
Zitting 1969-1970-10196 
Voorstel van wet van de heren Boot en van Schaik 
tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het 
Wetboek van Koophandel, de Ziektewet, de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de 
Wet Werkloosheidsvoorziening 
(Overlijdensuitkering ten behoeve van nagelaten 
betrekkingen van werknemers) 

VOORLOPIG VERSLAG 

Nr. 5 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de 
zitting 1968-1969.) De bijzondere commissie, in welker handen dit initiatief-

voorstel is gesteld, heeft de eer daarover het volgende te rap-
porteren. 

Vele leden, waarbij zich verscheidene andere leden aan-
sloten, hadden met waardering kennisgenomen van het onder-
havige initiatiefontwerp. Weliswaar laten de bij de memorie 
van toelichting gevoegde bijlagen zien, dat in een op zichzelf 
prijzenswaardig aantal bedrijfstakken reeds op enigerlei wijze 
een regeling, welke de initiatiefnemers voorstaan en welke 
door het sociaal rechtsbewustzijn van velen als een gemis wordt 
beschouwd, is getroffen. Anderzijds blijkt echter daaruit even-
zeer, dat nog lang niet alle daarvoor in aanmerking komende 
nabestaanden van werknemers, die komen te overlijden, enige 
aanspraak kunnen doen gelden op een overbrugging van de 
niet geringe financiële moeilijkheden, welke zich voordoen na 
het overlijden van degene van wie zij financieel afhankelijk 
waren. Bovendien tonen deze bijlagen aan, dat de getroffen 
regelingen zeer uiteenlopend zijn voor wat de tijdsduur en de 
hoogte van het bedrag betreft, terwijl zij niet steeds alle werk-
nemers omvatten in de betrokken bedrijfstakken, welke daar-
voor op zich zelf genomen in aanmerking zouden dienen te 
komen. Zij menen dan ook, dat hier toch wel sprake is van een 
zo belangrijke materie, dat het alleszins verantwoord is hier-
voor een wettelijke regeling te treffen, welke een unificatie 
aan de voet beoogt, zonder verdergaande voorzieningen, welke 
hier en daar in het bedrijfsleven reeds aanwezig zijn of tot 
stand zouden kunnen komen, in de weg te staan. 

Wel vroegen zij zich af, of de initiatiefnemers, nu hier voor 
de eerste maal sprake is van een initiatief-ontwerp met een 
vergelijkbare inhoud als enigerlei wetsontwerp, waarbij op de 
regering de verplichting rust voorafgaand advies van de S.E.R. 
te vragen, niet van mening zijn, dat ook in dit geval de mening 
van de S.E.R. over deze materie dient te worden ingewonnen. 
Wat heeft hen ervan weerhouden dit zelf te doen alvorens het 
initiatief-voorstel in te dienen, zo informeerden deze leden. 

De hier aan het woord zijnde leden wilden er voorts op 
wijzen, dat bekend is, dat de Sociale Verzekerings Raad reeds 
geruime tijd een advies voorbereidt aan de Regering ter zake 
gebleken leemten in met name de Ziektewet. Zij vroegen zich 
af, of kennisname daarvan een positieve beoordeling van het 
onderhavige wetsvoorstel niet zal versterken. 

Welke redenen hebben de voorstellers voorts bewogen in 
de memorie van toelichting wel te attenderen op het - hetgeen 
ook naar de mening van deze leden thans als een leemte ge-
voeld wordt - ontbreken van een bepaling in de A.W.W., 
analoog aan artikel 60 A.O.W., strekkende te voorkomen, dat 
weduwen- en wezenpensioenen krachtens een particuliere rege-
ling geheel worden verrekend met de A.W.W.-uitkeringen, 
terwijl zij niet van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt, die 
dit initiatiefvoorstel hun bood, op dit punt tegelijkertijd een 
wijziging van de A.W.W. voor te stellen? 

