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Met grote erkentelijkheid hebben de ondergetekenden kennis 
genomen van het voorlopig verslag op het initiatief-ontwerp, 
waaruit blijkt, dat een overgrote meerderheid van de leden 
positief er tegenover staat. 

Naast erkentelijkheid past ook respect jegens die leden, 
omdat zij, getuige de vragen, welke door hen worden gesteld 
en de opmerkingen, welke door hen worden gemaakt, diep-
gaand op het ontwerp zijn ingegaan. 

Ditzelfde respect geldt voor die verscheidene en verschil-
lende leden, die overigens blijkens sommige van de door hen 
gestelde vragen en opmerkingen tot dusverre minder positief 
tegenover het wetsontwerp staan. 

Dit laatste betreuren de ondergetekenden mede, omdat de 
toelichting op het wetsontwerp deze leden kennelijk niet vol-
doende heeft aangesproken hoewel het gaat om een bezorgd-
heid voor weduwen en wezen, waaraan zij zich, als de onder-
getekenden het wel zien, bepaald niet willen onttrekken. Zo 
beschouwd mag wellicht worden aangenomen, dat de wens om 
de bezorgdheid op concrete wijze tot uitdrukking te brengen 
unaniem is, dat echter de wijze waarop dit dient te geschieden 
nog onderhevig is aan verschil van inzicht. In deze geest ver-
trouwen de ondergetekenden dat deze memorie van antwoord 
ertoe kan bijdragen dat de leden, die zich nog aarzelend of 
nog uitsluitend vragenderwijs hebben opgesteld, hun stand-
punten, voor zover nog nodig, positief kunnen richten opdat 
het ontwerp, met de grootst mogelijke eensgezindheid in over-
eenstemming met de aard van het onderwerp, tot wet zal 
kunnen worden verheven. 

Intussen hebben de ondergetekenden ernaar gestreefd deze 
memorie van antwoord zo beknopt mogelijk te houden ten 
einde deze snel te kunnen indienen. Gelet immers op de voor-
gestelde datum van inwerkingtreding - 1 januari 1970 - waar-
tegen geen der leden op zich zelf bedenkingen heeft aange-
voerd, is een snelle verdere behandeling van het wetsontwerp 
gewenst. Voor die leden, die de sociale verzekering - overigens 
niet ten onrechte - een ingewikkelde materie vinden, kan het 
wellicht een geruststellende gedachte zijn, dat de Ministers van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Justitie hun deskun-
dige ambtenaren in de gelegenheid hebben gesteld om over-
eenkomstig de door de ondergetekenden aangegeven bedoe-
lingen omtrent de wetstechniek te adviseren. Zij zijn de be-
windslieden hiervoor dankbaar en zeer in het bijzonder ook 
de functionarissen, die even bekwaam als toegewijd geen 
moeite hebben gespaard om te bevorderen, dat het ontwerp 
technisch niet minder voldragen zou zijn dan wanneer het 
onder verantwoordelijkheid van hun ministers zou zijn inge-
diend. 

Voorts vleien de ondergetekenden zich met de hoop, dat de 
Kamer bereid is bij de openbare behandeling van het wets-
ontwerp nader in te gaan op de vragen en opmerkingen zo 
deze, mede ten gevolge van de te betrachten spoed, in deze 
memorie van antwoord onvoldoende uit de verf mochten 
komen. 

De ondergetekenden hebben getracht een overzichtelijke be-
handeling van het voorlopig verslag te dienen door de gestelde 
vragen en gemaakte opmerkingen overeenkomstig de volgende 
rubricering in beschouwing te nemen. 
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Rechtsgrond 
Tot ver na de tweede wereldoorlog heeft de strijd om de 

formulering van de rechtsgrond in de sociale verzekering een 
vertragende invloed gehad op de totstandkoming van overigens 
algemeen als wenselijk gevoelde wettelijke regelingen. Een dui-
delijk voorbeeld hiervan vormt de Algemene Ouderdomswet 
(A.O.W.). 

Onmiddellijk nadat een synthese gevonden was voor de 
diverse opvattingen omtrent de rechtsgrond voor een volks-
ouderdomsverzekering kon de A.O.W. vlot tot stand komen 
op een wijze die - behoudens ten opzichte van degenen die 
voor hun levensonderhoud uitsluitend op deze uitkering zijn 
aangewezen - tot dusverre in brede lagen van de bevolking 
voldoening heeft gewekt en nog wekt. 

Niettemin maakt zich thans vrijwel niemand meer zorgen 
over de rechtsgrond. 

Het verheugt de ondergetekenden dan ook, dat de verschei-
dene leden, die bij dit wetsontwerp eveneens de rechtsgrond 
aan de orde stellen, dit slechts in beperkte mate doen. 

Zij vragen niet om de rechtsgrond voor het ingrijpen van 
de wetgever ten deze in het algemeen, doch uitsluitend om de 
rechtsgrond voor de stelling, dat het juist de werkgever is, die 
in geval van overlijden van zijn werknemer tot betaling van 
een overlijdensuitkering verplicht zou moeten worden. 

