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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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Artikel 5 
1. Als bedrijfsvereniging kan door Onze Minister, de Sociale 

Verzekeringsraad en de Sociaal-Economische Raad gehoord, op 
haar verzoek mede worden erkend een vereniging, opgericht door 
naar het oordeel van Onze Minister algemeen erkende centrale 
organisaties van werkgevers en werknemers gezamenlijk, 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 die 
onderdelen van het bedrijfs en beroepsleven, als bedoeld in artikel 3, 
voor welke niet op grond van het eerste lid van artikel 4 een bedrijfs
vereniging is erkend, 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. Slechts één bedrijfsvereniging, als in het vorige lid bedoeld, 
komt voor erkenning in aanmerking. 

3. Het vijfde en zesde lid van artikel 4 zijn ten aanzien van een 
bedrijfsvereniging, als in dit artikel bedoeld, van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 6 
1. Indien geen bedrijfsvereniging, als in artikel 5 bedoeld, wordt 

erkend of een verleende erkenning vervalt of wordt ingetrokken en 
niet van dezelfde datum af een nieuwe erkenning wordt verleend, 
kan Onze Minister een bedrijfsvereniging, welke moet voldoen aan de 
vereisten, in het eerste lid van artikel 5, onder a, b en c vermeld, 
instellen. 

2. Onze Minister benoemt, schorst en ontslaat de leden van het 
bestuur van de bedrijfsvereniging, bedoeld in het eerste lid, en bepaalt 
en wijzigt zo nodig de inhoud van haar statuten. 

3. De beschikking tot instelling van een bedrijfsvereniging bepaalt 
de datum, waarop de instelling van kracht wordt. Zij wordt in de 
Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt. 

4. De bedrijfsvereniging, bedoeld in dit artikel, heeft rechts
persoonlijkheid. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen 
worden gesteld, welke naast het in deze wet bepaalde nodig zijn 
voor de instelling, de werking en de opheffing van een bedrijfs
vereniging, als in dit artikel bedoeld. 

Artikel 7 
1. Voor zover de uitvoering van de in artikel 2, eerste lid, onder a 

tot en met ƒ, genoemde takken van verzekering is opgedragen aan 
bedrijfsverenigingen, is een werkgever ten behoeve van de uitvoering 
dier verzekeringen van rechtswege aangesloten bij de bedrijfsvereni
ging, welke haar werking uitstrekt over het onderdeel van het bedrijfs
en beroepsleven, waartoe de werkzaamheden behoren, welke hij doet 
verrichten. 

2. Indien een werkgever werkzaamheden doet verrichten, welke 
tot verschillende onderdelen van het bedrijfs en beroepsleven be
horen, ressorterend onder verschillende bedrijfsverenigingen, is hij 
van rechtswege aangesloten bij die bedrijfsvereniging, welke haar 
werking uitstrekt over het onderdeel van het bedrijfs en beroepsleven, 
waartoe de werkzaamheden behoren, waarvoor door hem in de regel 
het grootste bedrag aan loon wordt of vermoedelijk zal worden 
betaald. 

3. De Sociale Verzekeringsraad kan ten aanzien van het aan
gesloten zijn van een groep of groepen van werkgevers bij een 
bedrijfsvereniging nadere regelen stellen, welke kunnen afwijken van 
het bepaalde in het eerste en tweede lid. 

Artikel 8 
1. De natuurlijke persoon, die anders dan in loondienst een bedrijf, 

beroep of ambt uitoefent en als verzekerde valt onder een der takken 
van verzekering, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met ƒ, 
is, voor zover de uitvoering van die takken van verzekering is op
gedragen aan bedrijfsverenigingen, indien hij niet op grond van 
artikel 7 als werkgever bij een bedrijfsvereniging is aangesloten, van 
rechtswege aangesloten bij de bedrijfsvereniging, welke haar werking 
uitstrekt over het onderdeel van het bedrijfs en beroepsleven, waartoe 
de werkzaamheden behoren, welke hij verricht. 

2. Indien een persoon, als bedoeld in het eerste lid, werkzaam
heden verricht, welke tot verschillende onderdelen van het bedrijfs
en beroepsleven behoren, ressorterend onder verschillende bedrijfs
verenigingen, is hij van rechtswege aangesloten bij die bedrijfsvereni
ging, welke haar werking uitstrekt over het onderdeel van het bedrijfs
en beroepsleven, waartoe zijn werkzaamheden in hoofdzaak behoren. 

3. Het derde lid van artikel 7 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 9 

1. Bij de bedrijfsvereniging, bedoeld in artikel 5, onderscheiden
lijk artikel 6, zijn van rechtswege aangesloten: 

a. de werkgever, die op grond van het bepaalde bij of krachtens 
artikel 7 niet van rechtswege is aangesloten bij een bedrijfsvereni
ging, als bedoeld in artikel 4, eerste lid; 

b. de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, die op 
grond van het bepaalde bij of krachtens dat artikel niet van rechts
wege is aangesloten bij een bedrijfsvereniging, als bedoeld in artikel 
4, eerste lid; 

c. de natuurlijke persoon, die anders dan in de hoedanigheid van 
werknemer als verzekerde valt onder een der takken van verzekering, 
genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met ƒ, voor zover 
de uitvoering van die takken van verzekering is opgedragen aan be
drijfsverenigingen en deze persoon niet op grond van het bepaalde 
bij of krachtens de artikelen 7 of 8 van rechtswege is aangesloten 
bij een bedrijfsvereniging, als bedoeld in artikel 4, eerste lid. 

2. Het derde lid van artikel 7 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 10 

1. De Sociale Verzekeringsraad beslist, indien daarover geschil 
bestaat of indien hij dit uit anderen hoofde nodig acht, bij welke 
bedrijfsvereniging een werkgever of een natuurlijk persoon, als 
bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, of 9, eerste lid, onder c, over
eenkomstig het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 8 en 9 is 
aangesloten, alsmede te rekenen van welke datum hij bij die ver
eniging is aangesloten. 

2. De Sociale Verzekeringsraad kan op verzoek van een werk
gever beslissen, dat met afwijking van het bepaalde in artikel 7, 
tweede lid, die werkgever ten aanzien van werkzaamheden, behorende 
tot een bij de beslissing aangewezen onderdeel van het bedrijfs en 
beroepsleven, dat ressorteert onder een andere bedrijfsvereniging dan 
die, waarbij de werkgever op grond van het bepaalde in artikel 7, 
tweede lid, is aangesloten, te rekenen van een bij de beslissing aan 
te wijzen datum is aangesloten bij eerstbedoelde bedrijfsvereniging. 

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van een natuurlijk persoon, als bedoeld in artikel 8, tweede lid. 

4. Een beslissing, als bedoeld in de vorige leden, kan door de 
Sociale Verzekeringsraad te allen tijde, te rekenen van een daarbij 
aan te wijzen datum, worden gewijzigd of ingetrokken. 

5. Een beslissing, als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, 
alsmede een wijzigings of intrekkingsbeslissing, als bedoeld in het 
vierde lid, wordt met de gronden, waarop zij steunt, schriftelijk aan 
de betrokkenen medegedeeld. 

Artikel 11 
Hij, die krachtens het bepaalde in de artikelen 7, 8, 9 of 10 bij 

een bedrijfsvereniging is aangesloten of ophoudt bij die vereniging 
aangesloten te zijn, is, volgens door de Sociale Verzekeringsraad 
te stellen regelen en behoudens daarbij bepaalde uitzonderingen, 
verplicht daarvan bij die vereniging aangifte te doen. 