Omtrent de voorgestelde regeling zelf stelden deze leden 
voorts de vraag, of deze niet zodanig behoort te luiden, dat ook 
de nagelaten betrekkingen van ongehuwde kostwinners onder 
de werking daarvan worden gebracht. Zulks te meer, omdat een 
en ander eveneens al het geval is — blijkens de bijlage bij de 
memorie van toelichting - in een belangrijk aantal reeds 
getroffen niet wettelijk verplichte regelingen. 
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Bovendien leek deze leden de vraag gewettigd, waarom bij 
ontstentenis van de langstlevende echtgenote, daar waar in de 
voorgestelde regeling sprake is van minderjarige kinderen, 
niet tevens gedacht moet worden aan studerende en invalide 
kinderen tot 27 jaar; hiermede zou aansluiting worden ver-
kregen bij als rechtmatig beschouwde regelingen krachtens de 
kinderbijslagwetten en de kinderaftrek krachtens de loon- en 
inkomstenbelasting. 

Ten slotte zouden de hier aan het woord zijnde leden gaarne 
worden geïnformeerd over de raming van de kosten verbonden 
aan de toepassing van de thans voorgestelde regeling. 

Vele andere leden hadden eveneens met instemming kennis 
genomen van het ontwerp. De gedachte, welke daaraan ten 
grondslag ligt achtten zij zeer sympathiek. De opmerkingen en 
vragen, welke zij hieronder nog zullen stellen, wilden deze leden 
nadrukkelijk presenteren als een opbouwend meewerken om tot 
een zo goed mogelijke regeling te komen. Deze leden onder-
schreven de bedoeling van de indieners geheel. Zij zouden daar-
aan nog wilfen toevoegen dat zelfs in de - helaas nog te weinige 
- gevallen, waarin het weduwenpensioen als zeer redelijk moet 
worden beschouwd, er zich nog moeilijkheden blijken voor te 
doen, omdat er meestal enige tijd verstrijkt voordat de weduwe 
dat pensioen kan innen. Enige tijd doorbetaling van het loon of 
een andere uitkering is daarom ten zeerste gewenst. Voor de 
man, wiens echtgenote buitenshuis werkt, doen zich ook bij-
zondere moeilijkheden voor. Het gezin is ingesteld op het inko-
men van de vrouw, dat bij haar overlijden plotseling wegvalt, 
terwijl vaak juist door het uitvallen van de echtgenote en moe-
der extra onkosten in de vorm van noodzakelijke huishoudelijke 
hulp moeten worden gemaakt. Deze leden vonden het dan ook 
zeer toe te juichen, dat de uitkering na overlijden niet gekoppeld 
is aan het kostwinnerschap. 

Wel vroegen deze leden, of het geen aanbeveling verdient bij 
het overlijden van ongehuwden ook de ouders en broers of zus-
ters, voor zover de overledene met hen in gezinsverband samen-
leefde, onder de tot uitkering gerechtigden te brengen. Bij het 
overlijden van de ongehuwde inwonende zoon, dochter, broer 
of zuster kunnen zich soortgelijke financiële moeilijkheden 
voordoen als bij het overlijden van de echtgenoot of vader. 
Deze leden vroegen zich af, of bij afwezigheid van een over-
levende echtgenoot, nu juist de minderjarige kinderen zonder 
onderscheid voor de uitkering in aanmerking zouden moeten 
komen. Het op zich zelf wonende kind van 18 jaar, dat ook in 
zijn eigen levensonderhoud voorziet, komt naar de mening van 
deze leden minder voor deze uitkering in aanmerking dan de 
meerderjarige dochter, die bij haar vader woont en hem ver-
zorgt. 