Bij deze vraagstelling wordt terecht de veronderstelling aan-
gehouden, dat een wettelijke regeling voor de hier aan de orde 
zijnde overlijdensuitkering in ieder geval wenselijk is. Terecht, 
omdat naast de daarvoor door de ondergetekenden in de me-
morie van toelichting reeds aangevoerde argumentatie de in 
het voorlopig verslag bedoelde „vele andere" leden zeer juist 
daaraan toevoegden, dat het ook voor nagelaten betrekkingen, 
die op grond van het overlijden van de werknemer voor pen-
sioen in aanmerking komen van betekenis kan zijn, dat zij nog 
enige tijd op doorbetaling van het voormalig loon aanspraak 
kunnen maken om de tijd tussen de laatste uitbetaling van het 
loon of het ziekengeld te overbruggen. 

Blijft over de vraag, waarom de verplichting tot betaling 
van de overlijdensuitkering in beginsel op de werkgever wordt 
gelegd. 

De ondergetekenden achten de vraag, mits gesteld uit een 
positieve benadering van het wetsontwerp, niet moeilijk te be-
antwoorden. Zij menen ervan te mogen uitgaan, dat het niet 
voor betwisting vatbaar is, dat het loon van de werknemer toe-
reikend dient te zijn voor hemzelf en zijn gezin. 

Het risico, dat de loonbetaling wordt onderbroken ten ge-
volge van calamiteiten, zoals ziekte, ongeval, invaliditeit en 
werkloosheid, wordt in het algemeen gedekt door de verplichte 
sociale verzekering, welke mede door de werkgever wordt ge-
financierd. De ondergetekenden achten het een logisch sluit-
stuk, dat ook ten behoeve van de nagelaten betrekkingen van 
de werknemer aan deze regeling wordt aangehaakt. 

Anderzijds leek het, voor wat de burgerrechtelijke verplich-
tingen van de werkgever betreft, geheel in de lijn te liggen in 
materiële zin aan te sluiten bij de verplichtingen van de werk-
gever, die tijdens ziekte van zijn werknemer gedurende betrek-
keiijk korte tijd het loon moet doorbetalen, c.q. het ziekengeld 
moet aanvullen ter hoogte van het loon. 

Overigens is de gedachte, dat de werkgever zich niet mag 
onttrekken aan een verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van 
nagelaten betrekkingen van zijn werknemer, geenszins nieuw. 
De nu juist 50 jaar geleden in werking getreden Invaliditeits-
wet legde de verplichting tot premiebetaling, ook ten behoeve 
van weduwen en wezen van de werknemers, uitsluitend op de 
werkgevers. 

Dat deze wet inmiddels kon worden afgeschaft komt door 
de gelukkige omstandigheid, dat o.a. de Algemene Weduwen-
en Wezenwet (A.W.W.) in werking kon treden. Het feit, dat 
het jaren heeft geduurd alvorens het zo ver was, dat deze werk-
nemersverzekering kon worden uitgebouwd tot een volksver-
zekering moge een verontschuldiging vormen voor de onder-
getekenden, dat zij geen kans hebben gezien, ook in hun ont-
werp een volksverzekering voor te stellen; geen kans hebben 

gezien, doch ook niet hebben willen zien, omdat naar hun oor-
deel een onderzoek naar de wensen, verlangens en behoeften 
van de belanghebbenden, mede met het oog op de premie-
betaling ter zake, zou dienen te worden ingesteld. Ten behoeve 
van de werknemers behoefde dit onderzoek naar de mening 
van de ondergetekenden niet meer te worden ingesteld, omdat 
de overlijdensuitkering reeds voor brede lagen van werknemers, 
ambtenaren, politici en bewindslieden bestaat, zoals zij in hun 
memorie van toelichting hebben aangetekend. 

De ondergetekenden kunnen dan ook moeilijk plaatsen de 
vraag van verscheidene leden of de A.W.W. en de Algemene 
Bijstandswet voor de restgevallen geen voldoende wettelijke 
waarborgen biedt. Zouden de ondergetekenden hieruit moeten 
afleiden, dat de hierbedoelde leden achteraf gezien ten on-
rechte geen bezwaren hebben gemaakt tegen de overlijdens-
uitkering ten behoeve van nagelaten betrekkingen van politici 
en bewindslieden, te meer nu dezen toch in het algemeen voor 
hogere pensioenen in aanmerking komen dan zij die uitsluitend 
zijn aangewezen op de A.W.W.? 

In dit verband menen de ondergetekenden er ook de aan-
dacht op te moeten vestigen, dat het door de hierbedoelde leden 
achter het jaartal 1887 geplaatste uitroepteken met betrekking 
tot het in de memorie van toelichting gepleegde citaat naar hun 
mening geheel misplaatst is. 

De bedoeling van het citaat was immers duidelijk te maken, 
dat voor een aantal werkgevers nog dezelfde persoonlijke vrij-
blijvendheid ten opzichte van de nagelaten betrekkingen van 
hun overleden werknemers geldt als in 1887 het geval was. De 
ondergetekenden achten juist de opmerking, dat het i.c. om 
een bedrijfsongeval ging weinig ter zake, te meer nu in onze 
sociale verzekering het begrip bedrijfsongeval vrijwel geen rol 
meer speelt. Na het vorenstaande is het wellicht vrijwel over-
bodig om nog te trachten een nadere formulering te geven voor 
de rechtsgrond, welke aan het wetsontwerp ten grondslag ligt. 
Niettemin willen de ondergetekenden - zich bij voorbaat ge-
wonnen gevend voor een betere omschrijving — de rechtsgrond, 
zoals zij die zien, als volgt kort samenvatten. 

