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SOCIALE VERZEKERINGSRAAD 

Aan Zijne Excellentie de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Zeestraat 73, 's-Gravenhage 

's-Gravenhage, 4 augustus 1969. 

Excellentie, 
In verband met een uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep d.d. 29 oktober 1968 (Rechtspraak Sociale Ver-
zekering van 9 april 1969, nr. 23) heeft onze raad zich beraden 
over de toepassing van artikel 35 van de Ziektewet. 

De in de aanhef van dit artikel gestelde voorwaarde dat 
sprake moet zijn van toegekend ziekengeld, wil uitbetaling daar-
van tot en met de laatste dag van de maand van overlijden 
kunnen plaatsvinden, blijkt in de praktijk tot onbillijke conse-
quenties te leiden. 

Door de beroepsrechter is nl. een beslissing van een bedrijfs-
vereniging bevestigd, waarbij het verzoek van een weduwe, 
wier echtgenoot op 1 november 1967 aan de gevolgen van een 
hem op die dag overkomen ongeval overleed, om tot 1 decem-
ber 1967 ziekengeld te ontvangen, is afgewezen. 

De bedrijfsvereniging stelde, dat door het in acht nemen van 
2 wachtdagen, als voorgeschreven in artikel 29, lid 3, der 
Ziektewet, aan wijlen haar echtgenoot geen ziekengeld wordt 
uitgekeerd. Om deze reden kan ten gunste van de weduwe geen 
toepassing van artikel 35, lid 1, aanhef en sub a der Ziektewet 
plaatsvinden. De Raad van Beroep te 's-Gravenhage verklaarde 
het beroep ongegrond, welke uitspraak in hoger beroep is be-
vestigd. Aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 
wordt het volgende ontleend: 

„(dat) het toegekend zijn van ziekengeld in artikel 35, lid 1, 
der Ziektewet als voorwaarde wordt gesteld voor de uitbetaling 
daarvan tot en met de laatste dag van de maand, waarin het 
overlijden plaatsvond; 

dat, ook al moge een andere tekst van artikel 35, lid 1, der 
Ziektewet tot billijker resultaten hebben kunnen leiden, dit 
aan de beroepsrechter niet toestaat om van de duidelijke tekst 
ener wettelijke bepaling op gronden van billijkheid af te 
wijken.". 

Indien voor de toepassing van artikel 35 der Ziektewet niet 
de dag van toekenning van ziekengeld beslissend is, doch de 
dag, waarop de verzekerde recht heeft op ziekengeld, zal dit 
een billijker resultaat geven. Ingevolge het bepaalde in artikel 
19, lid 1, der Ziektewet heeft de verzekerde naar de mening van 
de raad bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid 
wegens ziekte recht op ziekengeld overeenkomstig het bij of 
krachtens de wet bepaalde. Dit recht komt hem direct van de 
aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid af toe. 

Artikel 29, lid 3, van de Ziektewet vermeldt weliswaar, dat 
geen ziekengeld wordt uitgekeerd over de eerste 2 dagen van de 
ongeschiktheid tot werken, bij de bepalingen, waarvan de zater-
dag en de zondag buiten beschouwing blijven, doch dat neemt 

naar 's raads mening niet weg, dat artikel 19 van de Ziekte-
wet de verzekerde over die dagen in principe wel aanspraak op 
ziekengeld geeft. Zou dit niet het geval zijn, dan behoefde in 
artikel 29, lid 3, der wet niet te worden gezegd, dat geen uit-
kering over de eerste 2 dagen plaatsvindt. Immers voor iets, 
waarop in feite geen recht bestaat, is geen verbodsbepaling 
nodig. Het zou anders zijn wanneer artikel 29 van de Ziektewet 
zou bepalen, dat over de eerste 2 dagen geen aanspraak op 
ziekengeld bestaat. Nu dit laatste niet het geval is, zal in de 
situatie, dat de verzekerde b.v. op maandag arbeidsongeschikt 
wordt en op dinsdag komt te overlijden, moeten worden gesteld, 
dat toekenning van ziekengeld dient plaats te hebben ingaande 
die maandag, doch dat met inachtneming van 2 wachtdagen 
eerst tot uitbetaling wordt gekomen, ingaande de eerstvolgende 
woensdag. In dat geval zal, als het een gehuwde verzekerde be-
treft aan de weduwe c.q. weduwnaar tot het eind van de maand 
het ziekengeld moeten worden uitbetaald. In andere gevallen zal 
op grond van billijkheidsoverwegingen tot uitbetaling aan een 
ander kunnen worden overgegaan. 

In de tegenwoordige conceptie leidt toepassing van artikel 35 
ingeval bedrijfsverenigingen hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om in gunstige zin van de wettelijke wachtdagen-
regeling af te wijken - hetwelk geen zeldzaamheid is - eerder tot 
een voor de nabestaanden gunstig resultaat. 

De raad is van oordeel, dat de rechtsongelijkheid, welke be-
staat ten aanzien van de nabestaanden van verzekerden, die geen 
en die wel wachtdagen moeten doormaken dient te worden weg-
genomen, en stelt u voor een wijziging van bedoeld artikel te 
bevorderen, waardoor dit wordt bereikt. 

Tevens vraagt de raad uw aandacht voor het tweede lid van 
artikel 35 der Ziektewet, waarin is bepaald dat slechts aanspraak 
bestaat voor zover niet de maximumtermijn Z.W. wordt over-
schreden. Op het eerste gezicht lijkt dit wel logisch doch ook 
deze bepaling kan vreemde consequenties geven. 

In het geval dat iemand op de 15de van de maand overlijdt en 
het maximumziekengeld op de 16de zou zijn bereikt, wordt het 
ziekengeld slechts tot laatstgenoemde datum uitbetaald. Was hij 
de 17de overleden dan had er inmiddels aanspraak bestaan op 
de W.A.O.-uitkering, welke uitkering dan tot het einde der 
maand zou zijn uitbetaald. 

Gesteld kan worden dat er nu eenmaal altijd grensgevallen 
zijn, doch gezien het feit, dat en in de Ziektewet en in de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ondanks het feit, dat 
het een daguitkering betreft, is bepaald dat de uitkering tot het 
eind van de maand doorloopt kan de vraag worden gesteld of 
in artikel 35, lid 2, der Ziektewet, niet het tegendeel had moe-
ten worden bepaald van wat er nu staat. Een bepaling, die het 
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tegendeel aangeeft, nl. ondanks de maximumperiode doorbeta-
len van ziekengeld, is op zich geen nieuwe lijn, gelet op het feit, 
dat ook in artikel 29, lid 7, der Ziektewet (zwangerschap) de 
maximumtermijn buiten beschouwing wordt gelaten. 

Met verschuldigde hoogachting, 
De Sociale Verzekeringsraad, 

H. J. KOSTER. 
wnd. algemeen secretaris. 