Verder informeerden deze leden, hoe het loon moet worden 
berekend, dat de arbeider laatstelijk rechtens toekwam. Was dat 
het loon, dat hij verdiende, voordat hij ziek werd? Hoe moet 
het loon worden berekend, indien het loon voor de functie van 
de overledene tijdens zijn ziekte werd verhoogd? Hoe zijn de 
regels van berekening als het loon voor een groot gedeelte is 
samengesteld uit wisselvallige factoren (stukloon, provisie etc.)? 
Hoe staan de indieners tegenover het probleem van de gewe-
tensbezwaarden? Hij, die tengevolge van gewetensbezwaren niet 
kan meewerken aan de sociale verzekeringen zal deze bezwaren 
meestal niet hebben tegen doorbetalen van loon na overlijden. 
Beschouwen de indieners het niet verzekerd zijn tengevolge van 
gewetensbezwaren als een niet verzekerd zijn door eigen toe-
doen? Zou het in zo'n geval niet redelijk zijn, dat de nagelaten 
betrekkingen in ieder geval het bedrag ontvangen waarmede het 
loon het bedrag van de sociale verzekeringsuitkering overtreft? 

Voorts hadden deze leden in de opsomming van wetten, die 
moeten worden aangepast de Wachtgeld" en Werkloosheidswet 
gemist. Zij meenden echter, dat dit in het systeem van de in-
dieners wel te verklaren is, omdat degene, die W.W.uitkering 
ontvangt, verzekerd is krachtens de Ziektewet. Deze leden zou-
den gaarne vernemen, of de indieners het daarmede eens zijn. 
Een moeilijkheid doet zich hier echter wel voor, doordat velen, 
die uitkering krachtens de W.W. ontvangen, geen werkgever 
meer hebben. De nabestaanden zullen zich in geval van plotse-
ling overlijden van de verzekerde moeten wenden tot de be-

drijfsvereniging en uitkering krachtens de Ziektewet moeten 
aanvragen hetgeen weer oponthoud met zich meebrengt. Welk 
bezwaar zou er tegen bestaan de uitkering krachtens de W.W. 
in zo'n geval te laten doorlopen? Zou dit niet veel administra-
tieve rompslomp voorkomen? 

Hoe zien de initiatiefnemers de figuur, welke ontstaat, wan-
neer werkloosheidsuitkering wordt genoten zonder dat het 
dienstverband verbroken is? Heeft de werkgever in zo'n ge-
val de verplichting van artikel 1639 / B.W.? 

Een soortgelijk probleem doet zich voor bij hen, die werken 
in de sociale werkplaatsen. Bij plotseling overlijden zouden de 
nagelaten betrekkingen uitkering krachtens de Ziektewet moe-
ten aanvragen. De arbeidsverhouding van hen, die krachtens de 
W.S.W. te werk zijn gesteld, geldt immers niet als een arbeids-
overeenkomst, hetgeen tengevolge heeft dat het ontworpen 
1639 / B.W. op hen niet van toepassing is. Het aanvragen van 
uitkering krachtens de Ziektewet brengt echter toch weer het 
oponthoud mee waartegen dit wetsontwerp de nagelaten betrek-
kingen wenst te beschermen. Zou het daarom geen aanbeveling 
verdienen in de W.S.W. zelf een soortgelijk recht voor de nabe-
staanden op te nemen als bij dit ontwerp aan de nagelaten be-
trekkingen van de werknemer op arbeidsovereenkomst wordt 
toegekend? 

Ten slotte meenden deze leden, dat het gevaar niet geheel 
denkbeeldig is, dat de reglementen van ondernemingspensioen-
fondsen het recht op weduwen- en wezenpensioen in de toe-
komst pas zullen laten ingaan op de datum waarop de loonbe-
taling na overlijden eindigt. Dit zou geenszins overeenkomstig 
de bedoeling van het ontwerp zijn. Zou het daarom geen aanbe-
veling verdienen in de Pensioen- en spaarfondsenwet een artikel 
op te nemen, dat een dergelijke regeling onmogelijk maakt, zo 
vroegen deze leden ten slotte. 

Verscheidene leden, die het initiatiefvoorstel in beginsel 
sympathiek achtten, vroegen zich bij nadere kennisneming af, 
of deze uitbreiding van de sociale voorzieningen onder de vele 
wensen die er nog op dit gebied leven wel zodanige prioriteit 
verdient, dat daarvoor thans een bijzondere wettelijke regeling 
zou moeten worden getroffen. 