Het loon dient niet alleen voor het onderhoud van de werk-
nemer persoonlijk, doch ook voor dat van zijn gezin, zodat de 
verplichting van loonbetaling mede behoort te omvatten de 
doorbetaling van het loon of een looncompenserende uitkering 
gedurende enige tijd na het overlijden van de werknemer, op-
dat het gezin niet van de ene dag op de andere van de nor-
male inkomsten verstoken wordt en geleidelijk maatregelen kan 
treffen om zich aan te passen aan de toekomstige uitkeringen 
krachtens pensioenvoorzieningen. 

Raad van State, S.E.R. en S.V.R. 
Alvorens van de zijde van de Regering wetsontwerpen worden 

ingediend zijn deze in ieder geval de Raad van State (R.v.S.) 
gepasseerd en zover het ontwerpen op sociaal-economisch ter-
rein betreft gewoonlijk voor wat de materiële inhoud aangaat 
ook de Sociaal-Economische Raad (S.E.R.) en/of de Sociale 
Verzekeringsraad (S.V.R.). Het een noch het ander is met 
betrekking tot het onderhavige wetsontwerp het geval. Nadat 
de beide kamers der Staten-Generaal het ontwerp zullen hebben 
aanvaard, zal de R.v.S. in ieder geval nog moeten worden 
gehoord. 

Met betrekking tot de S.E.R. en de S.V.R. bestaat ter zake 
niet eenzelfde voorschrift. Het recht om voorstellen van wet aan 
de Koning te doen dateert reeds van een tijd, welke ver ligt 
voor de totstandkoming van de S.E.R. en de S.V.R. Voor zover 
de ondergetekenden bekend is doet zich thans inderdaad voor 
het eerst het probleem voor in hoeverre en op welke wijze het 
wenselijk is de S.E.R. en de S.V.R. in de gelegenheid te stellen 
advies te geven over wettelijke sociale maatregelen, waartoe het 
initiatief niet van de Regering uitgaat. Terecht snijden vele 
leden, verscheidene andere leden en verschillende leden het 
probleem aan. Dit deed zich tot dusverre ook hierom niet voor, 
omdat het de eerste maal is in de geschiedenis, dat op het gebied 
van de sociale verzekering een initiatiefvoorstel van wet is 
ingediend. Overigens kan een soortgelijk probleem zich uiter-
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aard ook voordoen als de Kamer aanleiding ziet van de zijde 
van de Regering voorgestelde wetsontwerpen, die materieel wel 
beide of een van beide raden zijn gepasseerd, te amenderen. 

Alvorens tot indiening van het ontwerp te besluiten hebben 
de ondergetekenden uiteraard ook bij dit probleem stilgestaan. 
Na ampel beraad hebben zij gemeend het best de aloude regel 
toe te passen, dat men zich bij twijfel omtrent de wijze, waarop 
tijdig vooraf op zich zelf wenselijke adviezen zouden kunnen 
worden verkregen, maar beter van enigerlei stap kan onthouden. 

Geen twijfel bestaat bij de ondergetekenden, dat de totstand-
koming op korte termijn van de voorgestelde wettelijke regelin-
gen uitermate wenselijk is. 

Het is naar hun mening ook niet aan twijfel onderhevig, dat 
op vertraging zou moeten worden gerekend indien zij een initia-
tief zouden hebben kunnen nemen om de S.E.R. en de S.V.R. 
vóór de indiening van hun ontwerp te raadplegen of te doen 
raadplegen, temeer daar het een geheel nieuwe procedure zou 
betekenen. De ondergetekenden vleiden zich dan ook met de 
hoop, dat na de indiening van hun ontwerp een gedachten-
wisseling zou gaan ontstaan, welke van betekenis kan zijn voor 
de verder en eventueel in de toekomst te volgen gedragslijn. 

Overigens mocht worden aangenomen, dat de S.E.R. en 
S.V.R. zich spontaan, althans tot de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid zouden hebben gewend, indien zij daartoe 
in het ontwerp aanleiding zouden hebben gevonden. In dit ver-
band stellen de ondergetekenden vast, dat de technische wijzi-
gingen welke zij, afgezien van hun voorstellen ten principale, 
hebben geredigeerd kennelijk geheel in overeenstemming zijn 
met de zienswijze van de S.V.R., getuige het advies, dat de 
raad op 4 augustus 1969, ruim een maand derhalve nadat het 
onderhavige ontwerp is ingediend, spontaan aan de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft uitgebracht. Over-
eenkomstig de machtiging van de Minister hebben de onder-
getekenden het advies als bijlage aan deze memorie toegevoegd, 
in het vertrouwen daarmede tegemoet te komen aan het ver-
langen van in het bijzonder de vele leden en de verscheidene 
andere leden, die dit advies in het voorlopig verslag ter sprake 
brachten. Inderdaad achten de ondergetekenden dit advies zo-
danig, dat het een positieve beoordeling van het voorliggende 
ontwerp zal kunnen versterken. 

Intussen neemt dit alles niet weg, dat de S.E.R. en de S.V.R. 
zich tot dusverre niet hebben uitgesproken over de inhoud van 
het onderhavige wetsontwerp zelf. De ondergetekenden aarzelen 
niet, dit op zich zelf, gelet op de grote waarde welke altijd aan 
de adviezen van de S.E.R. en de S.V.R. moet worden toe-
gekend, een leemte te noemen. Een leemte welke de onder-
getekenden echter gemeend hebben in dit geval voor lief te 
moeten nemen, temeer omdat er toch wel compenserende om-
standigheden tegenover staan. Het onderwerp leent er zich voor 
om niet al te strak vast te houden aan de normale procedures, 
die overigens met betrekking tot initiatiefontwerpen als het on-
derhavige nog zouden moeten worden ontwikkeld. 

