
Zitting 1969-1970 - 10 196 
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) 

BRIEF VAN DE HEREN BOOT EN VAN SCHAIK 

Nr. 11 
's-Gravenhage, 3 maart 1970. 

Hooggeachte Heer Voorzitter, 

Voor de goede orde doen wij u hierbij toekomen onze 
correspondentie met de Sociaal-Economische Raad en de Soci-
ale Verzekeringsraad inzake wetsontwerp 10 196. 

Hoogachtend, 

Mr. G. A. A. M. BOOT. 
Dr. Th. E. E. VAN SCHAIK. 

De Heer Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
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's-Gravenhage, 24 oktober 1969. 

Dames en heren, 
Voor de goede orde doe ik u hierbij mede namens mijn 

collega mr. dr. Th. van Schaik ons voorstel van wet ca. be-
treffende een overlijdensuitkering ten behoeve van nagelaten 
betrekkingen van werknemers (zitting 1968-1969 - 10 196) 
toekomen. 

Hoewel u over het wetsontwerp ongetwijfeld reeds zult be-
schikken, wordt het verhandelde in het voorlopig verslag en 
de heden door ons uitgebrachte memorie van antwoord aan-
leiding voor deze toezending onzerzijds. 

Indien een en ander u aanleiding geeft tot het maken van 
opmerkingen dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. 

Gaarne zeggen wij u bij voorbaat dank voor de te nemen 
moeite. 

Hoogachtend, 
uw dw. 

(Mr. G. A. A. M. BOOT) 

Aan 
de Sociale Verzekeringsraad 
Rutger Jan Schimmelpennincklaan 20 
's-Gravenhage 

's-Gravenhage, 24 oktober 1969. 

Dames en heren, 
Voor de goede orde doe ik u hierbij mede namens mijn 

collega mr. dr. Th. van Schaik ons voorstel van wet ca. be-
treffende een overlijdensuitkering ten behoeve van nagelaten 
betrekkingen van werknemers (zitting 1968-1969 - 10 196) 
toekomen. 

Hoewel u over het wetsontwerp ongetwijfeld reeds zult be-
schikken, wordt het verhandelde in het voorlopig verslag en 
de heden door ons uitgebrachte memorie van antwoord aan-
leiding voor deze toezending onzerzijds. 

Indien een en ander u aanleiding geeft tot het maken van 
opmerkingen dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. 

Gaarne zeggen wij u bij voorbaat dank voor de te nemen 
moeite. 

Hoogachtend, 
uw dw. 

(Mr. G. A. A. M. BOOT) 

Aan 
de Sociaal-Economische Raad 
Bezuidenhoutseweg 60, 
's-Gravenhage 

's-Gravenhage, 26 november 1969. 

Geachte heer Boot, 
Naar aanleiding van uw bovenaangehaalde brief berichten 

wij u, dat de Raad het niet tot zijn taak rekent de sociaal-
politieke merites van uw voorstel van wet te beoordelen. Wel is 
de Raad bereid de verzekeringstechnische aspecten daarvan in 
zijn eerstvolgende vergadering, welke zal worden gehouden op 
18 december 1969, aan de hand van een door het secretariaat 
te ontwerpen nota te bezien. 

Indien de behandeling van die nota daartoe aanleiding 
geeft komen wij daarna op uw brief van 24 oktober 1969 
terug. 

Hoogachtend, 
De Sociale Verzekeringsraad, 

C. M. SWIEBEL, 
algemeen secretaris. 

Aan 
de heer mr. G. A. A. M. Boot, 
Nieuwe Parklaan 29, 
's-Gravenhage 

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 

's-Gravenhage, 27 februari 1970. 

Hoogedelgestrenge heer, 
Bij brief van 24 oktober 1969 zond u onze Raad, zulks 

mede namens de heer mr. dr. Th. van Schaik, uw voorstel 
van wet betreffende een overlijdensuitkering ten behoeve van 
nagelaten betrekkingen van werknemers. Aanleiding van de 
toezending was het verschijnen van de door u uitgebrachte 
memorie van toelichting. 

Aan het onderwerp van de voorgestelde regeling zijn binnen 
de kring van de Raad enige besprekingen gewijd. Zij gaven 
het Dagelijks Bestuur aanleiding de goedkeuring van de Raad 
te vragen voor het uitbrengen van een advies uit eigen beweging 
aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De 
voorbereiding van dit advies is inmiddels door de daartoe aan-
gewezen commissies ter hand genomen. 

In uw toezending van de genoemde stukken vinden wij aan-
leiding u hiervan in kennis te stellen. 

De Algemeen Secretaris, 
HUB. L. JANSEN. 

