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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Bij Kabinetsmissive van 28 juli 1981, 
no. 174, heeft Uwe majesteit, op voor-
dracht van de Minister van Sociale Za-
ken a.i. en de Minister van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk, bij 
de Raad van State ter overweging aan-
hangig gemaakt een wetsontwerp met 
memorie van toelichting, houdende 
nadere wijziging van de Ziektewet, de 
Werkloosheidswet, de Wet Werkloos-
heidsvoorziening en enkele rijks-
groepsregelingen (uniformering eind-
data in de sociale zekerheidsregelin-
gen). 

1. Het ontgaat de Raad van State, 
waarom wordt voorgesteld in het on-
derhavige wetsontwerp de (overigens 
in het kader van deze regeling passen-
de) wijzigingen in een aantal in 
Koninklijke besluiten vervatte rijks-
groepsregelingen op grond van de AI-
gemene Bijstandswet op te nemen (zie 
de artikelen IV, V en VI van het wets-
ontwerp). Naar het oordeel van de 
Raad is dit een ongebruikelijke werk-
wijze; de noodzaak daarvan ware in de 
toelichting te motiveren. 

2. In artikel I, onder B, 3°, wordt een 
beperking aangelegd bij de toepassing 
van het (vernummerde) vierde lid. In 
de eerste plaats is, naar de mening van 
het college, de tekst van deze beper-
king niet duidelijk: het ziekengeld is in 
de bedoelde situatie immers niet toe-
gekend, terwij l bovendien de gelijk-
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stelling omschreven in het nieuwe 
tweede lid uitdrukkelijk slechts geldt 
voor het eerste lid. Zo gezien lijkt de 
voorgestelde bepaling dus overbodig. 
De Raad vraagt zich bovendien af wel-
ke redenen van billijkheid kunnen wor-
den aangevoerd om de in het vierde 
lid geregelde betaling van het zieken-
geld over de maand van overlijden 
(aan anderen dan de in het eerste lid 
genoemde rechthebbenden) niette 
doen plaatsvinden in de in het (nieu-
we) tweede lid bedoelde gevallen. De 
Raad beveelt daarom aan de voorge-
stelde bepaling te wijzigen of in de toe-
lichting het standpunt van de bewinds-
lieden uiteen te zetten. 

3. Voor een redactionele kantteke-
ning moge het college verwijzen naar 
de bij het advies behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in over-
weging het wetsontwerp te zenden 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal, nadat aan het vorenstaande 
aandacht zal zijn geschonken. 

De Vice-President 
van de Raad van State, 
W. Scholten 

Redactionele kanttekening, behoren-
debi j het advies no. 810819/18 van de 
Raad van State van 27 augustus 1981 

Op verscheidene plaatsen worden 
afkortingen gebruikt, zonder dat deze 
aanvankelijk voluit zijn geschreven; 
aanbevolen wordt dit laatste steeds te 
doen. 
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