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KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Ceneraal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan drie ontwerpen van 
Wet tot: 

a. herziening van de uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering; 
/;. wijziging van de Ziektewet; 
C. wijziging van de Kinderbijslagwet (Herziening uitvoeringsorga

nisatie). 

De toelichtende memoriën (en bijlage), die de Wetsontwerpen ver
gezellen, bevatten de gronden waarop zij rusten. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 14 Juni 1950. 
JULIANA. 
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ONTWERP VAN WET 

n u JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

;VÜIen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 
huidige regeling betreffende de uitvoeringsorganisatie der sociale 
verzekering te herzien; 

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

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 
Deze wet verstaat onder: 
a. „Onze Minister": Onze Minister, met de uitvoering dezer wet 

belast; 
b. „bedrijfsvereniging": een bedrijfsvereniging, als bedoeld in 

Hoofdstuk II; 
c. „Sociale Verzekeringsraad": de Sociale Verzekeringsraad, be

doeld in Hoofdstuk III; 
d. „Sociaal-Economische Raad": de Sociaal-Economische Raad, 

bedoeld bij de Wet op de Bedrijfsorganisatie. 

Artikel 2 
Üc bedrijfsverenigingen en de Sociale Verzekeringsraad zijn, 

t,our zover die uitvoering bij of krachtens de wet niet aan anderen 
is opgedragen, belast met de uitvoering van: 

a. de wettelijke ongevallenverzekering; 
b. de wettelijke ziekengeldverzekering; 
c. de wettelijke invaliditeitsverzekering; 
d. de wettelijke ouderdomsverzekering; 
e. de wettelijke kinderbijslagverzekering; 
ƒ. de wettelijke wachtgeld en werkloosheidsverzekering. 
2 Bij algemene maatregel van bestuur kan op verzoek van een 

hoofdbedrijfschap of bedrijfschap, bedoeld bij de Wet op de Bedrijfs
organisatie, worden bepaald, dat de taak en de bevoegdheden van 
een bedrijfsvereniging, haar opgedragen ol' toegekend bij of krachtens 
deze wet of de wetten, welke de in het eerste lid, onder a tot en met ƒ, 
sienoemde takken van verzekering regelen, voor het onderdeel van 
het bedrijfsleven, waarvoor dat hoofdbedrijfschap of bedrijfschap is 

ingesteld, worden uitgeoefend door dat lichaam. Het bepaalde in de 
vorige volzin vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van een 
lichaam, dat op grond van artikel 110 van de Wet op de Bedrijfs
organisatie door deze hoofdbedrijfschappen of bedrijfschappen is 
ingesteld. 

3. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het vorige 
lid, kunnen met betrekking tot de uitoefening van de daarbedoelde 
taak en bevoegdheden van een hoofdbedrijfschap of een bedrijfschap, 
bedoeld bij de Wet op de Bedrijfsorganisatie of van een lichaam, 
ingesteld op grond van artikel 110 dier wet, nadere, van deze wet, 
van de wetten, welke de in het eerste lid, onder a tot en met f, 
genoemde takken van verzekering regelen of van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie afwijkende regelen worden gesteld. Zodanige alge
mene maatregel van bestuur vervalt, indien niet binnen zes maanden 
na zijn inwerkingtreding met betrekking tot de bepalingen, waarin 
is afgeweken van deze wet, van de wetten, welke de in het eerste lid, 
onder a tot en met ƒ genoemde takken van verzekeringregelen of van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie, een wetsontwerp tot zijn bekrach
tiging is ingediend. 

HOOFDSTUK II 

Van de bedrijfsverenigingen 

§ 1. Van de bedrijfsverenigingen in het algemeen 

Artikel 3 

Het bedrijfs en beroepsleven wordt voor de uitvoering der sociale 
verzekering door Onze Minister, de Sociale Verzekeringsraad en de 
Sociaal-Economische Raad gehoord, verdeeld in onderdelen, ieder 
omvattende een of meer takken van bedrijf of beroep of gedeelten 
daarvan. Daarbij wordt voor zoveel nodig aangegeven tot welke tak 
van bedrijf of beroep of gedeelte daarvan bepaalde werkzaamheden 
behoren. 

Artikel 4 

1. Als bedrijfsvereniging kan door Onze Minister, de Sociale Ver
zekeringsraad en de Sociaal-Economische Raad gehoord, op haar 
verzoek worden erkend een vereniging, opgericht door een of meer 
naar het oordeel van Onze Minister representatieve organisaties van 
werkgevers en een of meer naar het oordeel van Onze Minister 
representatieve organisaties van werknemers, welke zijn erkend op 
grond van artikel 5 van de Wet van 22 April 1855, Staatsblad No. 32, 
indien zij voldoet aan de volgende vereisten: 

a. dat tot haar doel behoort de uitvoering der in artikel 2, eerste 
lid, onder a tot en met ƒ, genoemde takken van verzekering voor 
een onderdeel van het bedrijfs en beroepsleven, als bedoeld in artikel 
3, voor zover die uitvoering niet bij of krachtens de wet aan anderen 
is opgedragen: 

b. dat zij niet beoogt winst te maken; 
c. dat haar statuten in overeenstemming zijn met de bepalingen 

dezer wet en, voor zover de uitvoering van de in artikel 2, eerste lid, 
onder a tot en met ƒ, genoemde takken van verzekering aan bedrijfs
verenigingen is opgedragen, met de wetten, waarin die takken van 
verzekering geregeld zijn. 

2. Voor ieder onderdeel van het bedrijfs en beroepsleven, als 
bedoeld in artikel 3, komt niet meer dan cén bedrijfsvereniging voor 
erkenning in aanmerking en wel die, welke door Onze Minister, de 
Sociaal-Economische Raad gehoord, als representatief voor dat 
onderdeel wordt beschouwd. 

3. Aan de oprichting van een bedrijfsvereniging, als bedoeld in 
het eerste lid, bestemd voor een onderdeel van het bedrijfs en beroeps
leven, waartoe rijksdiensten behoren of geacht worden te behoren, 
kan het Rijk als ware het een naar het oordeel van Onze Minister 
representatieve organisatie van werkgevers deelnemen. 

4. Onze Minister kan een naar zijn oordeel representatieve 
organisatie van natuurlijke personen, die anders dan in loondienst 
een bedrijf, beroep of ambt uitoefenen, van publiekrechtelijke 
lichamen of van andere rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen, 
welke is erkend op grond van artikel 5 van de Wet van 22 April 
1855, Staatsblad No. 32, voor de toepassing van het eerste lid gelijk
stellen met een naar zijn oordeel representatieve organisatie van 
werkgevers. 

5. De beschikking tot erkenning van een bedrijfsvereniging be
paalt de datum, waarop de erkenning ingaat. Zij wordt in de Neder
landse Staatscourant openbaar gemaakt. 

6. Door de erkenning verkrijgt de bedrijfsvereniging rechtsper
soonlijkheid. 
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