten betrekkingen" vervangen 
door de woorden: door de getroffene of door diens nagelaten 
betrekkingen. 

IV 

Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
I. Bepalingen, krachtens welke de aanspraken van een 

nmbtenaar of gewezen ambtenaar dan wel van hun nagelaten 

betrekkingen op uitkeringen of verstrekkingen, als bedoeld in 
..rtikel 2, afhankelijk worden gesteld van de cessie van rechten, 
welke zij ter zake van het ongeval tegenover derden mochten 
kunnen doen gelden, vervallen op de dag, waarop deze wet in 
werking treedt. 

2. Voor zover vóór de dag, waarop deze wet in werking 
treedt, reeds uitkeringen of verstrekkingen, als bedoeld in arti-
kel 2, mochten zijn verleend zonder dat reeds cessie van moge-
lijke rechten tegenover derden heeft plaatsgevonden, blijven 
de in het eerste lid bedoelde bepalingen ten aanzien van deze 
uitkeringen of verstrekkingen van toepassing. 

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toe-
passing op bepalingen in een publiekrechtelijke ziektekosten-
regeling voor ambtenaren, krachtens welke aanspraken van een 
deelnemer in die regelingen op uitkeringen ter zake van een 
aan dsze of aan zijn gezinsleden overkomen ongeval afhanke-
lijk worden gesteld van de cessie van rechten, welke zij ter zake 
van dat ongeval tegenover derden mochten kunnen doen 
gelden. 
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