Bij aanvaarding van het voorliggende ontwerp zullen zich 
immers geen schokkende sociaal-economische repercussies voor-
doen, terwijl gevaar voor precedentwerking nauwelijks aan-
wezig is. 

Daarenboven, afgezien van het feit, dat de S.E.R. en de 
S.V.R. tot dusverre zelf kennelijk geen aanleiding hebben ge-
vonden ter zake enigerlei stap te ondernemen, hebben de orga-
nisaties, wier representanten in de S.E.R. en S.V.R. zitting 
hebben, evenals andere organisaties, zoals ook ieder die het 
aangaat, ruimschoots gelegenheid gehad van hun gevoelen te 
doen blijken. 

Voor zover, naar de ondergetekenden bekend is, door middel 
van publikaties en anderszins van die gelegenheid is gebruik 
gemaakt, wijzen de desbetreffende reacties voor het onderhavige 
geval geenszins op een ernstige leemte. Niettemin leek het de 
ondergetekenden gewenst het wetsontwerp met het voorlopig 
verslag en deze memorie van antwoord hunnerzijds rechtstreeks 
aan de S.E.R. en de S.V.R. te zenden voor het geval dit voor 
hen aanleiding zou kunnen zijn hun zienswijze ter zake te 
geven. 

De ondergetekenden zien nog als voordeel van de voor-
gestelde werkwijze, dat naast de verantwoordelijkheden van de 
S.E.R. en de S.V.R., die van de Kamer omtrent tempo van de 
behandeling en de inhoud van de door hen wenselijk geachte 
wetsontwerpen onverkort blijft bestaan. Met betrekking tot de 
gebleken leemten in de sociale verzekeringswetgeving ter zake 
van aanspraken van nagelaten betrekkingen van werknemers, 
diende naar de mening van de ondergetekenden in ieder geval 
onverwijld te worden voorzien, te meer omdat dit zonder ad-
ministratieve rompslomp en zonder aanmerkelijk nieuwe lasten 
mogelijk bleek. 

Zij hebben begrepen, dat de grote meerderheid van de leden 
zich nu reeds bij die zienswijze heeft aangesloten. De onder-
getekenden vertrouwen, dat de minderheid van de leden, die 
nog aarzelend tegenover het wetsontwerp stonden, zich daarbij 
thans eveneens willen aansluiten. 

Prioriteit 
Verscheidene leden vroegen zich af of de onderhavige wensen 

wel zodanige prioriteit verdienen, dat daarvoor thans een bij-
zondere wettelijke regeling zou moeten worden getroffen. Ver-
schillende andere leden, die evenzeer nog twijfels koesteren, 
vragen in dit verband om hoeveel gevallen het gaat en de er-
varingen van de ondergetekenden ten deze. 

Voor wat dit laatste betreft moeten de ondergetekenden op-
merken, dat zij ten deze geen statistiek van hun ervaringen heb-
ben bijgehouden. Wel zijn zij meermalen zowel in hun eigen 
omgeving als qualitate qua met gevallen geconfronteerd, waarin 
nagelaten betrekkingen op z'n minst tijdelijk in financiële moei-
lijkheden kwamen te verkeren door het overlijden van de werk-
nemer, die hun kostwinner was. Het in „Ruim Zicht" van 24 
maart 1969 gesignaleerde geval vormde de aanleiding, niet de 
oorzaak van de indiening van het wetsontwerp. Het feit, dat het 
mogelijk bleek, dat een verzekeringsmaatschappij de nagelaten 
betrekkingen van zijn werknemer behandelde, zoals in feite het 
geval was (o.a. door middel van een brief, waarin de wedu\ve 
werd medegedeeld, dat haar weduwenpensioen op een negatief 
(!) bedrag vastgesteld was) was dermate ontgoochelend, dat 
naar de mening van de ondergetekenden de wetgever onmid-
dellijk duidelijk diende te maken, dat de zorg voor weduwen 
en wezen in Nederland meer daadwerkelijk behoort te worden 
betracht. Dat het om een geval zou gaan, dat, zoals de hier-
bedoelde leden stellen, i.c. minder schrijnend bleek dan aanvan-
kelijk werd gevreesd kunnen de ondergetekenden overigens niet 
beamen. Zij mogen in verband hiermede nog eens verwijzen 
naar de behandeling van de mondelinge vragen van de eerste 
ondergetekende in de openbare vergadering van de Kamer op 
19 juni 1969 (Handelingen blz. 3375-3377). Zou overigens in 
dit onderhavige geval een precedent kunnen worden gezien dan 
zouden zich zonder de voorgestelde wettelijke maatregelen in de 
toekomst nog heel wat meer schrijnende gevallen kunnen voor-
doen dan waarop de ondergetekenden reeds zijn gestuit. 

Wat de ervaringsfeiten betreft moge verder niet over het 
hoofd worden gezien, dat nagelaten betrekkingen van overleden 
werknemers gewoonlijk niet onmiddelijk met hun financiële 
moeilijkheden te koop lopen. Bovendien bewijst het feit, dat de 
overlijdensuitkering reeds in brede kring gemeengoed is, dat het 
gaat om een reële reeds door tallozen als zodanig ervaren voor-
ziening. 