Het geval, dat tot indiening van dit voorstel directe aan-
leiding heeft gegeven, achtten zij, gelet op het antwoord van 
de minister, weinig overtuigend. Evenzeer achtten zij de passage 
uit de Parlementaire Enquête van 1887 (!) weinig ter zake 
doende, omdat daarin sprake is van een bedrijfsongeval. Zij 
zouden in dit verband gaarne een nadere rechtsgrond aange-
voerd willen zien voor de stelling van de indieners dat het 
juist de werkgever is, die in elk geval van overlijden rechtens 
tot smartegeld verplicht zou zijn. 

Zij vroegen zich verder af, of de voorstellers in het ver-
zamelen van de feitelijke gegevens wel volledig zijn geweest. 
Zij zouden met name ook een overzicht nodig achten van de 
aanspraken, welke de nagelaten betrekkingen krachtens de in 
de bedrijfstakken en ondernemingen getroffen pensioenvoor-
zieningen bij overlijden van de werknemers hebben om te kun-
nen beoordelen, of de overlijdensuitkeringen ingevolge de 
c.a.o.'s redelijkerwijs voldoende zijn te achten. 

Hangen de verschillen in, c.q. het ontbreken van de betref-
fende ca.o."bepalingen niet juist samen met de in de pensioen-
regelingen getroffen voorzieningen? 

Nu in vele c.a.o.'s aan deze materie aandacht is geschonken, 
mag daaruit niet worden afgeleid, dat ook de betrokken werk-
nemersorganisaties de hen betreffende voorzieningen redelijk 
achten. Kan juist de regeling van een materie als de onder-
havige niet in goed vertrouwen aan de partners in het bedrijfs-
leven worden overgelaten? En biedt de A.W.W. en de Alge-
mene Bijstandswet voor de restgevallen geen voldoende wette-
lijke waarborgen, zo informeerden deze leden. Deze leden 
hadden voorts nog de volgende vragen: 

Ligt het in de bedoeling de uitkering bij overlijden zonder 
enige aftrek te laten cumuleren met alle aanspraken uit wette-
lijke en andere pensioenvoorzieningen, of met ca.o."toezeg-
gingen, die na de totstandkoming van deze wet niet worden 
aangepast? Waarom geldt de anticumulatiebepaling van artikel 
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VI dan „natuurlijk niet meer", als het niet in de bedoeling ligt 
de werkgevers dubbel te belasten? 

Heeft de overlijdensuitkering in de geest van de voorstellers 
niet eerder het karakter van een pensioen- dan een loon- c.q. 
loondervingsuitkering? Past een dergelijke aanspraak dan wel 
in het B.W., dat toch de Ioonaanspraken regelt, alsmede in de 
Ziektewet en de W.A.O., die zich in beginsel beperken tot 
loondervingsuitkeringen? 

Moet uit het voorgestelde artikel 36 Z.W. en de schrapping 
van artikel 49, lid 1, W.A.O., worden afgeleid dat het in de 
bedoeling ligt deze aanspraak ook toe te kennen bij overlijden 
na pensionering van de werknemer? Zo ja, tot hoe lang berust 
op de werkgever die verplichting en waarom? 

Impliceert het opnemen van deze aanspraak in de Ziektewet 
ook voor die gevallen, waarin van een voorafgaande periode 
van arbeidsongeschiktheid geen sprake is geweest, dat de be-
treffende uitvoeringsinstanties bij elk overlijden van werk-
nemers uitkeringen zullen moeten doen naast het feit, dat ook 
de werkgever krachtens het B.W. tot uitkering wordt verplicht? 
Past dit in het streven naar vereenvoudiging van de sociale 
verzekeringswetgeving? Hoeveel extra werk is naar schatting 
hiermede gemoeid? 

Moet de bepaling van artikel 35 van de Ziektewet niet 
veeleer gezien worden als een administratieve afrondingsbe-
paling dan als een aanspraak op een overlijdensuitkering, en is 
in dat licht gezien de door de voorstellers gewraakte rechter-
lijke uitspraak niet aanvaardbaar? 

