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VOORLOPIG VERSLAG 

De Commissie van Voorbereiding, welke voor dit wetsontwerp is 
benoemd, heeft de eer daaromtrent het volgende verslag uit te bren
gen. Daarin zijn zowel de beschouwingen weergegeven, die in de 
afdelingen gehouden zijn, als de opmerkingen, naar aanleiding daar
van in de commissie gemaakt. 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

Algemeen 

1. Van alle zijden had men met instemming kennis genomen 
van het initiatief der Regering om te komen tot een herziening van 
de uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering. Men herinnerde 
er aan, dat reeds bij herhaling van verschillende zijden, ook van 
die van het bedrijfsleven, op meer eenheid in de uitvoering is aan
gedrongen. Daarbij stond niet alleen een grotere eenvoud en over
zichtelijkheid in de vorm van uitvoering voor ogen, maar ook een 
meer efficiënte en daardoor goedkopere werkwijze. Is dit laatste 
reeds in normale tijden van belang, in het bijzonder dient men 
daarop in de tegenwoordige tijdsomstandigheden toe te zien, nu de 
lasten van de sociale-verzekeringswetgeving in tal van bedrijfstakken 
zwaar beginnen te drukken. 

Was men eenstemmig in zijn lof voor de bedoeling van het onder
havige wetsontwerp, omtrent de wijze, waarop de Regering deze 
bedoeling tracht te verwezenlijken, liepen de meningen uiteen, gelijk 
uit het vervolg van dit verslag zal blijken. 

Vele leden brachten in herinnering, dat er vele en grondige 
veranderingen zijn opgetreden in het maatschappelijk leven 
van ons volk sedert de dagen, waarin Minister Talma zijn 
conceptie in zake de sociale verzekering bracht, en zij vroegen 
zich af of ook Talma niet verheugd zou zijn geweest, indien 
hij op de huidige verhoudingen een systeem van sociale ver
zekering had kunnen bouwen, waarin het beginsel van de „souverei
niteit in eigen kring" tot uitdrukking was gebracht. Stonden bij de 
opkomst der sociale verzekering de organisaties van werkgevers en 
werknemers nog onvoldragen van vorm en ongerijpt van inzicht 
voor schier onoverkomelijke moeilijkheden, thans is dit anders en 
kan men zeggen, dat deze organisaties op de basis van de verschil
lende levensbeschouwingen en in onderling vertrouwen tot wasdom 
zijn gekomen. Deze ontwikkeling heeft nog betrekkelijk kort geleden 
de wetgever in staat gesteld de grondslag te leggen voor een orga
nische opbouw der sociaal-economische gemeenschap in de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie. 

De hier aan het woord zijnde leden waren van mening, dat 
een herziening, gelijk thans wordt beoogd, niet alleen zou moeten 
zijn een voortbouwen in de geest van de zoeven genoemde wet, maar 
tevens een enten van de tak der sociale verzekering op de stam der 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Dit leek hen te meer wenselijk 
toe, daar het te voorzien is, dat de sociale verzekering zich in de naaste 
toekomst ook tot anderen dan loonarbeiders zal gaan uitbreiden. De 
sociale verhoudingen zullen er naar de mening van deze leden 
toe leiden, dat op het gebied van de kinderbijslagverzekering, de 
ziekteverzekering en de ouderdomsverzekering de collectieve verzeke
ringen op verplichte solidariteitsbasis zich mede gaan richten tot die
genen, die in vele gevallen wellicht meer dan de loonarbeiders tot de 
economisch zwakkeren moeten worden gerekend. De organische ge
dachte in vertegenwoordiging en uitvoering, welke ten grondslag ligt 
aan de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, kwam deze leden ook 
voor dit nieuwe verschijnsel als de juiste voor. De reeds bestaande 
sociale organisaties in de landbouw en de middenstand zijn zodanig 
gevormd en bewerktuigd, dat een vruchtbare vervulling van haar taak 
in een nieuwe organisatie der sociale verzekering van haar verwacht 
mag worden. 

Deze leden — en van verschillende zijden sloot men zich in dit 
opzicht bij hen aan — betuigden dan ook hun volle instemming met 
de woorden, geschreven in de aanhef van § 2 der Memorie van Toe
lichting, waarin de Regering als haar oordeel te kennen geeft, dat het 
zwaartepunt der sociale verzekering gelegd moet worden in handen 
van het georganiseerde bedrijfsleven. De argumenten, daartoe door 
de Regering aangevoerd, konden deze leden onderschrijven. Ook 
zij achtten het wenselijk, dat de belanghebbenden zoveel mogelijk bij 

de uitvoering betrokken zullen worden en dat zulks het best kan 
geschieden bij een bedrijfstaksgewijze opbouw van de uitvoerings
organisatie. Gaarne stemden zij in met de gedachte (Memorie van 
Toelichting, blz. 24 bovenaan), dat op deze wijze niet alleen de 
mogelijkheid wordt geschapen, dat de betrokkenen belangstelling 
blijven houden voor de voor hen geldende sociale verzekeringen, 
maar dat bovendien deze verzekeringen en de uitvoering daarvan 
aldus het best aan de belangen en wensen der betrokkenen, die het 
meest bedrijfstaksgewijze tot uiting komen, worden aangepast. Zij 
spraken er hun voldoening over uit, dat de Regering dit inzicht is 
toegedaan en dit op zo duidelijke wijze heeft geformuleerd, en zij 
stemden dan ook gaarne in met het voornemen van de Regering om 
te breken met het huidige dualisme in de uitvoeringsorganisatie. In 
hoeverre ook de ouderdomsverzekering in deze unificatie zal moeten 
worden begrepen, wilden deze leden intussen voorlopig nog in het 
midden laten. Zij zouden op dit punt bij de bespreking der bedrijfs
verenigingen terugkomen. 