Hoe men er bezwaar tegen kan maken, dat door middel van 
dit wetsontwerp getracht wordt voor alle desbetreffende nage-
laten betrekkingen van werknemers althans door middel van 
een minimumvoorziening een gelijke rechtsbedeling te bewerk-
stelligen, ontgaat de ondergetekenden. Zoals het de onder-
getekenden ook ontgaat hoe verscheidene leden het mogelijk 
achten dat de A.W.W. en de Algemene Bijstandswet voor de 
restgevallen voldoende wettelijke waarborgen zouden bieden; 
het zijn dan toch waarborgen waarmede noch de werknemers, 
die zich door middel van hun c.a.o.'s voldoende krachtig kon-
den laten gelden, noch het overheidspersoneel, noch de kamer-
leden, noch de bewindslieden voor zich zelf genoegen hebben 
genomen. Zowel ten aanzien van de hierbedoelde verscheidene 
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leden als ten aanzien van het ene lid zij hierbij aangetekend, 
dat wij daargelaten waar de oorzaken liggen, te maken hebben 
met het feit, dat nog niet voor alle bedrijven collectieve con-
tracten of ter zake bevredigende contracten gelden. Het valt 
niet goed in te zien, waarom de tijd niet rijp is voor de thans 
voorgestelde collectieve maatregel waardoor een unificatie aan 
de voet wordt bereikt. 

Vele leden en verscheidene andere leden vroegen zich nog 
af waarom niet van de gelegenheid gebruik is gemaakt ook in 
de A.W.W. een bepaling op te nemen om te voorkomen dat 
het A.W.W.-pensioen geheel wordt afgetrokken van het door 
middel van een particuliere of bedrijfsverzekering opgebouwde 
weduwenpensioen. 

De ondergetekenden mogen opmerken, dat de eerste onder-
getekende bij gelegenheid van de behandeling van zijn monde-
linge vragen, zoals hiervoren vermeld, de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid heeft verzocht dit probleem bij de 
S.E.R. aanhangig te maken. 

Intussen is het kennelijk niet de bedoeling van deze leden 
om nadere regelingen op dit punt in de plaats te doen treden 
van de in het voorliggende wetsontwerp voorgestelde rege-
lingen. 

Verschillende leden (blz. 3, rechterkolom) hebben ter zake 
duidelijk een andere suggestie. 

Zij geven in overweging eerst te streven naar een wijziging 
van de bestaande pensioenvoorziening, daaronder begrepen de 
Pensioen- en Spaarfondsenwet. Zoals uit het vorenstaande zal 
zijn gebleken is het voor de ondergetekenden niet óf - óf, doch 
èn - èn in overeenstemming met het gevoelen overigens van 
de overgrote meerderheid van de leden, die zich daaromtrent 
direct of indirect in het voorlopig verslag hebben uitgesproken. 
Intussen hopen de ondergetekenden dat de onderhavige sug-
gestie van de verschillende leden bijdraagt tot een spoedig 
advies van de S.E.R. ter zake. Wellicht dat de S.E.R. daarbij 
dan ook zou willen betrekken de vraag van de vele „andere" 
leden of het geen aanbeveling zou verdienen in de Pensioen-
en Spaarfondsenwet een artikel op te nemen dat zou moeten 
voorkomen, dat het recht op weduwen- en wezenpensioen in 
de toekomst pas zal kunnen ingaan op de datum waarop de 
loonbetaling na overlijden eindigt. 

Hoewel een dergelijke bepaling naar het aanvankelijk oor-
deel van de ondergetekenden niet doeltreffend zou zijn voor de 
nog te treffen pensioenvoorzieningen en zij met betrekking tot 
de bestaande pensioenvoorzieningen nauwelijks het gesigna-
leerde gevaar duchten, zal de zienswijze van de S.E.R. daarom-
trent ongetwijfeld belangwekkend zijn. Wellicht ten overvloede 
tekenen de ondergetekenden hierbij aan dat zij het met de in-
tentie van de hierbedoelde leden in tegenstelling tot die van de 
verschillende leden ten deze geheel eens zijn. 

Samenhang der wetten 

Vele „andere" leden stellen de vraag of de ondergetekenden 
het eens zijn met hun zienswijze, dat toepassing van de Werk-
loosheidswet (W.W.) niet in het geding is, omdat degene, die 
een W.W.-uitkering geniet, verzekerd is krachtens de Ziektewet 
(Z.W.). 