Artikel 12 

1. De statuten ener bedrijfsvereniging moeten zodanige bepalingen 
inhouden, dat het aantal bestuursleden, aangewezen door de ver
eniging of verenigingen van werknemers, welke aan het in stand 
houden der vereniging medewerken, even groot is als het aantal be
stuursleden, aangewezen door de vereniging of verenigingen van 
werkgevers, welke aan het in stand houden der vereniging mede
werken, en dat de vertegenwoordigers van de bedoelde verenigingen 
van werknemers ter algemene vergadering evenveel stemmen uit
brengen als de vertegenwoordigers der bedoelde verenigingen van 
werkgevers. 

2. De statuten ener bedrijfsvereniging moeten, onverminderd het 
elders in deze wet dienaangaande bepaalde, inhouden de aanduiding 
van de gemeente, waar de zetel der vereniging gevestigd is, en voorts 
bepalingen omtrent: 
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1°. het onderdeel van het bedrijfs en beroepsleven, waarover zij 
haar werkzaamheden uitstrekt; 

2°. het lidmaatschap; 
3°. de samenstelling en de bevoegdheden van de bestuursorganen, 

de bestuursvergaderingen en het nemen van een besluit in die verga
deringen, het tijdstip, waarop de benoeming van de leden van het 
bestuur en van hun plaatsvervangers zal geschieden; 

4°. de wijze, waarop naar het oordeel van Onze Minister repre
sentatieve organisaties van werkgevers en werknemers, als bedoeld ; 
in artikel 4, eerste lid, die nog niet aan het in stand houden der ' 
bedrijfsvereniging medewerken, op haar verzoek in de arbeid van 
de bedrijfsvereniging en haar bestuur worden betrokken; 

5°. de vertegenwoordiging der vereniging in en buiten rechte; 
6°. de samenstelling der algemene vergadering; 
7°. de wijze van bijeenroepen der algemene vergadering en de 

gevallen, waarin het bestuur verplicht is een algemene vergadering j 
bijeen te roepen; 

8°. de wijze van behandeling der voorstellen op de algemene ver
gadering en de wijze, waarop in die vergadering een besluit kan [ 
worden genomen; 

9°. het stemrecht en de uitoefening daarvan; 
10°. Je wijze van opbrengen der middelen tot dekking der uitgaven; 
11°. de ontbinding der vereniging. 

3. De statuten van een bedrijfsvereniging, alsmede wijzigingen in \ 
die statuten behoeven de goedkeuring van Onze Minister, die de ] 
Sociale Verzekeringsraad hoort. 

Artikel 13 
Onze Minister kan regelen stellen omtrent de door een bedrijfsver

eniging te stellen zekerheid voor de nakoming harer verplichtingen, 
voortvloeiende uit de uitvoering van de in artikel 2, eerste lid, onder 
a tot en met ƒ, genoemde takken van verzekering. 

Artikel 14 
1. Het boekjaar ener bedrijfsvereniging loopt van 1 Januari tot en 

met 31 December. 
2. Een bedrijfsvereniging stelt binnen negen maanden na het ver

strijken van een boekjaar een verslag omtrent de toestand der ver
eniging en haar werkzaamheden in het afgelopen boekjaar samen, 
welk verslag, met een exemplaar van de door de algemene vergade
ring goedgekeurde rekening over dat boekjaar, aan Onze Minister en 
aan de Sociale Verzekeringsraad wordt toegezonden. 

3. Onze Minister stelt voorschriften vast omtrent de inrichting 
van het in het vorige lid bedoelde verslag en de daarin te verwerken 
statistische gegevens. 

4. Een bedrijfsvereniging is verplicht statistische gegevens inzake 
de in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met ƒ, genoemde takken van 
verzekering, in welker uitvoering zij voorziet, te verzamelen en te 

) verstrekken volgens regelen te stellen door Onze Minister, de Cen
trale Commissie voor de Statistiek gehoord. 

Artikel 15 

Indien een bedrijfsvereniging in staat van faillissement wordt 
verklaard, vervalt haar erkenning te rekenen van de dag, waarop de 
faillietverklaring wordt uitgesproken, die dag daaronder begrepen. 

Artikel 16 
1. De erkenning ener bedrijfsvereniging wordt door Onze Minis

ter, de Sociale Verzekeringsraad en de Sociaal-Economische Raad 
gehoord, ingetrokken, indien: 

a. zij een daartoe strekkend verzoek indient; 
b. zij tot ontbinding besluit; 
c. zij niet meer voldoet aan de voor erkenning gestelde vereisten; 
d. krachtens het bepaalde in artikel 2, tweede lid, haar taak en 

bevoegdheden overgaan op «en hoofdbedrijfschap of bedrijfschap, 
bedoeld bij de Wet op de Bedrijfsorganisatie, of op een lichaam, dat 
op grond van artikel 110 dier wet door deze hoofdbedrijfschappen of 
bedrijfschappen is ingesteld. 

2. Het bestuur der bedrijfsvereniging is verplicht Onze Minister 
onverwijld met een besluit, als in het vorige lid, onder b, bedoeld, in 
kennis te stellen. 

3. De erkenning van een bedrijfsvereniging kan door Onze 
Minister, de Sociale Verzekeringsraad en de Sociaal-Economische 
Raad gehoord, worden ingetrokken, indien de bedrijfsvereniging haar 
verplichtingen, voortvloeiende uit deze wet en de wetten, waarbij 
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de in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met ƒ, genoemde takken 
van verzekering zijn geregeld, niet naar behoren nakomt. 

4. De beschikking tot intrekking van de erkenning ener bedrijfs
vereniging bepaalt de datum, waarop de intrekking ingaat. Deze wordt 
onverwijld aan de betrokken vereniging medegedeeld en wordt in 
de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt. 

5. Onze Minister stelt regelen vast omtrent de liquidatie van 
de door de bedrijfsvereniging ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, 
beheerde fondsen, alsmede omtrent de bestemming van het bij in
trekking der erkenning aanwezige vermogen van die fondsen. 

6. In geval van faillissement van een bedrijfsvereniging blijft de 
zekerheid, gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, voor 
zover zij de verplichtingen, voor de bedrijfsvereniging voortvloei
ende uit deze wet en de wetten, waarbij de in artikel 2, eerste lid, 
onder a tot en met ƒ, genoemde takken van verzekering zijn ge
regeld, niet overtreft, buiten het faillissement. 

Artikel 17 
1. De bedrijfsvereniging brengt, volgens door de Sociale Ver

zekeringsraad te stellen regelen en behoudens daarbij bepaalde uit
zonderingen, de besluiten, genomew door de algemene vergadering 
of het bestuur, ter kennis van de Sociale Verzekeringsraad. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid worden de be
sluiten van de algemene vergadering of het bestuur van de bedrijfs
vereniging terstond ter kennis gebracht van Onze Minister of de 
Sociale Verzekeringsraad, wanneer deze zulks verzoeken. 

Artikel 18 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, voor zoveel nodig 
in afwijking van het bepaalde in deze wet of in de wetten, waarbij 
de in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met ƒ, genoemde takken 
van verzekering zijn geregeld, voorzieningen worden getroffen voor 
het geval een bedrijfsvereniging naar Ons oordeel haar taak niet naar 
behoren en in overeenstemming met de bij of krachtens deze wet of 
die wetten vastgestelde regelen vervult. 