2. Verscheidene leden, die zich in vele opzichten bij het voorgaande 
betoog konden aansluiten, gaven reeds aanstonds als hun mening 
te kennen, dat de uitvoering der ouderdomsverzekering vooralsnog 
in handen dient te blijven van de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid. Hetzelfde zou trouwens, naar de overtuiging van deze 
leden, ten aanzien van de Invaliditeits en de Ongevallenwet het 
geval dienen te zijn. Zij beseften, dat de bedoeling van de Regering 
een andere is; uit artikel 2 van het wetsontwerp blijkt, dat zij alle 
bestaande en toekomstige verzekeringswetten wil doen uitvoeren 
door de verplichte vakbedrijfsverenigingen. Aan brede beschou
wingen over het al of niet wenselijke daarvan hadden deze leden 
thans geen behoefte, maar wel wensten zij er op te wijzen, dat een 
gaan in deze richting op ernstige bezwaren zal stuiten, bezwaren 
van practische, maar ook van meer principiële aard. Het zal de 
Regering bekend zijn, dat ook in het bedrijfsleven omtrent deze 
kwestie allerminst eenstemmigheid bestaat. Deze leden zouden er 
met kracht op willen aandringen, dat de reorganisatie in de uit
voering der sociale verzekering zich voorshands zal beperken tot de 
Ziektewet en de Kinderbijslagwet. Deze beide wetten kunnen dan met 
de Werkloosheidswet uitgevoerd worden door de verplichte vakbe
drijfsverenigingen, zoals deze in laatstgenoemde wet zijn aanvaard. 
Wellicht kan daaraan in de toekomst nog worden toegevoegd de uit
voering van de kortlopende uitkeringen, krachtens de industriële 
Ongevallenwet, maar dit laatste achtten deze leden niet van onmid
dellijke urgentie. 

Wanneer deze weg wordt gevolgd, behoeft ook de Werkloosheids
wet — zo merkten zij in dit verband nog op — niet langer on
uitgevoerd te blijven. Aan de daarvoor erkende bedrijfsverenigingen, 
welke dan immers ook de Ziekte en Kinderbijslagwet zullen moeten 
uitvoeren, zou de verplichting moeten worden opgelegd om bij 
overneming van de portefeuille, die de Raden van Arbeid thans 
nog voor de uitvoering dezer wetten onder zich hebben, een ge
deelte van het personeel dier Raden over te nemen. Op deze wijze 
zal de moeilijkheid, verbonden aan de noodzaak van afvloeiing 
van een deel van dat personeel, gemakkelijker kunnen worden over
wonnen. In ieder geval dient met de uitvoering van de Werkloos
heidswet niet te worden gewacht tot het onderhavige ontwerp (indien 
dit althans in zijn huidige opzet gehandhaafd zou blijven) tot wet 
zal zijn verheven. Onafhankelijk daarvan behoort genoemde wet 
zonder verder uitstel in werking te treden. 

3. Vele andere leden hadden tegen dit betoog ernstig bezwaar. 
Het grote voordeel van de reorganisatie, welke in het wetsontwerp 
wordt voorgesteld, is juist, dat er een einde zal worden gemaakt 
aan de versnippering, de tegenstrijdigheden en de inefficiency, 
waaraan de uitvoeringsorganisatie van onze sociale verzekering 
momenteel mank gaat. Wordt de herziening nu slechts voor een 
deel van de sociale verzekering van kracht, dan zal het voornaam
ste doel der reorganisatie niet bereikt worden. Wel erkenden deze 
leden, dat een oplossing, welke allerwegen bevrediging schenkt, 
moeilijk te verwezenlijken is, omdat men te maken heeft met 
historisch gegroeide verhoudingen, met deskundigen, die het onder
ling in verschillende opzichten oneens zijn, en ook wel met op
vattingen, die meer op theoretische overwegingen zijn afgestemd dan 
op een zo goedkoop en doeltreffend mogelijke werkwijze. Toch is dit 
laatste — aldus deze leden — van eminent belang, zeker nu het 
levenspeil van de grote massa van ons volk slechts met grote moeite 
en inspanning gehandhaafd zal kunnen worden. Elke gulden — zo 
meenden zij —, die onnodig aan uitvoeringskosten wordt besteed. 
kan niet uitgegeven worden aan de sociale voorzieningen zelf. Zij 
konden daarom ook volledig instemmen met het voorstel van de 
Regering om zoveel mogelijk alle sociale verzekeringswetten door 
dezelfde organen te doen uitvoeren, omdat alleen op die wijze de 
nodige efficiency kan worden verkregen. 