De ondergetekenden beantwoorden deze vraag bevestigend. 
De hierbedoelde leden gaan echter verder en geven in over-
weging bij plotseling overlijden van degene, die W.W.-uitkering 
geniet, deze te laten doorlopen en niet te doen overgaan in 
een ziekengelduitkering. Dit om de nagelaten betrekkingen te 
besparen een uitkering krachtens de Z.W. te moeten aanvragen 
en om ook overigens administratieve rompslomp te vermijden. 
Hoewel deze gedachtengang begrijpelijk is menen de onder-
getekenden toch de voorkeur te moeten blijven geven aan de 
regeling van hun ontwerp, omdat de nagelaten betrekkingen 
van een werkloze daarmede volledig gelijk behandeld worden 
als die van een niet werkloze werknemer. De nagelaten betrek-
kingen van de werkloze zullen trouwens in het algemeen geen 
bijzondere stappen ten deze bij het overlijden behoeven te 
doen, 

Het geval is immers reeds in behandeling bij het uitvoerings-
orgaan. In dit opzicht verkeren zij zelfs in een administratief 
gezien gunstiger positie dan de nagelaten betrekkingen van een 
werknemer, die nog niet in het genot van enigerlei uitkering 
was. Bovendien behoeft bij de voorgestelde regeling niet in 
gradaties van het „plotseling" overlijden te worden getreden. 
Ook bij kortstondige ziekte kan het zich gemakkelijk voordoen, 
dat nog geen ziekengeld is toegekend. In plaats van een vereen-
voudiging zien de ondergetekenden dan ook bij de in over-
weging gegeven regeling de mogelijkheid van grotere compIi-
caties dan thans het geval is. 

Hetzelfde geldt naar de mening van de ondergetekenden 
met betrekking tot degenen, die werken in sociale werkplaatsen. 
Evenals de nagelaten betrekkingen van een in het vrije bedrijf 
gewerkt hebbende werknemer hebben ook de nagelaten betrek-
kingen van een werknemer, die in een sociale werkplaats ge-
werkt heeft, krachtens de Z.W. recht op een uitkering ter 
hoogte van het volle loon tot en met de laatste dag van de 
tweede maand, volgende op die, waarin het overlijden plaats 
had. Ook in dit opzicht worden de W.S.W.-werknemers dus op 
geheel gelijke voet behandeld als de in het vrije bedrijf werk-
zame werknemers. Opneming van een bepaling als vervat in 
het nieuw voorgestelde artikel 1639/ zou alleen betekenis heb-
ben voor het deel van het loon, dat het maximumdagloon voor 
de Z.W. te boven gaat. Aangezien dit laatste in de sociale 
werkplaatsen niet voorkomt kan hiervan gevoeglijk worden 
afgezien. 

De vele hier aan het woord zijnde andere leden stelden nog 
de vraag hoe de ondergetekenden de figuur zien, welke ont-
staat, wanneer werkloosheidsuitkering wordt genoten zonder 
dat het dienstverband verbroken is. In antwoord op hun dien-
aangaande gestelde vraag delen de ondergetekenden mede, dat 
ook in een dergelijk geval de werkgever in beginsel de verplich-
ting heeft van artikel 1639/ B.W. De hierbedoelde werknemer 
is evenwel tijdens het genot van zijn W.W.-uitkering verzekerd 
ingevolge de Z.W., zodat ook hier de doorbetaling van het 
volle loon tot en met de laatste dag van de tweede maand, 
volgende op die, waarin het overlijden plaatshad, in het kader 
van de Z.W. is gegarandeerd. De werkgever zal in feite der-
halve alleen verplicht zijn het gedeelte van het loon door te 
betalen, dat het wettelijk maximumdagloon voor de Z.W. te 
boven gaat. 

Nagelaten betrekkingen 
Vele leden, vele andere leden, verschillende leden en som-

mige leden zijn in het bijzonder ingegaan op de vraag of de 
kring van de nagelaten betrekkingen niet dient te worden uit-
gebreid. Hoewel het wetsontwerp ter zake naar de mening van 
de ondergetekenden nog wel voor vervolmaking vatbaar is 
hebben zij gestreefd naar een duidelijke omschrijving van de 
nagelaten betrekkingen, zodat de werkgever en het uitvoerings-
orgaan niet voor problemen ter zake worden gesteld. 

Het is in strijd met het karakter van de uitkering indien 
deze pas kan plaatsvinden nadat b.v. een uitvoerig onderzoek 
is ingesteld. Daarom hebben de ondergetekenden het begrip 
kostwinner, dat in de gedachtengang van vele leden, verschei-
dene leden, verschillende leden en sommige leden een rol zou 
kunnen spelen vermeden. Vergeten mag niet worden dat het 
hier om een minimumregeling gaat, welke overigens de goede 
werkgevers zal stimuleren in gevallen van notoire leemten vrij-
willig een analoge regeling te treffen. 

Met betrekking tot de meerderjarige studerende en invalide 
kinderen merken de ondergetekenden op, dat zij gewoonlijk 
over eigen inkomsten kunnen beschikken. Dat er aanleiding 
kan zijn om een meerderjarige dochter eerder voor de uitke-
ring in aanmerking te doen komen dan een niet inwonend 
minderjarig kind erkennen de ondergetekenden. 

Dit zal zich echter sporadisch voordoen. Bij de overweging 
om hiervoor een regeling te treffen stuitten de ondergetekenden 
op weer andere casusposities, die dan ook weer om regeling 
zouden vragen. 
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Cumulatie van uitkeringen 
Zoals reeds uit het vorenstaande nader is gebleken is het 

uitdrukkelijk de bedoeling, dat de in het wetontwerp voor-
gestelde uitkering cumuleert met aanspraken krachtens de 
A.W.W. en andere pensioenvoorzieningen. De ondergetekenden 
sluiten hiermee aan bij hetgeen, zoals zij reeds uitvoerig hebben 
betoogd, al ruime praktijk is. De vraag van verscheidene leden 
omtrent de anticumulatiebepalihg van artikel VI is de onder-
getekenden in dit verband niet duidelijk. De strekking van de 
anticumulatiebepaling is de volgende. 