§ 2. Van de afdelingskassen 

Artikel 19 

1. De statuten ener bedrijfsvereniging kunnen bepalen, dat het 
bestuur der bedrijfsvereniging bevoegd is om voor de ziekengeldver
zekering van de werknemers of van een of meer naar de plaats van 
de door de betrokkenen verrichte arbeid onderscheiden groepen van 
werknemers, in dienst van een bepaalde werkgever, een afdelings
kas te vormen. 

2. De statuten van een bedrijfsvereniging kunnen tevens bepalen, 
dat het bestuur der bedrijfsvereniging bevoegd is om voor de zieken
geldverzekering van de werknemers, in dienst van twee of meer bij 
haar aangesloten werkgevers, wier werkzaamheden ongeveer in het
zelfde gebied worden uitgeoefend, een afdelingskas te vormen. De 
vorming van zulk een afdelingskas behoeft de goedkeuring van de 
Sociale Verzekeringsraad. 

3. De afdelingskas heeft ten doel om met inachtneming van dien
aangaande in de statuten der bedrijfsvereniging gestelde regelen de 
werkgever, onderscheidenlijk de werkgevers, gezamenlijk met zijn, 
onderscheidenlijk hun, bij de afdelingskas verzekerde werknemers 
zelf het risico te doen dragen der bij artikel 2, eerste lid, onder b, be
doelde wettelijke ziekengeldverzekering van die werknemers. 

4. De afdelingskas bezit geen rechtspersoonlijkheid; zij maakt 
een onderdeel uit van de bedrijfsvereniging. 

5. Tot vorming van een afdelingskas mag slechts worden overge
gaan, indien: 

a. de betrokken werkgever, onderscheidenlijk de betrokken werk
gevers, een daartoe strekkend verzoek doen, en 

b. de meerderheid van de werknemers, die de leeftijd van acht
tien jaar hebben bereikt en ten minste één jaar onafgebroken bij de 
betrokken werkgever(s) werkzaam zijn, zich bij stemming voor de 
vorming der afdelingskas heeft verklaard. De stemming moet schrif
telijk geschieden; zij is geheim. Het bestuur der bedrijfsvereniging is 

! met inachtneming van het vorenstaande bevoegd omtrent de stem
ming nadere regelen te stellen. 

6. De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd omtrent de vorming 
j van een afdelingskas nadere regelen te stellen. 
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Artikel 20 
1. Indien de statuten ener bedrijfsvereniging een bepaling in

houden, als bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 19, moe
ten zij tevens voorschriften geven omtrent de samenstelling van het 
bestuur der afdelingskas. 

2. Voor de afdelingskas wordt door het bestuur daarvan onder 
goedkeuring van het bestuur der bedrijfsvereniging een reglement 
vastgesteld, hetwelk niet in strijd mag zijn met deze wet of de wette
lijke bepalingen inzake de ziekengeldverzekering noch met de statuten 
der bedrijfsvereniging. 

3. Het bestuur der afdelingskas wordt voor ten minste de helft 
gekozen uit en door de bij de afdelingskas verzekerde, meerder
jarige werknemers, met dien verstande, dat: 

a. in het reglement der afdelingskas aan werknemers, die nog 
geen jaar onafgebroken bij de betrokken werkgevers werkzaam zijn, 
het recht om een vertegenwoordiger te kiezen kan worden onthouden; 

b. in het reglement der afdelingskas aan werknemers, die nog 
geen twee jaar onafgebroken bij de betrokken werkgevers werkzaam 
zijn, het recht om tot vertegenwoordiger te worden gekozen kan 
worden onthouden. 

4. In het reglement der afdelingskas worden voorschriften ge
geven omtrent het stellen van candidaten voor de verkiezing van 
leden van het bestuur der afdelingskas. De betrokken vereniging of 
verenigingen van werknemers hebben in elk geval het recht om voor 
alle te bezetten werknemersplaatsen candidaten te stellen. In het 
reglement, bedoeld in het tweede lid, worden voorschriften gegeven 
omtrent het tijdig in de gelegenheid stellen van de betrokken werk
nemersvereniging of verenigingen om van vorenbedoeld recht gebruik 
te maken, alsmede omtrent het tijdig vóór de stemming bekend maken 
aan de kiesgerechtigde werknemers van de namen der gestelde candi
daten. 

5. De bedrijfsvereniging is bevoegd voorschriften te geven om
trent de verkiezing van het bestuur der afdelingskas. 

Artikel 21 
1. Aan het bestuur der afdelingskas is opgedragen: 
a. het toekennen van het ziekengeld, met dien verstande, dat de 

bedrijfsvereniging aansprakelijk blijft voor de uitbetaling van het 
ziekengeld; 

b. de controle op het bestaan van ongeschiktheid tot werken, 
onder regelen door het bestuur der bedrijfsvereniging te stellen; 

c. de inning en het beheer der premiën. 
2. Het bestuur der bedrijfsvereniging stelt de premiën der afde

lingskas vast en bepaalt, welk deel daarvan aan de bedrijfsvereniging 
zal worden afgedragen tot dekking van te haren laste komende uit
gaven en kosten. 

Artikel 22 
1. Met goedkeuring van en onder voorwaarden, te stellen door 

de Sociale Verzekeringsraad, kan de afdelingskas ook belast worden 
met werkzaamheden, welke strekken tot uitvoering van de in artikel 
2, eerste lid, onder a, c, d, e en ƒ, genoemde takken van verzekering. 

2. Onze Minister kan met betrekking tot de toepassing van het 
eerste lid regelen stellen, waarbij ondermeer die toepassing kan wor
den beperkt tot afdelingskassen, ingesteld voor een of meer onder
nemingen, die gezamenlijk een nader vast te stellen aantal werk
nemers in dienst plegen te hebben. 

Artikel 23 

1. Het bestuur der bedrijfsvereniging heft een afdelingskas op: 
a. op verzoek van de betrokken werkgever(s) of van de meerder

heid der werknemers, bedoeld in artikel 19, vijfde lid, onder b, of 
/;. in geval het bestuur der afdelingskas naar het oordeel van het 

bestuur der bedrijfsvereniging zijn taak niet naar behoren vervult. 
2. De opheffing van de afdelingskas geschiedt bij een met redenen 

omkleed besluit. Van dit besluit staat geen beroep open. 
3. Voor zover en voor zolang het bestuur van de afdelingskas de 

opdracht, bedoeld in artikel 21, eerste lid, niet tijdig of niet naar 
behoren uitvoert en het bestuur der bedrijfsvereniging niet tot ophef
fing van de afdelingskas besluit, behoort de uitvoering van die op
dracht tot de taak van het bestuur der bedrijfsvereniging. 

4. In de statuten der bedrijfsvereniging worden regelen gegeven 
omtrent de verrekening na opheffing van de afdelingskas van enig 
batig slot van de rekening tussen de bedrijfsvereniging en afdelings
kas met de betrokken onderneming of ondernemingen en de ten 
tijde van de opheffing in dienst van die onderneming of onder
nemingen zijnde werknemers. 

Artikel 24 

1. Geschillen tussen het bestuur ener afdelingskas en een belang
hebbende worden, behoudens het bij de wet geregelde recht van be

; roep, beslist door het bestuur der bedrijfsvereniging. 
2. Volgens regelen door de bedrijfsvereniging te stellen hebben de 

besturen van de verenigingen van werkgevers en werknemers recht 
van beroep bij het bestuur der bedrijfsvereniging van de beslissingen 
van het bestuur der afdelingskas. 