Aan 
de hoogedelgestrenge heer 
mr.G.A.A. M. Boot, 
Nieuwe Parklaan 29, 
's-Gravenhage 
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SOCIALE VERZEKERINGSRAAD 

's-Gravenhage, 27 februari 1970. 

Hoogedelgestrenge heer, 

Ten vervolge op onze brief van 26 november 1969, nr. 93314, 
delen wij U mede dat het voorstel van wet inzake een overlij-
densuitkering ten behoeve van nagelaten betrekkingen van werk-
nemers (zitting 1968-1969 - 10 196) de Raad aanleiding geeft 
de volgende opmerkingen van verzekeringstechnische aard te 
maken. 

Zich beperkend tot het t.a.v. sociale verzekeringswetten ge-
dane voorstel stelt de Raad voorop dat dit naar zijn oordeel 
technisch uitvoerbaar is. 

De Raad vraagt zich echter wel af of de uitvoering van de 
voorgestelde regeling niet nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt 
door de bepalingen in de artikelen III sub A en IV sub A, inge-
volge welke de overlijdensuitkering in artikel 35, lid 1, der 
Ziektewet, onderscheidenlijk artikel 53, lid 1, der Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering gesteld wordt op 100 pet. 
van het dagloon en in het derde lid van laatstgenoemde artikelen 
op 80 pet. van het dagloon. 

Bij het in artikel III onder B voorgestelde nieuwe artikel 36 
der Ziektewet tekent de Raad aan dat de daarin voorkomende 
zinsnede „degene, die verzekerd is geweest" de vraag zal kunnen 
oproepen op welke categorie van personen hier wordt gedoeld. 
Daarom ware tot uitdrukking te brengen dat hier gewezen ver-
zekerden in het geding zijn, voor wie bij ongeschiktheid tot 
v/erken artikel 46 der Ziektewet toepassing zou hebben ge-
vonden. 

In de situatie waarin de voorgestelde regeling ertoe leidt dat 
de nabestaanden op grond van het Burgerlijk Wetboek, de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet recht 
op loon en uitkeringen verkrijgen komt het de Raad gewenst 
voor deze samenloop te beperken. Daartoe behoeft aanvulling 
de op grond van artikel 32, lid 4, der Ziektewet tot stand ge-
komen beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid van 18 januari 1968, nr. 61256 (Nederlandse Staats-
courant 1968/19), in dier voege dat de nagelaten betrekkingen 
aan ziekengeld en W.A.O.-uitkering niet meer ontvangen dan 
het bedrag dat de betrokkene voor zijn overlijden ontving. 

Voorts is het de Raad opgevallen dat anders dan in de inge-
volge de artikelen III en IV van het wetsontwerp gewijzigde arti-
kelen 35, lid 2, van de Ziektewet, onderscheidenlijk artikel 53, 
lid 3, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, in 
artikel V niet is voorzien in de mogelijkheid van uitbetaling van 
de overlijdensuitkering aan personen, die daarvoor naar het oor-
deel van het met de uitvoering belaste orgaan op billijkheids-
overwegingen in aanmerking komen. 

De Raad wijst er vervolgens op dat de bevoegdheid, welke de 
bedrijfsverenigingen ingevolge artikel 44 der Ziektewet en arti-
kel 25 der W.A.O. toekomt om ziekengeld en W.A.O.-uitkering 
geheel of gedeeltelijk te weigeren zich ook tot de overlijdens-
uitkering zal uitstrekken. Indien dit niet wenselijk wordt geoor-
deeld zal dit in het wetsontwerp tot uitdrukking moeten worden 
gebracht. Een complicatie treedt op als aan het overlijden geen 
periode van ziekengeld voorafging. De 'bedrijfsvereniging komt 
dan aan een beoordeling van de ongeschiktheid in feite niet toe 
en zal derhalve evenmin kunnen toekomen aan een weigering 
van ziekengeld. Bovendien bepaalt het in artikel III voorgestelde 
artikel 36 van de Ziektewet, dat in een geval van plotseling 
overlijden de overlijdensuitkering moet plaatsvinden alsof aan 
de werknemer ziekengeld was toegekend. Deze tekst Iaat in feite 
geen ruimte voor analoge toepassing van de weigeringsgronden 
van artikel 44 van de Ziektewet. Uit het wetsontwerp blijkt 
evenwel niet of dit inderdaad de bedoeling is. Overigens zal 
analoge toepassing van artikel 44 van de Ziektewet ingeval van 

plotseling overlijden betekenen dat de bedrijfsverenigingen zich 
zullen moeten begeven in een onderzoek naar de omstandig-
heden welke tot het plotseling overlijden hebben geleid. De Raad 
is van oordeel dat deze weg niet moet worden opgegaan. 