Vanwege het ontbreken van de thans voorgestelde wettelijke 
bepalingen heeft een groot aantal werkgevers zich reeds ver-
bonden tot een soortgelijke overlijdensuitkering als thans ver-
plicht wordt voorgesteld. Het is niet de bedoeling van dit 
ontwerp in feite een dubbele overlijdensuitkering te garanderen. 

Er is echter naar de mening van de ondergetekenden geen 
voldoende aanleiding om de werkgevers te beletten vrijwillig cu-
mulerende of aanvullende overlijdensuitkeringen te doen. 

Met andere woorden: artikel VI schept de mogelijkheid, niet 
de verplichting om hetgeen bij individueel of collectief contract 
ter zake van de overlijdensuitkering is of wordt overeengekomen, 
rekening te houden met de onderhavige wettelijk voorgeschre-
ven overlijdensuitkering. 

Vanzelfsprekend kan een en ander bij de toekomstige her-
zieningen van de c.a.o.'s in bespreking komen. 

Diversen 

Na het vorenstaande menen de ondergetekenden te kunnen 
volstaan met een zeer korte beantwoording van de nog open-
gebleven vragen. Voor wat de berekening van het loon betreft 
zien de ondergetekenden geen specifieke moeilijkheden, omdat 
het loon waarnaar het ziekengeld wordt berekend ook voor de 
overlijdensuitkering in aanmerking dient te worden genomen. 

Met betrekking tot de gewetensbezwaarden achten dé onder-
getekenden het inderdaad onjuist de werkgever i.c. te verplich-
ten de gevolgen van deze bezwaren te dragen. Op zich zelf is het 
niet onlogisch ook in deze gevallen de werkgever te verplichten 
het loon door te betalen, dat het wettelijk dagloon krachtens de 
Ziektewet te boven gaat. Doch dit zal zich in deze gevallen zo 
sporadisch voordoen, dat vertrouwd mag worden, dat de werk-
gever vrijwillig ter zake de nodige voorzieningen treft. 

Een gepensioneerde heeft als zodanig geen werkgever meer, 
zodat hij niet voor aanvullend loon in aanmerking komt. 

Het is niet juist, dat bij elk overlijden van werknemers door 
werkgevers ook in feite uitkeringen moeten worden gedaan. De 
ondergetekenden hebben immers juist voorgesteld de over-
lijdensuitkering krachtens de Ziektewet e.a. op 100 pet. te stellen 
van het wettelijk dagloon. Dit past zeer wel in het streven naar 
vereenvoudiging van de sociale wetgeving en het voorkomen 
van onnodige belasting van de werkgever. 

De huidige bepaling van artikel 35 van de Ziektewet moet ook 
naar de opvatting van de ondergetekenden gezien worden als 
een administratieve afrondingsbepaling. Doch ook in deze ge-
dachtengang verdient het aanbeveling de bepaling zo te redi-
geren, dat zij een maximum effect sorteert uit een oogpunt van 
rechtvaardige rechtsbedeling. Zoals uit het vorenstaande overi-
gens reeds is gebleken is kennelijk ook de S.V.R. die opvatting 
toegedaan. 

Het voorliggende wetsontwerp is erop gericht na het over-
lijden van de werknemer aan de nagelaten betrekkingen in ieder 
geval gedurende ten minste nog twee maanden het volle loon te 
garanderen. Zij menen daarbij te hebben aangesloten bij wat in 
de praktijk reeds in brede kring als redelijk wordt beschouwd. 
Indien de ondergetekenden nu reeds verder zouden zijn gegaan 
zou terecht de kwestie der prioriteiten aan de orde zijn gesteld. 
Dat de ondergetekenden met de voorgestelde regeling de fout 
maken van een uitzondering regel te willen maken kunnen zij 
niet inzien. Zij hebben bezwaar tegen de huidige regeling in 
artikel 35 van de Ziektewet omdat de uitersten hier zijn: alsnog 
vrijwel een volle maand uitkering of niets. In het laatste geval 
is er geen mogelijkheid van overbrugging. In de door de onder-

getekenden voorgestelde regeling is er in ieder geval een mini-
mumoverbrugging van twee maanden. 

Deze visie ligt eraan ten grondslag, een visie welke toch zeer 
wel past in de opzet van het ontwerp, dat is het vaststellen van 
minimumgaranties door middel van een unificatie aan de voet 

Hetgeen zich bij de jongste conferentie van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (I.A.O.) te Genève heeft afgespeeld is de 
ondergetekenden in grote lijnen bekend. 

Ook in het blad van de Federatie van Katholieke en Protes-
tants-Christelijke Werkgevers „De Werkgever" wordt er in dit 
verband over gesproken. 

Naar de mening van de ondergetekenden wordt de positie van 
Nederland in internationaal verband door het voorliggende wets-
ontwerp eerder versterkt dan verzwakt. 

De ondergetekenden menen dit niet beter te kunnen adstru-
eren dan zeer in het kort de gang van zaken ten deze in de 
I.A.O. te schetsen. 

In de in 1968 aanvaarde conclusies voor het ontwerp-verdrag 
was een regeling opgenomen inzake de verstrekking van een 
overlijdensgeld. Op initiatief van Nederlandse zijde was een 
soepelheidsclausule opgenomen, welke inhield, dat een land het 
verdrag ook zou kunnen bekrachtigen, wanneer het weliswaar 
geen wettelijke overlijdensuitkering kende, mits maar langs 
particuliere weg daarin in overwegende mate — zoals in Neder-
land het geval is - was voorzien. 