§ 3. Van de administratie der bedrijfsverenigingen 

Artikel 25 

1. De bedrijfsverenigingen zijn, behoudens in de gevallen, bedoeld 
in de volgende leden, verplicht de administratie van de door haar uit 
te voeren takken van verzekering op te dragen aan een door de 
Sociale Verzekeringsraad op te richten en te beheren Centraal 
Administratiekantoor. Aan dit Centraal Administratiekantoor, hetwelk 
de hoedanigheid van rechtspersoon bezit, worden een aantal districts
kantoren verbonden, waarvan plaats en aantal door de Sociale Ver
zekeringsraad worden bepaald. 

2. De Sociale Verzekeringsraad kan aan een bedrijfsvereniging, 
i zo nodig onder het stellen van nadere voorwaarden, toestaan de 

administratie van een of meer van de in artikel 2, eerste lid, ge
noemde takken van verzekering zelfstandig te voeren. 

3. De in het vorige lid bedoelde toestemming kan met betrekking 
tot de in artikel 2, eerste lid, onder a, b, c, e en ƒ, genoemde takken 
van verzekering slechts worden geweigerd, indien tegen het zelfstan
dig voeren van de administratie door de bedrijfsvereniging over
wegende technische of administratieve bezwaren bestaan. 

4. De in het tweede lid bedoelde toestemming kan met betrekking 
tot de in artikel 2, eerste lid, onder d, genoemde tak van verzekering 
slechts worden verleend, indien: 

a. het in het belang van de bij de bedrijfsvereniging verzekerden 
moet worden geacht, dat de bedrijfsvereniging de administratie van 
deze tak van verzekering zelfstandig voert; 

/>. de administratie van deze tak van verzekering in haar geheel 
daarmede niet wordt bemoeilijkt, en 

c. overigens tegen het zelfstandig voeren van de administratie van 
deze tak van verzekering geen bezwaren van technische of admini
stratieve aard bestaan. 

5. Een ingevolge het tweede lid verleende toestemming kan door 
de Sociale Verzekeringsraad worden ingetrokken: 

a. op verzoek van de bedrijfsvereniging; 
b. indien tegen het zelfstandig voeren van de administratie door 

de bedrijfsvereniging overwegende technische of administratieve be
zwaren blijken te bestaan of indien met betrekking tot de in artikel 2, 
eerste lid, onder d, genoemde tak van verzekering niet meer wordt 
voldaan aan de in hel vierde lid gestelde vereisten; 

c. indien de nadere voorwaarden, bedoeld in het tweede lid, niet 
of niet naar behoren worden nagekomen. 

6. De toestemming, bedoeld in het tweede lid, en de intrekking der 
toestemming, bedoeld in het vijfde lid, onder b en c, behoeven, 
alvorens te kunnen werken, de goedkeuring van Onze Minister. 

Artikel 26 

1. De dagelijkse leiding van het Centraal Administratiekantoor 
berust bij een directie, bestaande uit ten hoogste drie personen. De 
Sociale Verzekeringsraad stelt voor deze directie een instructie vast. 

2. De leden van de directie van het Centraal Administratiekan
toor en de directeuren van de districtskantoren worden benoemd, ge
schorst en ontslagen door het dagelijks bestuur van de Sociale 
Verzekeringsraad. Het overig personeel van het Centraal Administra
tiekantoor en de districtskantoren wordt benoemd, geschorst en ont
slagen door of namens de directie van het Centraal Administratie
kantoor. 

3. Het dagelijks bestuur van de Sociale Verzekeringsraad stelt 
regelen vast omtrent het loon en de andere arbeidsvoorwaarden van 
de directie en het personeel van het Centraal Administratiekantoor. 

' Deze regelen behoeven de goedkeuring van Onze Minister. 
4. De directeur van een districtskantoor kan worden bijgestaan 

door een of meer commissies van bijstand. Onze Minister stelt regelen 
i omtrent samenstelling en bevoegdheid dezer commissies. 
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Artikel 27 
Indien een bedrijfsvereniging de administratie van een of meer 

van de in artikel 2, eerste lid, genoemde takken van verzekering 
zelfstandig voert, stelt het bestuur dier bedrijfsvereniging regelen vast 
omtrent indienstneming en ontslag, alsmede omtrent het loon en de 
andere arbeidsvoorwaarden van het personeel. Deze regelen be
hoeven de goedkeuring van de Sociale Verzekeringsraad. 

Artikel 28 
Onze Minister kan nadere regelen vaststellen ter uitvoering van 

het bepaalde in de artikelen 25, 26 en 27. 

§ 4. Van de schorsing en vernietiging van besluiten ener 
bedrijfsvereniging 

Artikel 29 
1. De besluiten van de algemene vergadering of het bestuur ener 

bedrijfsvereniging kunnen, voor zover zij met de wet of het algemeen 
belang strijden, door Ons worden geschorst of vernietigd. 

2. Tenzij de vernietiging geschiedt op voordracht van de Sociale 
Verzekeringsraad, wordt zij door Ons niet uitgesproken, dan nadat die 
Raad daarover is gehoord. 

i. Besluiten, waarvan beroep is ingesteld op de rechter, kunnen, 
terwijl het beroep aanhangig is of nadat over het besluit door de 
rechter uitspraak is gedaan, door Ons niet worden geschorst of ver
nietigd wegens strijd met de wet. 

Artikel 30 

De schorsing of vernietiging wordt bevolen bij een met redenen 
omkleed besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst 
en dat, in geval van schorsing, de duur daarvan bepaalt. 

Artikel 31 

1. De schorsing stuit de werking van de geschorste besluiten. 
2. Zij kan niet langer duren dan zes maanden. 

Artikel 32 

1. Indien binnen de voor schorsing bepaalde termijn de vernieti
ging van een besluit door Ons niet is uitgesproken, wordt dit geacht 
geldig te zijn. 

2. Hiervan geschiedt, voor zover het geschorste besluit was gepu
bliceerd, openbare kennisgeving. 

Artikel 33 

1. Vernietiging wegens strijd met de wet brengt mede vernietiging 
van alle gevolgen van het vernietigde besluit, voor zover die nog 
voor vernietiging vatbaar zijn. 

2. Bij vernietiging wegens strijd met het algemeen belang kunnen 
de niet met dat belang strijdige gevolgen in stand blijven. 

Artikel 34 

Indien een besluit geheel of gedeeltelijk is geschorst of vernietigd, 
draagt het bevoegde orgaan zorg, dat aan artikel 31 of artikel 33 
wordt voldaan en dat voor zoveel nodig opnieuw in hetgeen het 
geschorste of vernietigde besluit regelde, wordt voorzien. 

Artikel 35 

Gedeeltelijke schorsing of vernietiging van een besluit heeft op de 
geldigheid van de in het besluit tot schorsing of vernietiging niet 
genoemde bepalingen geen invloed. 

HOOFDSTUK III 

Van de Sociale Verzekeringsraad 

Artikel 36 
1. Er bestaat een Sociale Verzekeringsraad, welke de hoe

danigheid van rechtspersoon bezit. Hij heeft zijn zetel ter plaatse 
door Onze Minister te bepalen. 

2. De Sociale Verzekeringsraad bestaat uit een voorzitter en 
een door Onze Minister te bepalen aantal leden en een gelijk aantal 
plaatsvervangende leden. 