Begaan de voorstellers hier niet de fout van een uitzonde-
ringsgeval regel te willen maken? 

Als een werknemer aan het einde van een maand overlijdt, 
ontvangen zijn nagelaten betrekkingen in hun voorstel toch 
ook praktisch een maanduitkering minder dan bij overlijden 
aan het begin van de maand? 

Verschillende leden hadden ook met belangstelling kennis 
genomen van dit initiatief-wetsontwerp. 

Om echter een standpunt ter zake te kunnen bepalen, hadden 
zij met betrekking tot een aantal vragen, die het lezen van de 
wetstekst en de memorie van toelichting bij hen oproept, eerst 
behoefte aan een nadere, op sommige punten meer diepgaande 
toelichting. 

Allereerst vroegen deze verschillende leden zich af, of de ini-
tiatiefnemers zich hebben gerealiseerd, dat de Minister van So-
ciale Zaken, zo hij al een wetsontwerp van deze strekking had 
willen indienen, hierover eerst het advies van de Sociaal-
Economische Raad had moeten inwinnen. 

Achten zij het niet noodzakelijk - dat de Kamer alvorens dit 
wetsontwerp te behandelen - op zijn minst toch ook over het 
standpunt van het georganiseerde bedrijfsleven dient geïnfor-
meerd te zijn? Op welke wijze denken zij alsnog in de gecon-
stateerde leemte te voorzien? 

Is het de initiatiefnemers voorts bekend, dat in de bijeen-
komst van de I.L.O. te Genève dit voorjaar door het georgani-
seerde bedrijfsleven tezamen met de overheidsvertegenwoor-
digers de opneming van „Sterbegeld" in de ziekengeldverzeke-
ring is afgewezen? Zijn zij niet met verschillende leden van 
mening, dat het dan toch wel gewenst is aan de in dit verband 
gebruikte argumenten enige aandacht te geven? De hier aan het 
woord zijnde leden nodigden de initiatiefnemers dan ook uit 
op deze afwijzing nader in te gaan. 

Uit de in de memorie van toelichting gemotiveerde ,,aanlei-
ding tot het wetsvoorstel" meenden de verschillende leden te 
mogen concluderen, dat één gesignaleerd geval in „Ruim Zicht" 
van 24 maart 1969, dat een vermoeden over het bestaan van 
ongewenste toestanden deed rijzen, de directe aanleiding tot het 
initiatief-wetsontwerp is geweest. De Ministers van Sociale 
Zaken en Justitie hebben - in antwoord op schriftelijk gestelde 
vragen — medegedeeld, dat naar hun oordeel van bedoelde on-
gewenste toestanden niet was gebleken, zodat zij ook geen wet-
telijke maatregelen om hieraan een einde te maken, meenden te 
moeten bevorderen. De initiatiefnemers volstaan in de memorie 
van toelichting met de mededeling, dat zij deze zienswijze geens-
zins delen zonder deze bewering met bewijsmateriaal nader te 
staven. De vraag mag dan toch zeker wel worden gesteld, 

aldus deze leden, of het hier slechts om één enkel geval gaat, 
dat - wat de financiële consequenties betrof - blijkens de ge-
gevens van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
toch ook minder schrijnend bleek dan aanvankelijk werd ge-
vreesd, of dat ook door de aard en omvang van het aantal ge-
vallen hier sprake is van een ernstige misstand. Gaarne wilden 
zij dan ook van de initiatiefnemers zelf een antwoord ontvangen 
op de navolgende vraag, welke deze destijds aan de hiervoren 
genoemde Ministers hebben gesteld. 

Zijn zij gedurende de laatste tijd, bijv. in de jaren 1968 en 
1969, geconfronteerd met gevallen, waarin weduwen, na het 
plotseling overlijden van haar echtgenoot, die onmiddellijk vóór 
zijn overlijden geruime tijd in dienst was van een werkgever, 
geen ioon meer uitbetaald kregen en derhalve plotseling versto-
ken waren van normale inkomsten? Deze vraag is des te klem-
mender, omdat in de voorgestelde wijziging van artikel 1639 / 
de regeling wordt beperkt tot de nagelaten betrekkingen van de 
arbeider, waarbij onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan 
de langstlevende der echtgenoten van wie de arbeider niet duur-
zaam gescheiden leefde of bij ontstentenis van deze de minder-
jarige wettige of erkende natuurlijke kinderen (blz. 10). 

