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NADER RAPPORT 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 18 september 1981 

Blijkens de mededeling van de direc-
teur van Uw kabinet van 28 jul i 1981, 
nr. 174, machtigde Uwe Majesteit de 
Raad van State zijn advies betreffende 
het bovenvermelde ontwerp recht-
streeks van de Minister van Sociale Za-
ken te doen toekomen. Dit advies, ge-
dateerd 27 augustus 1981, nr. 
810819/18, moge ik U, mede namens 
de Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk hierbij aanbie-
den. 

Naar aanleiding van het advies van 
de Raad van State moge ik het volgen-
de opmerken. 

Onder punt 1 van zijn advies wijst de 
Raad op het ongebruikelijke feit dat in 
het onderhavige wetsontwerp tevens 
wijzigingen zijn opgenomen van een 
aantal in Koninklijke besluiten vervatte 
rijksgroepsregelingen op grond van de 
Algemene Bijstandswet. 

Vooral le bij dit wetsontwerp betrok-
ken regelingen is de wijze van unifor-
mering van de einddatum identiek, 
ongeacht of deze betrekking heeft op 
een wet dan wel een rijksgroepsrege-
ling. Een aparte wijziging van de rijks-
groepsregelingen, los van een wets-
ontwerp dat alleen de uniformering 
van de einddata in de sociale zeker-
heidswetten regelt, zou het ondoenlijk 
maken in alle relevante regelingen een 
gelijktijdige inwerkingtreding van de 
uniformering te effectueren. Door de 
nu gevolgde procedure die inderdaad 
ongebruikelijk is, wordt voorts de alge-
mene strekking van de uniformering 
extra benadrukt. 

In de memorie van toelichting is als-
nog de motivering opgenomen om de 
wijziging van de rijksgroepsregelingen 
te bewerkstelligen via dit wets-
ontwerp. 

Onder punt 2 van zijn advies merkt 
de Raad op dat de in artikel I, onder B, 
3°, voorgestelde beperking naar de 
mening van het college niet duidelijk 
en zelfs overbodig is. Naar aanleiding 
hiervan wil ik allereerst opmerken, dat 
een gelijkluidende beperkende bepa-
ling voorkomt in de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (WAO) 
en wel onder artikel 53, vierde lid. Deze 
bepaling is in de WAO opgenomen bij 
de wet van 24 maart 1976, Stb. 221, tot 
nadere wijziging van een aantal sociale 
verzekeringswetten en de Wet Werk-
loosheidsvoorziening op technische 
punten. 

Ik ben het met de Raad eens, dat de-
ze bepaling formeel gezien, wellicht 
overbodig is. Niettemin heb ik ge-
meend deze bepaling toch te moeten 
opnemen om uit te sluiten dat aan de 
wetstekst een andere interpretatie 
wordt gegeven dan mij voor ogen 
staat. Bovendien wil ik voorkomen, dat 
er tussen overigens gelijkluidende be-
palingen in de WAO en de Ziektewet 
(ZW) een tekstueel verschil ontstaat, 
aangezien dit aanleiding kan geven tot 
misverstanden dan wel interpretatie-
/erschillen. 

De Raad vraagt zich voorts af welke 
redenen van billijkheid kunnen worden 
aangevoerd om de in het vierde lid ge-
regelde betaling van het ziekengeld 

over de maand van overli jden (aan an-
deren dan de in het eerste lid genoenv 
de rechthebbenden) niet te doen 
plaatsvinden in de in het (nieuwe) 
tweede lid bedoelde gevallen. 

Naar aanleiding hiervan wi l ik het 
volgende opmerken. 

De bepaling, zoals voorgesteld in 
het nieuwe tweede lid, heeft uitslui-
tend tot doel te voorkomen, dat bij 
overlijden in de maand, waarin de be-
trokkene 65 jaar zou zijn geworden, 
zijn echtgenoot noch aanspraak op 
overli jdensuitkering ingevolge de ZW 
- e r bestaat immers geen recht meer 
op ziekengeld - noch aanspraak op 
overli jdensuitkering krachtens de AI-
gemene Ouderdomswet (AOW) zou 
kunnen maken. Het zou daarom naar 
mijn mening te ver voeren om deze 
bepaling ook te laten gelden voor 
rechthebbenden als bedoeld in het 
voorgestelde nieuwe vierde lid. Bo-
vendien hebben bij het opnemen van 
de bepaling in de ZW betreffende het 
toekennen van ziekengeld over de 
maand van overlijden aan anderen 
dan de in het eerste lid genoemde 
rechthebbenden overwegingen van 
administratieve aard mede een rol ge-
speeld. Indien namelijk de rechtheb-
oende overlijdt, nadat reeds zieken-
geld over de maand van overlijden is 
uitbetaald, wordt met deze bepaling 
voorkomen, dat een deel van het reeds 
uitbetaalde ziekengeld moet worden 
teruggevorderd. In de hierbedoelde si-
tuatie vervalt deze administratieve re-
den voor toekenning van een uitkering 
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bij overlijden aan de in het vierde lid 
bedoelde rechthebbenden, aangezien 
immers geen ziekengelduitkering 
meer wordt verstrekt op en na de eer-
ste dag van de maand waarin de 65-ja-
rige leeftijd wordt bereikt. 

Gezien het vorenstaande, heb ik de 
aanbeveling van de Raad tot wijziging 
van de voorgestelde bepaling, niet ge-
volgd. Overeenkomstig de wens van 
de Raad van State is mijn standpunt 
hieromtrent alsnog in de memorie van 
toelichting uiteengezet. 

Gelet op punt 3 van het advies van 
de Raad zijn nog enkele wijzigingen 
van redactionele aard in de memorie 
van toelichting aangebracht. 

Voorts is een fout in het wets-
ontwerp onder artikel I, B, 1°, aanhef, 
gecorrigeerd. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzig-
de ontwerp van wet en de overeen-
komstig het vorenstaande gewijzigde 
memorie van toelichting met bijlagen 
aan de Tweede Kamer der Staten-Gen-
raal te zenden. 

De Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 
C l . Dales 