3. De voorzitter wordt door Ons voor de tijd van drie jaren 
benoemd. Hij kan evenwel tussentijds door Ons worden geschorst en 
ontslagen. De Sociale Verzekeringsraad wordt gehoord, alvorens Ons 
een voordracht tot benoeming of ontslag wordt gedaan. 

4. Er zijn drie plaatsvervangende voorzitters, die door Onze 
Minister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, uit de leden van de 
Sociale Verzekeringsraad worden aangewezen en door hem kunnen 
worden geschorst en ontslagen. Uit elk van de drie, in het vijfde en 
zesde lid bedoelde groepen van leden wordt een plaatsvervangend 
voorzitter aangewezen. 

5. Onze Minister wijst telkenmale voor de tijd van drie jaren een 
derde gedeelte der leden en der plaatsvervangende leden aan. 

6. Een derde gedeelte der leden en der plaatsvervangende leden 
wordt aangewezen door de naar het oordeel van Onze Minister 
algemeen erkende centrale en andere representatieve organisaties van 
werkgevers en een ander derde gedeelte door de naar het oordeel 
van Onze Minister algemeen erkende centrale organisaties van werk
nemers. Onze Minister bepaalt het aantal leden en plaatsvervangende 
leden, dat door elke organisatie wordt aangewezen. 

Artikel 37 

1. Voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van de Sociale Ver
zekeringsraad kunnen alleen zijn Nederlanders, tevens ingezetenen van 
het Rijk in Europa, die de ouderdom van dertig jaren hebben bereikt, 
niet van de verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk voorschrift uit
geschreven verkiezingen zijn ontzet noch van de uitoefening van 
het kiesrecht bij zodanige verkiezingen zijn uitgesloten noch bij een 
onherroepelijke beslisssing van een ter zake bevoegde autoriteit zijn 
ontzet van het recht ambten te bekleden. 

2. Onverenigbaar met het lidmaatschap of het plaatsvervangend 
lidmaatschap van de Sociale Verzekeringsraad is het lidmaatschap 
van het bestuur van een bedrijfsvereniging. Bij algemene maatregel 
van bestuur kunnen verdere regelen worden gesteld omtrent de onver
enigbaarheid van het lidmaatschap van de Sociale Verzekeringsraad 
met andere functies. 

3. De voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad kan worden 
bezoldigd. In dat geval wordt zijn bezoldiging door Onze Minister 
vastgesteld. Tevens kan aan de voorzitter, de leden en de plaatsver
vangende leden van de Sociale Verzekeringsraad volgens regelen, 
door die raad te stellen, een schadeloosstelling, benevens een ver
goeding voor reis en verblijfkosten, worden toegekend. Deze regelen 
behoeven de goedkeuring van Onze Minister. 

4. De voorzitter vertegenwoordigt de Sociale Verzekeringsraad 
in en buiten rechte. 

Artikel 38 

Door Onze Minister kunnen ter uitvoering van het bepaalde in de 
artikelen 37 en 38 nadere regelen worden gesteld. Daarbij kan worden 
bepaald, dat de Sociale Verzekeringsraad bevoegd is zich te splitsen 
in kamers en bepaalde zijner bevoegdheden over te dragen aan de 
voorzitter, een kamer of een commissie uit de Raad. 

Artikel 39 

De Sociale Verzekeringsraad stelt, onder goedkeuring van Onze 
Minister, een reglement voor zijn werkzaamheden vast. 

Artikel 40 

1. Het dagelijks bestuur van de Sociale Verzekeringsraad bestaat 
uit de voorzitter en negen leden. Van deze negen leden worden drie 
leden door Onze Minister aangewezen uit de in het vijfde lid van 
artikel 36 bedoelde groep; de zes andere leden worden aangewezen 
door de Sociale Verzekeringsraad, met dien verstande, dat uit elk 
van de twee in het zesde lid van artikel 36 bedoelde groepen drie 
leden worden aangewezen. 

2. De voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad is voorzitter 
van het dagelijks bestuur. Uit de leden van de Sociale Verzekerings
raad worden plaatsvervangende leden van het dagelijks bestuur aan
gewezen. De laatste volzin van het eerste lid is van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 41 

1. De Sociale Verzekeringsraad heeft een secretariaat, dat bestaat 
uit een algemeen secretaris, zo nodig een of meer secretarissen en 
ander personeel. 

2. De algemeen secretaris en de secretarissen worden in dienst ge
nomen en ontslagen door de Sociale Verzekeringsraad, met dien ver
stande, dat omtrent de benoeming van de algemeen secretaris, voor
dat deze geschiedt, overeenstemming met Onze Minister moet zijn 
verkregen. 

3. De Sociale Verzekeringsraad stelt regelen omtrent indienst
neming en ontslag, alsmede omtrent het loon en de andere arbeids
voorwaarden van het personeel. Deze regelen behoeven de goed
keuring van Onze Minister. 
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4. De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd voor zijn administratie 
gebruik te maken van de diensten van het Centraal Administratie
kantoor. 

Artikel 42 

De Sociale Verzekeringsraad is verantwoordelijk en rekenplichtig 
aan Onze Minister. 

Artikel 43 

De Sociale Verzekeringsraad brengt, volgens door Onze Minister 
te stellen regelen en behoudens daarbij bepaalde uitzonderingen, de 
besluiten, die hij neemt, ter kennis van Onze Minister. 

Artikel 44 

De besluiten van de Sociale Verzekeringsraad kunnen, voor zover 
zij met de wet of het algemeen belang strijden, door Ons 
worden geschorst of vernietigd. De artikelen 29, derde lid, 30, 31, 32, 
33. 34 en 35 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 45 
1, Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, voor zoveel nodig 

in afwijking van het bepaalde in deze wet, voorzieningen worden ge
troffen, voor het geval de Sociale Verzekeringsraad zijn uit deze 
wet voortvloeiende verplichtingen naar Ons oordeel niet naar behoren 
nakomt. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepas
sing in het geval de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden 
van de Sociale Verzekeringsraad, bedoeld in artikel 36, zesde lid, 
achterwege blijft. 

Artikel 46 
1. Het boekjaar van de Sociale Verzekeringsraad loopt van 

1 Januari tot en met 31 December. 
2. De Sociale Verzekeringsraad is verplicht binnen een jaar na 

het einde van een boekjaar een verslag omtrent de toestand van 
de door hem beheerde fondsen en van zijn werkzaamheden in het 
afgelopen boekjaar samen te stellen en aan Onze Minister uit te 
brengen. Tevens is de Sociale Verzekeringsraad verplicht jaarlijks 
aan Onze Minister verslagen van de stand van de in artikel 2, eerste 
lid, onder a tot en met ƒ, genoemde takken van verzekering te doen 
toekomen. 

3. Door Onze Minister worden voorschriften gegeven omtrent de 
inrichting van de in het vorige lid bedoelde verslagen, de daarin te 
verwerken statistische gegevens en de opmaking van de balansen van 
de door hem beheerde fondsen. 

HOOFDSTUK IV 

Van het toezicht 

Artikel 47 
De Sociale Verzekeringsraad is belast met het toezicht op de 

uitvoering van deze wet en op de uitvoering door de bedrijfsver
enigingen van de takken van verzekering, genoemd in artikel 2, eerste 
lid, onder a tot en met ƒ. Te dier zake kunnen bij algemene maat
regel van bestuur nadere regelen worden gesteld. 

