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Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, van het 
Wetboek van Koophandel en van een aantal wetten 
in verband met de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering alsmede nadere wijziging van enkele 
sociale verzekeringswetten 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, van het Wet-
boek van Koophandel en van een aantal wetten in verband met 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede nader 
wijziging van enkele sociale verzekeringswetten. 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 29 mei 1967. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

W I J JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en 
een an.ntal wetten aan te passen in verband met de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede enkele sociale ver-
zekeringswetten nader te wijzigen; 

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

Artikel I 
In artikel 1638x van het Burgerlijk Wetboek worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In het tweede lid wordt de komma na de woorden „is 

te wijten" vervangen door een punt en vervalt de zinsnede: 
„alles behoudens de bepalingen van Hoofdstuk XII der 

Ongevallenwet 1901.". 
2. In het derde lid vervalt de laatste volzin. 

Artikel II 
Het Wetboek van Koophandel wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 390 wordt na „ 4 5 0 A " ingevoegd: , 450a«. 

B. In artikel 413 wordt „415, eerste lid," vervangen door: 
415, tweede lid, 415a, eerste lid, 415g,. 

C. Artikel 415 wordt gelezen: 
Artikel 415. De schepeling, die ziek wordt, blijft in het 

genot van het volle loon zolang hij aan boord is. 
Na zijn herstel heeft de schepeling, ongeacht het voort-

duren van de dienstbetrekking, recht op een uitkering, gelijk 
aan het naar tijdruimte in geld vastgestelde loon, dat hij ge-
noot toen hij ziek werd, indien hij ter verpleging is achter-
gelaten buiten het land waar hij thuisbehoort en elders dan ter 
plaatse waar hij zich bevond toen zijn rechtsverhouding met 
de reder aanving. Hij heeft voorts aanspraak op huisvesting 
en voeding en recht op vrij vervoer tot een haven in het land 
waar hij thuisbehoort of tot de plaats waar hij zich bevond 
toen zijn rechtsverhouding met de reder aanving, zulks ter 
keuze van de reder. Onder vrij vervoer zijn begrepen de kos-
ten van onderhoud en nachtverblijf gedurende de reis. De 
geldelijke uitkering na zijn herstel en het recht op huisvesting 
en voeding, waarop hij ingevolge dit lid aanspraak kan maken, 
nemen in ieder geval een einde zodra hij passende arbeid kan 
verkrijgen en verrichten dan wel is teruggekeerd in of had 
kunnen terugkeren naar een haven in het land waar hij thuis-
behoort of de plaats waar hij zich bevond toen zijn rechtsver-
houding met de reder aanving. 

Indien de ziekte een gevolg is van opzet, wordt de gelde-
lijke uitkering verbeurd of verminderd, ter beoordeling van 
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