Een dergelijke toch in zekere zin discriminerende regeling -
in tegenstelling overigens tot de bepalingen in de A.W.W. en 
W.A.O. — kan slechts worden verdedigd, wanneer de geconsta-
teerde leemte duidt op een misstand m.b.t. een enigermate 
omvangrijke groep. 

In dit verband wilden de verschillende leden ook gaarne 
geïnformeerd worden over de aard en omvang van geconsta-
teerde ongewenste toestanden bij overlijden van ongehuwde 
kostwinners en kostwinsters en hiermede gelijk te stellen ge-
vallen. Voorts vroegen zij zich ook af, of het in de memorie 
van toelichting als aanleiding genoemde voorval niet eerder 
moet uitlopen op een pleidooi voor wijziging van de bestaande 
pensioenvoorzieningen, de pensioenfondsenwet inb»grepen. 

Ir, het voorts de bedoeling geen enkele voorwaarde met be-
trekking tot de duur van het dienstverband te stellen (bij de door 
de initiatiefnemers gestelde vragen over het niet-toekennen van 
loon aan weduwen na het plotseling overlijden van de echtge-
noot vervult de omschrijving „die onmiddellijk vóór zijn over-
lijden geruime tijd in dienst was van een werkgever" een duide-
lijke functie). 

Mag uit de voorgestelde regeling eveneens worden afgeleid, 
dat het de bedoeling is elke weduwe — ongeacht de hoogte van 
het inkomen van haar echtgenoot - de voorgestelde garantie 
te geven? Moet het niet aanvaardbaar worden geacht, dat men 
bij een zekere welstand - aangenomen de aanwezigheid van 
aanvullende pensioenvoorzieningen naast de A.W.W. - dit 
risico zelf opvangt? 

Ligt er aan de voorgestelde duur van de overbruggings-
uitkering een bepaalde visie ten grondslag. Zo ja, welke? 
Een nadere toelichting vergt naar de mening van deze leden 
ook artikel 1639 /, vierde lid, namelijk dat de uitkering kan 
worden verminderd, enz. Is een dergelijk facultatief voorschrift 
niet in strijd met de voorgestelde bindende regeling? Betekent 
het, dat de keuze toch aan de werkgever is? 

De toelichting op de in artikel VI voorgestelde overgangs-
bepalingen laat in dit verband ook ruimte voor diverse inter-
pretaties en doet onder meer de vraag rijzen, of een eventuele 
aftrek bij de komende herzieningen van de ca.o.'s in bespre-
king moet komen. Een vraag, die met een aantal andere met 
betrekking tot deze zaak ook wordt gesteld in een artikel van 
mr. Boekwinkel in het septembernummer van het Sociaal 
Maandblad Arbeid. 

Ten slotte wilden verschillende leden de initiatiefnemers nog 
verzoeken de wetstekst van de artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek en van de aangehaalde artikelen van de Sociale 
Verzekeringswetten meer nauwkeurig op elkaar af te stemmen 
(voorbeeld: artikel 1639 /: tot en met de laatste dag van de 
tweede maand na die en artikel 35 Ziektewet: tot en met de 
laatste dag der tweede maand volgende op die, e.d.). 

Sommige leden juichten het door de indieners van het wets-
voorstel genomen initiatief toe en stelden, dat zij gaarne aan 
de realisatie daarvan zouden meewerken. Zij verzochten de in-
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dieners echter te overwegen, of de voorgestelde wetstekst niet op 
enkele punten aanvulling behoeft. 