In het ontwerp-verdrag in tweede lezing kwam de in de 
eerste lezing aanvaarde regeling inzake het overlijdensgeld niet 
meer voor. Zij was - met weglating van de soepelheidsclausule 
- overgebracht naar de ontwerp-aanbeveling. Van werknemers-
zijde kon men zich met deze gang van zaken niet verenigen. 
Men kwam dan ook met een voorstel om de toestand van het 
vorige jaar te herstellen. Dit werknemersvoorstel werd met 
grote meerderheid aanvaard. 

Dat de voorgestelde regeling met het zwaarbeladen woord 
discriminerend zou mogen worden aangeduid verwerpen de 
ondergetekenden ten stelligste, ook al zal in dit verband voor 
de door de verschillende leden in het geding gebrachte W.A.O. 
vermoedelijk moeten worden gelezen A.O.W. 

Het ontgaat de ondergetekenden in dit verband ook, dat dis-
criminatie, zoals verschillende leden in feite toch stellen, wel 
geoorloofd zou zijn indien het gaat om een misverstand met 
betrekking tot een enigermate omvangrijke groep. 

Evenmin als voor de A.W.W., de Z.W. e.a. een voorwaarde 
is gesteld met betrekking tot de duur van het dienstverband om 
verzekerd te zijn ligt het in de rede om in het voorliggende 
ontwerp daaromtrent regels te stellen. 

In de suggestie om een gedifferentieerde regeling te maken 
naar de mate van de welstand van de weduwe menen de onder-
getekenden eveneens niet te moeten treden. Dat zou in strijd 
zijn met de moderne ontwikkeling in de sociale verzekering, de 
als redelijk erkende praktijken en de eenvoud bij de uitvoering 
van de sociale verzekering. 

Omtrent enkele suggesties met betrekking tot redactionele 
verbeteringen beraden de ondergetekenden zich nog. Eventueel 
wordt hierop bij nota van wijziging teruggekomen. 

De ondergetekenden vertrouwen met het vorenstaande ook 
voldoende te zijn ingegaan op de vraag van het ene lid, waar-
om de overheid in deze geroepen is om op te treden. Zij mogen 
dit lid in dit verband ook nog eens verwijzen naar de behande-
ling van de mondelinge vragen van de eerste ondergetekende 
in de Kamer op 19 juni 1969 (Handelingen blz. 3375-3377). 

Kosten 
Een nauwkeurige berekening van de kosten is wegens het 

ontbreken van alle daarvoor nodige gegevens in dit stadium 
niet mogelijk, evenmin als bij de invoering van de Z.W. moge-
lijk was een nauwkeurige berekening van het premiepercentage 
te maken. Dit moest immers op ervaringsfeiten gebaseerd 
worden. 

Ook nu nog zijn er verschillende onzekere factoren - zoals 
de mogelijkheid van het uitbreken van epidemieën - die het 
noodzakelijk kunnen doen zijn de premies te verhogen. Om de 
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orde van grootte te bepalen mag echter worden aangenomen, 
dat het premieverhogend effect ver beneden de 0,1 pet. blijft, 
waartegenover bovendien een verlichting van de lasten van de 
werkgevers met betrekking tot hun rechtstreekse uitkering kan 
worden gesteld. 

Slotopmerkingen 
Na bestudering van het voorlopig verslag en o.m. het artikel 

van mr. A. Boekwinkel in „Sociaal Maandblad Arbeid" van 
september 1969, naar welk artikel ook verwezen wordt door 
verschillende leden, zijn de ondergetekenden gesterkt in de over-
tuiging dat het voorliggende wetsontwerp in een grote leemte 
voorziet. Hiermede wilien zij geenszins voorbijgaan aan het 
feit, dat de regeling op onderdelen nog kan worden vervol-
maakt. Evenals dit echter met wetsontwerpen het geval is ge-
weest waarin de S.E.R. en/of S.V.R. materieel wel is gekend, 
waarbij tevens adviezen van uitvoeringsorganen vooraf konden 
worden ingewonnen en waaraan staven van departementale 
deskundigen hebben gewerkt, zou enige praktijk kunnen wor-

den afgewacht om aan de hand van de ervaringen zo nodig tot 
een verdere perfectie te komen. 

De pleidooien voor een volksverzekering ten deze misken-
nen naar de mening van de ondergetekenden het karakter van 
de overlijdensuitkering als die van een overbrugging. Een over-
bruggingsuitkering voor gezinnen van werknemers heeft be-
paald een ander karakter dan een eventuele overlijdensuitke-
ring ten behoeve van nagelaten betrekkingen van niet-werk-
nemers. Hiermede is uiteraard geen definitief antwoord ge-
geven op de vraag of een ontwikkeling tot volksverzekering in 
de toekomst wenselijk is. Dat de tijd daarvoor nog niet rijp is, 
achten de ondergetekenden onmiskenbaar. 

Mocht het beraad van de ondergetekenden ertoe leiden, dat 
op enkele technische onderdelen ook huns inziens nog een nota 
van wijzigingen wenselijk is dan zal deze zo spoedig mogelijk 
worden ingediend. 

24 oktober 1969. 
BOOT 
VAN SCHAIK. 
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