Artikel 48 
De Sociale Verzekeringsraad kan met inachtneming van de 

terzake geldende wettelijke bepalingen en na verkregen overeenstem
ming met Onze Minister aan de bedrijfsverenigingen aanwijzingen 
van algemene aard geven omtrent de uitvoering van de in artikel 2, 
eerste lid. onder a tot en met ƒ, genoemde takken van verzekering. De 
erkende bedrijfsverenigingen zijn gehouden die aanwijzingen op te 

volgen. 
Artikel 49 

De Sociale Verzekeringsraad kan omtrent de inrichting en het 
voeren van de administratie voorschriften geven aan de directie van 
het Centraal Administratiekantoor en, voor zover een bedrijfs
vereniging de administratie van een of meer takken van verzekering 
zelfstandig voert, ook aan deze. De directie van het Centraal Admini
stratiekantoor en de bedrijfsverenigingen zijn gehouden die aanwij
zingen op te volgen. 

Artikel 50 
Onverminderd het bepaalde in artikel 73 kunnen door de Sociale 

Verzekeringsraad regelen worden gesteld ter uitvoering van deze 
wet ten aanzien van die onderwerpen, welke niet bij of krachtens 
de wet zijn geregeld en waarvan de regeling niet aan een ander orgaan 
is opgedragen. 

Artikel 51 
De Sociale Verzekeringraad kan een besluit van de algemene 

vergadering of het bestuur ener bedrijfsvereniging, indien dat besluit 
naar zijn oordeel in strijd is met de wet of het algemeen belang, 
aan Onze Minister ter schorsing of vernietiging voordragen. 

Artikel 52 
Het bestuur ener bedrijfsvereniging, de directeuren van het Centraal 

Administratiekantoor, alsmede de bij een dezer instellingen werk
zame personen zijn verplicht aan de Sociale Verzekeringsraad des
verlangd schriftelijk de inlichtingen te verstrekken, welke hij 
ten behoeve van de uitoefening van zijn taak verlangt, en voorts die 
raad gelegenheid te geven tot het instellen van een onderzoek, het
welk hij ten behoeve van de uitoefening van zijn taak nodig acht, en 
zo dikwijls hij dat vordert hem inzage te geven in de boeken en be
scheiden, zomede de gelden en waarden te tonen, welke door of van
wege de bedrijfsvereniging worden beheerd of bewaard. Gelijke ver
plichting als bedoeld in de vorige volzin bestaat jegens degene, die 
krachtens een machtiging van de Sociale Verzekeringsraad tot het 
vragen van inlichtingen, tot inzage in boeken en bescheiden of tot 
het zich doen tonen van gelden en waarden gerechtigd is. 

Artikel 53 
Onze Minister kan met inachtneming van de terzake geldende 

wettelijke bepalingen aan de Sociale Verzekeringsraad aanwijzingen 
geven omtrent al hetgeen verband houdt met de uitvoering van 
deze wet en de uitvoering van de in artikel 2, eerste lid, onder a 
tot en met f, genoemde takken van verzekering. 

HOOFDSTUK V 

Van de kosten 

Artikel 54 
De kosten, voor de bedrijfsverenigingen en de Sociale Verzeke

ringsraad voortvloeiende uit de uitvoering van deze wet en de 
takken van verzekering, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot 
en met ƒ, worden overeenkomstig door Onze Minister te stellen rege
len bestreden uit de premiën, opgebracht ten behoeve van de in dat 
artikel genoemde takken van verzekering, voor zover de bedrijfsver
enigingen en de Sociale Verzekeringsraad in de uitvoering dier takken 
van verzekering voorzien. 

HOOFDSTUK VI 

Strafbepalingen 

Artikel 55 
1. Overtreding van het bepaalde in de artikelen 11, 64, eerste, 

tweede en derde lid, en 66 wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

2. Het maximum der straf, in het eerste lid bedoeld, wordt ver
dubbeld ingeval van herhaling der overtreding binnen twee jaren, 
nadat een veroordeling van de schuldige wegens gelijk feit onher
roepelijk is geworden. 

Artikel 56 
Hij, die op grond van bij of krachtens deze wet vastgestelde be

palingen gehouden is inlichtingen of gegevens te verstrekken, een 
aangifte of mededeling te doen of een verklaring af te leggen en 
daarbij opzettelijk een valse opgave doet dan wel opzettelijk in strijd 
met bedoelde gehoudenheid iets verzwijgt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Artikel 57 
Overtreding van bepalingen van een krachtens deze wet uitgevaar

digde algemene maatregel van bestuur, voor zover uitdrukkelijk als 
strafbaar feit in de zin van dit artikel aangeduid, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. Het tweede lid van artikel 55 is van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 58 
Indien een bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld feit wordt 

gepleegd door of vanwege een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leiding had bij het verboden handelen of het 
nalaten. 



1679 2 
Herziening Uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering — Wijziging der Ziektewet — Wijziging Kinderbijslagwet 

Artikel 59 
Met het opsporen van de bij of krachtens deze wet of de bij of 

krachtens de wetten, welke de takken van verzekering, genoemd in 
artikel 2, eerste lid, onder a tot en met f, regelen, strafbaar gestelde 
feiten zijn, behalve de ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, belast: 

a. de overige ambtenaren van Rijks en Gemeentepolitie; 
b. de personen, daartoe door Onze Minister aangewezen. 

Artikel 60 
1. De in artikel 59 bedoelde personen hebben te allen tijde toe

gang tot alle plaatsen, waarvan naar hun redelijk oordeel de betreding 
voor de vervulling van hun taak nodig is, met uitzondering van: 

a. de inrichtingen, bedoeld in artikel 24 der Hinderwet, waartoe, 
behoudens uit anderen hoofde aan anderen toekomende bevoegd
heid, alleen toegang hebben de districtshoofden der Arbeidsinspectie; 

b. de krachtens artikel 85, eerste lid, onder b, der Arbeidswet 1919 
aangewezen verplegingsinrichtingen en gestichten, waartoe, behou
dens uit anderen hoofde aan anderen toekomende bevoegdheid, 
alleen toegang hebben de krachtens genoemde bepaling aangewezen 
ambtenaren, die bij het gebruik maken van deze bevoegdheid de bij 
die bepaling bedoelde voorschriften hebben na te leven. 

2. Wordt aan de in artikel 59 bedoelde personen de toegang ge
weigerd of belemmerd of wordt hun op hun aanmelding tot toelating 
niet geantwoord, dan verschaffen zij zich toegang, desnoods met in
roeping van de sterke arm. 

3. De artikelen 120 tot en met 123 van het Wetboek van Straf
vordering zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 61 

1. De in artikel 59 bedoelde personen zijn verplicht tot geheim
houding van hetgeen hun bij het toezicht op de naleving van de 
bepalingen, vastgesteld bij of krachtens deze wet of bij of krachtens 
de wetten, welke de takken van verzekering, genoemd in artikel 2, 
eerste lid, onder a tot en met ƒ, regelen, omtrent een bepaald be
drijf of beroep bekend is geworden, voor zover die geheimhouding 
niet in strijd is met de bepalingen van deze of een andere wet. 

2. Hij, die de bij het vorige lid opgelegde geheimhouding opzette
lijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. 

3. Hij, aan wiens schuld schending van die geheimhouding te 
wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

4. Geen vervolging heeft plaats dan op klachte van degene, die 
het in het eerste lid bedoelde bedrijf of beroep uitoefent. 