Artikel I bevat een nieuwe opzet van artikel 1639 / van het 
B.W. Wellicht is het nuttig om het begin van de tweede alinea 
van artikel 1639 / te laten luiden: „Niettemin is de werkgever 
tenminste verplicht " .De huidige tekst van artikel I zou 
kunnen suggereren, dat het voldoende is om de in het voorstel 
aangegeven voorziening te treffen. De praktijk kent, zoals de 
bijlagen aangeven, echter veelal veel gunstiger voorzieningen. 
Dit dient natuurlijk zo te blijven. Door toevoeging van het 
woord „tenminste" in de wetstekst wordt duidelijk aangegeven, 
dat de wetgever verdergaande voorzieningen op prijs stelt en dat 
het om een verplicht minimum gaat. 

De derde alinea van artikel 1639 / bevat de omschrijving van 
de categorieën voor welke een uitkering verleend moet worden. 
Het is de vraag, aldus deze leden, of deze omschrijving wel vol-
doende is. Is het b.v. niet gewenst onder nagelaten betrekkingen 
óók te verstaan: „de ouders en kleinkinderen voor zover zij 
plachten te worden onderhouden door de overledene" (zoals 
b.v. ook aangegeven in artikel 1406 B.W.) of in moderne be-
woordingen: „bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, voor 
zover zij werden onderhouden door de overledene"? 

Met betrekking tot artikel VI (Overgangsbepaling) vroegen 
deze leden zich af, of de indieners zich gerealiseerd hebben, 
dat het voorkomt, dat b.v. W.A.O.-uitkeringsgerechtigden bij 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid nog als werknemer werk 
verrichten. In zulke gevallen kan de voorgestelde overgangs-
bepaling leiden tot een ongemotiveerde korting. Is niet te veel 
van de veronderstelling uitgegaan, dat W.A.O.-uitkeringsgerech-
tigden niet werken? 

In de memorie van toelichting (blz. 4, rechterkolom) wordt 
opgemerkt, dat met betrekking tot de voorgestane voorzieningen 
weliswaar primair een verplichting wordt opgelegd aan de 
werkgever, doch vervolgens onmiddellijk wordt aangehaakt bij 
de Z.W. en de W.A.O. Dit heeft het voordeel, dat het onder-
linge risico van de werkgever zo vergaand mogelijk door wet-
telijke verzekeringen wordt gedekt. 

Zou het ten slotte — in deze gedachtengang voortgaande -
geen aanbeveling verdienen een bepaling op te nemen, inhou-
dende, dat de werkgever gerechtigd is het bedrag, dat hij vol-
gens deze wet aan de nagelaten betrekkingen moet uitbetalen, te 
laten cederen door deze betrekkingen, voor zover aannemelijk 
is, dat een derde aansprakelijk is voor de schade, die de nage-
laten betrekkingen van de werknemer zouden hebben geleden 

door het gemis aan inkomsten van die werknemer, indien deze 
wet niet zou bestaan? Een regeling dus analoog aan de verhaals-
wet ongevallen ambtenaren dd. 31 juli 1965. 

Een lid zou gaarne nog nader geadstrueerd zien, dat op dit 
punt publiek onrecht geschiedt, zodat de overheid wel geroepen 
is op te treden. Dit lid vond het weerwoord van de indieners op 
beantwoording van hun vragen door de Regering (Aanhangsel 
Handelingen Tweede Kamer 1968-1969, nr. 722) niet geheel 
overtuigend. 

Betekent het ontbreken van een bepaling op dit punt in 25 
contracten met een half miljoen werknemers, dat de betrokken 
werknemers ook inderdaad geen uitkering bij overlijden krijgen? 
Kunnen de indieners ook aangeven door welke oorzaken een 
dergelijke bepaling in deze c.a.o.'s ontbreekt? Waren de werk-
gevers daartoe niet bereid, of is er door de vakorganisaties bij 
de c.a.o.-onderhandelingen niet op aangedrongen? Liggen er in 
deze richting geen betere mogelijkheden om in de geconsta-
teerde lacune te voorzien, zo vroeg het hier aan het woord 
zijnde lid tenslotte. 

Aldus vastgesteld 10 okober 1969. 
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