De Raad heeft niet de overtuiging dat bij een sluitende rege-
ling inzake een verplichte overlijdensuitkering aan nagelaten 
betrekkingen van werknemers binnen het raam van de sociale 
verzekeringswetten een overeenkomstige regeling in het Burger-
lijk Wetboek noodzakelijk is. Regeling uitsluitend in de sociale 
verzekeringswetten zou bepalingen met betrekking tot de anti-
cumulatie zo niet uitsluiten dan toch beperken. Dat de regeling 
hierdoor beperkt wordt tot het loon, dat de loongrens niet over-
schrijdt, acht de Raad aanvaardbaar. Dit neemt niet weg, dat 
hij - zonder daarop commentaar te geven — U gaarne deelge-
noot maakt van enige schriftelijke opmerkingen van een mede-
werker van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, welke 
deze instelling hem over dit wetsontwerp heeft doen toekomen 
en welke de toepassing van het Burgerlijk Wetboek raken. 

„De Ziektewet kent verschillende verminderings- en uit-
sluitingsgronden. De twee belangrijkste zijn artikel 30 j° 
artikel 31 en artikel 44. 

Ten aanzien van de artikelen 30 en 31 merk ik het volgende 
op: 

Wanneer een werknemer, die arbeidsongeschikt is. zijn werk-
zaamheden gedeeltelijk hervat, ontvangt hij aan ziekengeld ten 
hoogste een bedrag gelijk aan het verschil tussen het dagloon en 
het loon, dat hij van zijn werkgever krijgt. Ingevolge het tweede 
lid van artikel 35 moet, zo hij overlijdt, de bedrijfsvereniging 
dan aan de nagelaten betrekkingen 100 pet. van het dagloon 
betalen. De werkgever kan bij hetgeen hij aan de nagelaten 
betrekkingen betaalt, met deze uitkering rekening houden. Wat 
de werkgever in zo'n geval verschuldigd is, zal waarschijnlijk 
niet in alle gevallen gelijk zijn. Het kan zijn het loon, dat de 
werknemer genoot voor hij (gedeeltelijk) ongeschikt werd; in 
dat geval leidt de aftrekbepaling van het vierde lid van artikel 
1639 / B.W. tot een aanvaarbaar resultaat. Is de werkgever 
echter verschuldigd het loon. dat de werknemer laatstelijk met 
zijn gedeeltelijke arbeid verdiende, dan zou een volledige aftrek 
van ziekengeld onbillijk uitwerken. Hoewel artikel 1639 / (4) 
een „kan" bepaling is, zie ik niet hoe men een onbillijke uit-
werking zou kunnen aanvechten. 

Als de werknemer de gedeeltelijke arbeid bij een andere 
werkgever gaat verrichten, heeft men twee mogelijkheden: of 
de oude dienstbetrekking duurt nog voort (en dan zijn er twee 
dienstbetrekkingen naast elkaar) of er is alleen de nieuwe 
(gedeeltelijke) dienstbetrekking. 

In het eerste geval kunnen uit beide dienstbetrekkingen 
rechten voortspruiten (uit het B.W.) voor de nabestaanden, 
doch voor beide geldt de aftrek van 1639 / B.W. 

In het tweede geval komt artikel 1639 / B.W. slechts een-
maal aan de orde en ook dan geldt de aftrek. 

Het zijn nogal gecompliceerde situaties, waarvan u graag 
wil toegeven, dat zij weinig zullen voorkomen. 

Ten aanzien van artikel 44 komt het volgende aan de orde: 
Wanneer de bedrijfsvereniging het ziekengeld ten dele weigert 
op één van de in dat artikel genoemde gronden, is het niet 
heel waarschijnlijk, dat zij de overlijdensuitkering niet zal 
uitbetalen. Anders ligt het als de bedrijfsvereniging geheel 
weigert, b.v. omdat zij één der gronden van artikel 44 (1) a 
aanwezig acht. Het is dan niet helemaal onredelijk te achten, 
als de bedrijfsvereniging ook de overlijdensuitkering zou 
weigeren. De nabestaanden komen dan nog wel via het B.W. 
aan bod, omdat men in zo'n situatie niet kan stellen, dat het 
vijfde lid van artikel 1639 / B.W. van toepassing is. Artikel 
1639 / B.W. biedt echter geen soulaas als het een werkloze 
werknemer betreft.". 
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Ten slotte zij nog medegedeeld, dat een afschrift van deze 
brief ter kennisneming gezonden is aan de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid en de Sociaal-Economische Raad. 

De Raad vertrouwt u met het vorenstaande van dienst te 
zijn. 

Hoogachtend, 
De Sociale Verzekeringsraad, 

C. M. SWIEBEL, 
algemeen secretaris. 

Aan 
de heer mr. G. A. A.M. Boot, 
Nieuwe Parklaan 29, 
's-Gravenhage 


