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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

S-CRM 
S-SoZa 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet hou-
dende nadere wijziging van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet 
Werkloosheidsvoorziening en enkele rijksgroepsregelingen (uniformering 
einddata in de sociale zekerheidsregelingen). 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 28 september 1981 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 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 de einddata 

in de sociale zekerheidsregelingen te uniformeren en in verband daarmee de 
Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet Werkloosheidsvoorziening en en-
kele rijksgroepsregelingen in die zin te wijzigen; 

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 

De Ziektewet (Stb. 1967, 473) wordt gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 29, tweede lid, tweede volzin, wordt vervangen door: 
Geen ziekengeld wordt uitgekeerd op en na de eerste dag van de maand 

waarin de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

B. Artikel 35 wordt gewijzigd als volgt: 
1° Onder vernummering van het tweede tot en met het vierde lid tot het 

derde tot en met het vijfde lid, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luiden-
de: 
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2. Met degene aan wie ziekengeld is toegekend, wordt voor de toepassing 
van het eerste lid geli jkgesteld degene, wiens overl i jden heeft plaatsgevon-
den in de maand waar in hij de leefti jd van 65 jaar zou hebben bereikt doch 
vóór het bereiken van deze leeft i jd, en aan wie uitslui tend ingevolge artikel 
29, tweede l id, tweede volzin, over de dag van overl i jden geen ziekengeld is 
ui tgekeerd. Het ziekengeld word t alsdan uitbetaald met ingang van de dag 
na het over l i jden. 

2° Het derde lid word t vervangen door: 
Bij toepassing van het eerste en het tweede lid word t het ziekengeld met 

ingang van de dag na het over l i jden vastgesteld op het dag loon. 
3° In het vierde lid worden na «toegekend» ingevoegd de w o o r d e n : 
anders dan op grond van het tweede l id. 
4° In het vi j fde lid word t «het eerste en het derde lid» vervangen door: 
het eerste, het tweede en het vierde l id. 

C. In artikel 73 en 73a wo rd t «artikel 35, derde lid,» telkens vervangen 
door : 

artikel 35, vierde l id,. 

ARTIKEL II 

De Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) word t gewi jz igd als vo lg t : 
Aan artikel 21 , eerste l id, word t een volzin toegevoegd, lu idende: Geen 

aanspraak op uitkering bestaat op en na de eerste dag van de maand waar in 
een werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

ARTIKEL III 

De Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) word t gewi jz igd als 
vo lg t : 

A. Artikel 13, eerste l id, onderdeel k, word t vervangen door : 
k. de eerste dag van de maand waar in hij 65 jaar word t heeft bereikt; 

B. Artikel 19 word t gewi jz igd als vo lgt : 
1° In het eerste l id, onderdeel b, word t «op de dag, waarop de werknemer 

de leefti jd van 65 jaar bereikt» vervangen door: 
op de eerste dag van de maand waar in de werknemer de leefti jd van 65 

jaar bereikt. 
2° Onder vernummer ing van het derde lid tot het vierde lid word t een 

nieuw lid ingevoegd, lu idende: 
3. Met degene, die in het genot van uitkering is, word t voor de toepassing 

van het tweede lid geli jkgesteld degene, wiens overl i jden heeft plaatsgevon-
den in de maand waar in hij de leefti jd van 65 jaar zou hebben bereikt doch 
vóór het bereiken van deze leeft i jd, en die uitslui tend ingevolge het in artikel 
13, eerste lid onder k, bepaalde over de dag van zijn overl i jden geen recht op 
uitkering had. De uitkering word t alsdan uitbetaald met ingang van de dag 
na het over l i jden. 

In het vierde lid word t «het tweede lid» vervangen door: het tweede en het 
derde l id. 

ARTIKEL IV 

De Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 164, 553) word t gewi j -
zigd als vo lgt : 

In artikel 1, eerste l id, onder a, word t «de leeftijd van 65 jaar niet heeft be-
reikt» vervangen door: de eerste dag van de maand waar in hij 65 jaar word t 
nog niet heeft bereikt. 
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ARTIKEL V 

De Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) wordt gewijzigd als 
volgt: 

Artikel 9, onder f, wordt vervangen door: 
f. de eerste dag van de maand waarin hij 65 wordt heeft bereikt. 

ARTIKEL VI 

De Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen (Stb. 1977, 526) wordt gewij-
zigd als volgt: 

In artikel ?., onder a, wordt «de leeftijd van 65 jaar» vervangen door: de 
eerste dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt. 

ARTIKEL VII 

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
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