Artikel 62 

De in de artikelen 56 en 61 bedoelde strafbare feiten worden als 
misdrijven, de in de artikelen 55 en 57 bedoelde strafbare feiten 
worden als overtredingen beschouwd. 

HOOFDSTUK VII 

Overgangs en slotbepalingen , 

Artikel 63 

1. Wij kunnen, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, bepalen, 
dat de taak van het Centraal Administratiekantoor met de daaronder 
ressorterende districtskantoren tot een nader door Ons vast te stellen 
tijdstip wordt vervuld door de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid. 

2. In geval van toepassing van het eerste lid kunnen verenigingen 
of instellingen, welke met betrekking tot de uitvoering van de wette
lijke ziekengeld en de wettelijke kinderbijslagverzekering op de dag, 
waarop artikel 25 in werking treedt, administratieve werkzaamheden 
verrichten, op haar verzoek door de Sociale Verzekeringsraad worden 
toegelaten om met de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid 
gezamenlijk de taak van het Centraal Administratiekantoor en de 
daaronder ressorterende districtskantoren te vervullen. Een des
betreffend verzoek moet binnen een jaar na dagtekening van Ons 
besluit, als bedoeld in het eerste lid, zijn ingediend. 

3. De Sociale Verzekeringsraad kan aan de organen, bedoeld in 
het eerste en tweede lid, voorschriften geven omtrent de inrichting 
en het voeren der administratie. Deze organen zijn gehouden die 
voorschriften op te volgen. Artikel 52 is ten aanzien van de in het 
eerste en tweede lid bedoelde organen van overeenkomstige toe
passing. 

4. Door Onze Minister kunnen ter uitvoering van het bepaalde 
in dit artike] nadere regelen worden gesteld, bij welke regelen kan 
worden afgeweken van het bepaalde in de Wet op de Rijksverzeke
ringsbank en de Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, No. 598. 

Artikel 64 

1. Ieder is verplicht aan de Sociale Verzekeringsraad, aan het 
bestuur van een bedrijfsvereniging, aan de directie van het Centraal 
Administratiekantoor of aan een daartoe schriftelijk door de Sociale 
Verzekeringsraad, het bestuur van een bedrijfsvereniging of de 
directie van het Centraal Administratiekantoor gemachtigd persoon 
de opgaven en inlichtingen te verstrekken, welke van hem worden 
verlangd ten behoeve van de uitvoering van deze wet of van de 
wetten, welke de takken van verzekering, genoemd in artikel 2, eerste 
lid, onder a tot en met ƒ, regelen, ten opzichte van hem zelf, van 
hem, in wiens dienst hij werkt of gewerkt heeft, of van hem, die 
in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of gewerkt heeft. 

2. De opgaven en inlichtingen moeten, indien dit wordt verzocht, 
schriftelijk worden verstrekt binnen een door de Sociale Verzekerings
raad, het bestuur der bedrijfsvereniging, de directie van het Centraal 
Administratiekantoor of de persoon, bedoeld in het eerste lid, 
schriftelijk te stellen termijn. 

3. Ieder is verplicht aan de Sociale Verzekeringsraad, het bestuur 
van een bedrijfsvereniging, de directie van het Centraal Administratie
kantoor of een daartoe schriftelijk door de Sociale Verzekeringsraad, 
het bestuur van een bedrijfsvereniging of de directie van het Centraal 
Administratiekantoor gemachtigd persoon ten behoeve van de uit
voering van deze wet of van de wetten, welke de takken van ver
zekering, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met ƒ, 
regelen, desgevraagd inzage te geven in boeken, bescheiden en 
andere stukken, voor zover deze betrekking hebben op de arbeid en 
het inkomen van hemzelf of op de arbeid en het loon van een 
persoon, die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of 
gewerkt heeft. 

4. Publiekrechtelijke lichamen zijn gehouden aan de Sociale Ver
zekeringsraad, aan het bestuur van een bedrijfsvereniging, aan 
de directie van het Centraal Administratiekantoor alsmede aan 
daartoe schriftelijk door die organen gemachtigde personen, kosteloos 
de inlichtingen, welke ten behoeve van de uitvoering van deze wet 
of van de wetten, welke de takken van verzekering, genoemd in 
artikel 2, onder a tot en met ƒ, regelen, worden verlangd, te ver
strekken en toe te zenden. 

5. Het bestuur van een bedrijfsvereniging verstrekt aan het bestuur 
van een andere bedrijfsvereniging of een daartoe schriftelijk door 
dat bestuur gemachtigd persoon kosteloos de inlichtingen, welke ten 
behoeve van de uitvoering van deze wet of van de wetten, welke 
de takken van verzekering, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder 
a tot en met ƒ, regelen, worden verlangd. 

Artikel 65 

1. Alle ambtenaren, tot afgifte van uittreksels uit registers van 
de burgerlijke stand bevoegd, zijn verplicht aan de Sociale Ver
zekeringsraad, de bedrijfsverenigingen en het Centraal Administratie
kantoor kosteloos inlichtingen te verstrekken uit die registers en de 
gegevens, waarover zij ten aanzien van levenloos aangegeven kinderen 
beschikken. Tevens zijn zij gehouden de door de Sociale Verzeke
ringsraad, de bedrijfsverenigingen en het Centraal Administratie
kantoor gevraagde uittreksels uit die registers kosteloos toe te zenden. 

2. Alle gegevens en uittreksels uit of afschriften van vonnissen, ar
resten, registers en andere stukken, die de Sociale Verzekeringsraad, 
de bedrijfsverenigingen en het Centraal Administratiekantoor ter 
uitvoering van deze wet of van de wetten, welke de takken van 
verzekering, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met ƒ, 
regelen, nodig hebben, worden hun op hun verzoek door de griffiers 
van de burgerlijke gerechten vrij van alle kosten verstrekt en toege
zonden. 

Artikel 66 

De werkgever is verplicht zorg te dragen, dat op een plaats, die vrij 
toegankelijk is voor al zijn werknemers en waar deze geregeld plegen 
te komen, een kaart wordt en blijft opgehangen op zodanige wijze, 
dat van hetgeen daarop vermeld staat gemakkelijk kan worden ken
nis genomen. Deze kaart geeft aan naam en adres van de bedrijfs
vereniging, waarbij hij is aangesloten. Op deze kaart wordt melding 
gemaakt van de verplichting tot ziekmelding ingevolge de Ziektewet. 
Tevens dient op bedoelde kaart te zijn vermeld het percentage van 
het loon, dat terzake van de premiebetaling voor de in artikel 2 
genoemde takken van verzekering, voor zover de bedrijfsvereniging 
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met de uitvoering daarvan is belast, wordt ingehouden. Het model 
der kaart wordt door de Sociale Verzekeringsraad vastgesteld. 

Artikel 67 

Voor zover de verdeling van de taak tussen de Sociale Verzeke
ringsraad en de bedrijfsverenigingen bij de uitvoering van de in 
artikel 2, eerste lid, genoemde takken van verzekering niet bij of 
krachtens de wet is vastgesteld, geschiedt deze taakverdeling, gehoord 
de Sociale Verzekeringsraad, door Onze Minister. 

Artikel 68 

Tot een door Ons te bepalen tijdstip wordt, alvorens een beslissing 
wordt genomen, als bedoeld in artikel 3, artikel 4, eerste en tweede lid, 
artikel 5, eerste lid, en artiknl 16. eerste en derde lid, de Stichting 
van de Arbeid gehoord. 

