
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) 

VOORSTEL VAN WET, 
gelijk het luidt na de daarin tot en met 4 maart 1970 
aangebrachte wijzigingen 

Nr. 13 

WIJ 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 regelen vast te stellen inzake een verplichte overlijdensuit-
kering aan nagelaten betrekkingen van werknemers; 

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

Artikel I 
Het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt: 
Artikel 1639/ wordt gelezen: 
Artikel 1639/. De dienstbetrekking eindigt door de dood 

van de arbeider. 
Niettemin is de werkgever verplicht aan de nagelaten betrek-

kingen van de arbeider over de periode vanaf de dag na over-
lijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na die, 
waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering te verlenen ten 
bedrage van het loon dat de arbeider laatstelijk rechtens toe-
kwam. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder nagelaten 
betrekkingen verstaan de langstlevende der echtgenoten van wie 
de arbeider niet duurzaam gescheiden leefde of bij ontstentenis 
van deze de minderjarige wettige of erkende natuurlijke kin-
deren. 

De overlijdensuitkering, bedoeld in het tweede lid, kan wor-
den verminderd met het bedrag van de uitkering dat aan de 
nagelaten betrekkingen terzake van het overlijden van de ar-
beider toekomt krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte-
of arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Het bepaalde in het tweede lid geldt niet indien tengevolge 
van het toedoen van de arbeider geen aanspraak bestaat op een 
uitkering krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Elk beding, waarbij van het bepaalde in dit artikel ten nadele 
van de nagelaten betrekkingen wordt afgeweken, is nietig. 

Artikel II 

Het Wetboek van Koophandel wordt gewijzigd als volgt: 
1. Artikel 430 vervalt. 
2. In artikel 390, eerste lid, wordt „430-435" gewijzigd in: 

431-435. In de artikelen 413, tweede lid, en 450c, eerste lid, 
vervalt voorts „430,". 

Artikel III 
De Ziektewet wordt gewijzigd als volgt: 
A. Artikel 35 wordt gelezen: 
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Artikel 35. 1. Na het overlijden van degene, aan wie zie-
kengeld is toegekend, wordt het ziekengeld tot en met de laatste 
dag der tweede maand, volgende op die, waarin het overlijden 
plaatsvond, uitbetaald - voor zover mogelijk in een bedrag in-
eens -

a. aan de langstlevende der echtgenoten indien de over-
ledene niet duurzaam van de andere echtgenoot gescheiden 
leefde; 

b. bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon aan 
de minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen; 

c. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen 
aan degenen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in 
de kosten van het bestaan voorzag en met wie hij in gezins-
verband leefde. 

2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het ziekengeld 
met ingang van de dag na het overlijden verhoogd tot het 
dagloon. 

3. Indien er geen rechthebbenden zijn als bedoeld in het 
eerste lid wordt het ziekengeld na het overlijden van degene 
aan wie het is toegekend tot en met de laatste dag der maand, 
waarin het overlijden plaats vond, uitbetaald aan de persoon 
of de personen, die daarvoor naar het oordeel van het bestuur 
van de bedrijfsvereniging of van de afdelingskas op billijkheids-
overwegingen in aanmerking komt onderscheidenlijk komen, 
mits deze daartoe binnen zes maanden na het overlijden een 
verzoek bij het bestuur van de bedrijfsvereniging of van de 
afdelingskas heeft onderscheidenlijk hebben ingediend. 

4. Bij de toepassing van het eerste en het derde lid blijft het 
bepaalde omtrent de uitkeringsduur in het tweede lid van arti-
kel 29 buiten toepassing. 

B. Een nieuw artikel 36 wordt ingevoegd, luidende: 
Artikel 36. In de gevallen, waarin op de dag van het over-

Iijden van de verzekerde of van degene, die verzekerd is 
geweest, hetzij in verband met het bepaalde in artikel 29, 
derde lid, eerste volzin, hetzij omdat aan het overlijden geen 
periode van arbeidsongeschiktheid voorafging, nog geen zieken-
geld is toegekend, dient de uitbetaling als bedoeld bij artikel 
35, eerste lid, plaats te vinden, alsof hem met ingang van de 
dag na het overlijden ziekengeld is toegekend. 

C. In artikel 73, tweede lid, en in artikel 73a wordt „artikel 
35, eerste lid, onder b" telkens vervangen door: artikel 35, 
derde lid. 

Artikel IV 

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt ge-
wijzigd als volgt: 

A. Artikel 53 wordt gelezen: 
Artikel 53. 1. Na het overlijden van degene, aan wie een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, wordt de uitkering 
tot en met de laatste dag der tweede maand, volgende op die 
waarin het overlijden plaats vond, uitbetaald - voor zover mo-
gelijk in een bedrag ineens — 

a. aan de langstlevende der echtgenoten indien de over-
ledene niet duurzaam van de andere echtgenoot gescheiden 
leefde; 

b. bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon aan de 
minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen; 

c. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen aan 
degenen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de 
kosten van het bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband 
leefde. 

2. Bij toepassing van het eerste lid wordt de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering indien deze was berekend naar een ar-
beidsongeschiktheid van 80% of meer, met ingang van de 
dag na het overlijden, verhoogd tot 100/106 maal het dagloon. 

3. Indien er geen rechthebbenden als bedoeld in het eerste 
lid zijn, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering na het over-
lijden van degene aan wie deze is toegekend tot en met de 
laatste dag der maand waarin het overlijden plaatsvond uit-
betaald aan de persoon of de personene die daarvoor naar het 
oordeel van de bedrijfsvereniging op billijkheidsoverwegingen 
in aanmerking komt onderscheidenlijk komen, mits deze daar-
toe zes maanden na het overlijden een verzoek bij de bedrijfs-
vereniging heeft onderscheidenlijk hebben ingediend. 

4. Bij de toepassing van het eerste lid blijft het bepaalde 
in artikel 49, eerste en derde lid, buiten toepassing. 

B. In artikel 87, derde lid, en artikel 88 wordt „artikel 53, 
onder b" telkens vervangen door: artikel 53, derde lid. 

Artikel V 
De Wet Werkloosheidsvoorziening wordt gewijzigd als volgt: 
Artikel 19 wordt gelezen: 
Artikel 19. 1. Tenzij het op grond van paragraaf 1 op een 

vroeger tijdstip is geëindigd, eindigt een ingevolge artikel 9 
geldend recht op uitkering twee jaren na de dag, waarop de 
uitkering is ingegaan, of, indien het ingevolge het vierde lid 
van dat artikel is herleefd, even zoveel dagen later als de 
onderbreking heeft geduurd. 

2. Indien de werknemer tijdens het genot van uitkering over-
lijdt, wordt deze tot en met de laatste dag der tweede maand, 
volgende op die, waarin het overlijden plaats vond, uitbetaald 
— voor zover mogelijk in een bedrag ineens — 

a. aan de langstlevende der echtgenoten indien de over-
ledene niet duurzaam van de andere echtgenoot gescheiden 
leefde; 

b. bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon aan de 
minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen; 

c. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen 
aan degenen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in 
de kosten van het bestaan voorzag en met wie hij in gezins-
verband leefde. 

Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing. 
3. Bij toepassing van het tweede lid bedraagt de uitkering, 

met ingang van de dag na het overlijden, per dag 100% van 
het dagloon. 

Artikel VI 
O ver gangsbepaling 

Bij samenloop van aanspraken ingevolge de Ziektewet onder-
scheidenlijk de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
met aanspraken krachtens de voorwaarden van de arbeids-
overeenkomst, kan het ziekengeld, bedoeld in artikel 35 van 
de Ziektewet, of de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in 
artikel 53 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
in zoverre geacht worden te zijn toegekend op grond van de 
voorwaarden van de arbeidsovereenkomst. 

Artikel VII 
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van 

de maand volgende op die, waarin zij wordt afgekondigd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autori-
teitcn, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 