Artikel 69 
Het bepaalde in de derde volzin van artikel 36, derde lid, vindt 

geen toepassing, wanneer voor de eerste maal een voorzitter van de 
Sociale Verzekeringsraad moet worden benoemd. De Stichting van 
de Arbeid wordt gehoord, alvorens Ons voor de eerste maal een voor
dracht tot benoeming van een voorzitter van de Sociale Verzekerings
raad wordt gedaan. 

Artikel 70 
In de Ambtenarenwet 1929 wordt de punt aan het slot van artikel 2, 

eerste lid, vervangen door een kommapunt en worden aan dit lid 
twee alinea's ƒ en g toegevoegd, luidende: 

„ƒ. de voorzitter en de leden van de Sociale Verzekeringsraad, 
alsmede de voorzitter en de bestuursleden der bedrijfsverenigingen, 
bedoeld in de Organisatiewet Sociale Verzekering; 

g. het personeel in dienst van de Sociale Verzekeringsraad, de 
bedrijfsverenigingen en het Centraal Administratiekantoor, bedoeld 
in de Organisatiewet Sociale Verzekering.". 

Artikel 71 
1. In artikel 4, eerste lid, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 

240) wordt tussen het onder i bis en het onder j bepaalde het volgende 
opgenomen: 

„(ter. de algemeen secretaris, de secretarissen en het verdere be
zoldigde personeel in vaste dienst van de Sociale Verzekeringsraad, 
bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Organisatiewet Sociale Ver
zekering, alsmede de directeuren en het verdere bezoldigde personeel 
in vaste dienst van het Centraal Administratiekantoor, bedoeld in 
artikel 25, eerste lid, van de Organisatiewet Sociale Verzekering;". 

2. In artikel 38, eerste lid, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 
240J wordt in plaats van „De in artikel 4, onder h, i en j genoemde 
lichamen" gelezen: „De in artikel 4, onder h tot en met j genoemde 
lichamen". 

Artikel 72 
1. De Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 32 van de Land en 

Tuinbouwongevallenwet 1922, wordt opgeheven. 
2. De verplichtingen en bevoegdheden, bij of krachtens de wet 

aan de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 32 van de Land en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, opgelegd of verleend, gaan over op de 
Sociale Verzekeringsraad. 

3. Aan de secretaris van de Raad van Toezicht, bedoeld in arti
kel 32 van de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922, kan door Onze 
Minister op voet van de bepalingen van het Koninklijk besluit van 
3 Augustus 1922, Staatsblad 479, tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan burgerlijke ambtenaren, zoals dit besluit sedert is ge
wijzigd, een wachtgeld worden toegekend. Dit wachtgeld wordt als 
kosten, voortvloeiende uit het toezicht op de Bedrijfsverenigingen, be
doeld in artikel 13 der Land en Tuinbouwongevallenwet 1922, aan
gemerkt. 

Artikel 73 
Hetgeen nog ter voorbereiding van het in werking treden van deze 

wet of tot haar uitvoering nodig is, wordt voor zover deze wet daar
omtrent geen bepalingen inhoudt, door Onze Minister geregeld. 

Artikel 74 
Deze wet kan worden aangehaald onder de titel „Organisatiewet 

Sociale Verzekering". 
Artikel 75 

Deze wet treedt in werking met ingang van een door Ons te be
palen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan 
verschillend kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoe
ring de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken (Arbeid). 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

§ 1. Algemeen 

Reeds bij de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet, 
de Ongevallenwet 1901, heeft de organisatie van de uitvoering der 
verzekering een onderwerp van bijzondere belangstelling uitgemaakt. 
Sedertdien heeft bij de verdere ontwikkeling der sociale verzekering 
het vraagstuk van de uitvoering niet opgehouden in het middelpunt 
der belangstelling te staan. 

In het in het jaar 1898 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aanhangig gemaakte wetsontwerp betreffende de ongevallenverzeke
ring had de toenmalige Regering gekozen voor een stelsel van ver
zekering bij een Rijksinstelling. Aansluiting met name bij het in 
Duitsland bestaande stelsel van ongevallenverzekering door middel 
van de „Berufsgenossenschaften" werd destijds door de Regering niet 
wenselijk geacht op grond van de overweging, dat het aantal arbei
ders per bedrijfstak te gering werd geacht om het risico van de 
ongevallenverzekering door elke bedrijfstak afzonderlijk te doen 
dragen. Onderbrenging van het risico bij één verzekeringsinstelling 
achtte men daarom noodzakelijk. Aangezien op die instelling bij 
voortduring toezicht van Staatswege diende te worden uitgeoefend, 
lag het, aldus werd betoogd, voor de hand, dat de ongevallenver
zekering zou worden ondergebracht bij een Rijksinstelling. 

Tegen dit denkbeeld rees in en buiten de Volksvertegenwoordi
ging ernstig bezwaar, welk bezwaar bij de openbare behandeling in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het bijzonder tot uitdruk
king kwam in het z.g. groot-amendement-Kuyper. In dit amendement 
stelde Dr Kuyper voor aan verenigingen van werkgevers, bedrijfsver
enigingen geheten, welke uitsluitend voor dit doel zouden moeten 
worden opgericht, het recht toe te kennen om ten dele zelf in de uit
voering der ongevallenverzekering te voorzien. 

Dit denkbeeld was in hoofdzaak gegrond op de overweging, dat 
het geboden was de zelfstandigheid en de spontaniteit van de levens
uitingen der maatschappij tegenover de te ver gaande indringing van 
het Staatsgezag te verdedigen. Inmenging van het Staatsgezag was 
hier, gelijk op het gehele terrein der sociale verzekering, althans aan
vankelijk, ook naar het inzicht van Dr A. Kuyper volstrekt onver
mijdelijk. Deze inmenging moest er echter op gericht zijn de zelf
werkzaamheid der organen van het maatschappelijk leven te bevor
deren, niet om die te vernietigen. In een hoger ontwikkeld Staats
leven moeten de functiën van de onderscheidene organen van het 
volksgeheel, zo betoogde hij, ongetwijfeld door rechtsregeling in 
behoorlijk onderling verband worden gehouden, doch de eigen func
tie van die organen mag niet vernietigd worden, zal het gehele volks
lichaam geen schade lijden. 

Na bestrijding door de Regering werd het z.g. groot-amendement
Kuyper door de Tweede Kamer verworpen en het wetsontwerp in 
de door de Regering voorgestelde vorm aanvaard. De Eerste Kamer 
der Staten-Generaal verwierp echter het wetsontwerp op grond van 
de bezwaren, die mede door Dr Kuyper waren ontwikkeld. 

Met bekwame spoed werd toen een nieuw wetsontwerp ingediend, 
dat gedeeltelijk aan de geopperde bezwaren tegemoet kwam. Geopend 
werd namelijk de mogelijkheid van financiële risico-overdracht en 
van het zelf dragen van het financiële risico. Het toekennen en ver
strekken van de aan de ongevalsgetroffenen toekomende schadeloos
stellingen bleef in handen van de daartoe in het leven te roepen 
Rijksinstelling, Rijksverzekeringsbank genaamd. In deze vorm werd 
het voorgestelde wetsontwerp tot wet verheven. 

Het vraagstuk van de organisatie der sociale verzekering is in ons 
land nimmer als één geheel behandeld geworden. Dit is voornamelijk 
te wijten aan de omstandigheid, dat de sociale verzekering in de loop 
der jaren broksgewijze is tot stand gekomen. Toen Minister Talma 