* 
Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1950—155! 
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4. Hoewel zij het beiang van meer unificatie en coördinatie van 
de uitvoering der sociale verzekering, evenals de leden, hiervoor aan 
het woord, zeer groot achtten, meenden verschillende leden zich toch 
te moeten aansluiten bij hen, die overwegende bezwaren hadden 
tegen de wijze, waarop een en ander in het ontwerp wordt ge
regeld. Uitgangspunt voor de uitvoering der sociale verzekering is 
voor deze leden de overweging, dat het geboden is, de zelfstandig
heid en de spontaneïteit van de levensuitingen der maatschappij te 
verdedigen tegen te ver gaande indringing van het Staatsgezag. Het 
wetsontwerp nu heeft — aldus deze leden — een sterk c;ntralis-
tische en ambtelijke inslag, die wellicht verklaard moet worden uit 
het feit, dat aan de geprojecteerde bedrijfsverenigingen mede de 
taak is toegedacht de toekomstige Ouderdomswet uit te voeren. Over 
deze ouderdomsvoorziening hebben de Kamer echter nog steeds geen 
voorstellen bereikt, en het Iaat zich niet aanzien, dat dit binnon 
korte lijd het geval zal zijn. Deze situatie maakt het ook naar de 
mening van deze leden uitermate moeilijk een definitive uitspraak 
te doen over de voorgestelde reorganisatie, ook al heeft de Minister 
van Sociale Zaken in de Memorie van Antwoord nopens de be
groting voor 1951 te dien aanzien enige mededelingen gedaan. 

Deze leden stelden zich op het standpunt, dat als de toekomstige 
ouderdomsvoorziening de vorm zou krijgen van een algemene volks
verzekering, welke aan een ieder een bodempensioen zou waar
borgen, het bedrijfseigene aan deze verzekering geheel zou komen 
te ontbreken. Er schijnt dan weinig reden om de uitvoering er van 
in handen van het bedrijfsleven te leggen. Doch dan vervalt tevens 
de argumentatie in de Memorie van Toelichting ten aanzien van een 
gedwongen centralisatie van de uitvoeringsapparatuur, zoals deze 
in het ontwerp wordt voorgesteld. 

In dit verband stelden de hier aan het woord zijnde leden de vraag, 
hoe de Regering staat tegenover het denkbeeld, toekomstige ouder
domsvoorziening in beginsel te maken tot een voorwerp van dis
cussie in het gemeen overleg tussen Regering en Staten-Generaal, 
een en ander eventueel nadat de S.E.R. van advies zal hebben ge
diend. 

Ten aanzien van de mogelijkheid van verzekering van zelfstan
digen merkten deze leden op. dat het zeker niet is uitgesloten, dat 
het „bedrijfseigene", wat deze groep betreft, eigen eisen stelt, die niet 
congruent zijn aan de behoeften, die overigens onder de verzekerden 
worden gevoeld. Dit rechtvaardigt, dat de zelfstandigen in de be
drijfsvereniging, waarbij zij zijn aangesloten, recht van medezeggen
schap hebben. Deze medezeggenschap is hun in het ontwerp niet 
gegeven. Weliswaar opent het vierde lid van artikel 4 de mogelijk
heid, dat een organisatie van zelfstandigen tot de oprichting van een 
bedrijfsvereniging medewerkt (hoewel daarbij blijkens de toelichting 
vooral is gedacht aan organisatie van zelfstandigen, die werkgever 
zijn), doch artikel 12. lid 1, dat de paritaetische samenstelling van het 
bestuur der bedrijfsvereniging voorschrijft, houdt geen rekening met 
de wenselijkheid van vertegenwoordiging van de bij de bedrijfsver
enigingen aangesloten zelfstandigen in het bestuur. Zelfs rijst de 
vraag, of dit eerste lid van artikel 12 voor deze vertegenwoordiging 
geen beletsel is. Naar het inzicht van deze leden is het wenselijk, dat 
de wet waarborgen geeft, dat de zelfstandigen, bij de bedrijfsver
enigingen aangesloten, in haar bestuur, en bovendien ook in haar 
algemene ledenvergadering, vertegenwoordigd zullen zijn. 

5. Sommige leden hadden tegen de gehele opzet en achtergrond 
van dit wetsontwerp ernstige grieven, aangezien het de uitvoering van 
de sociale verzekering geheel wil toevertrouwen aan het publiekrech
telijk georganiseerde bedrijfsleven. Reeds bij verschillende andere ge
legenheden hadden zij zich uitdrukkelijke tegenstanders verklaard 
van enigerlei publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Hun bezwaren 
daartegen hadden zij reeds zo veelvuldig geuit, dat zij meenden 
daarop thans niet te behoeven in te gaan. Die bezwaren vloeien alle 
voort uit één hoofdbezwaar: aan het georganiseerde bedrijfsleven 
(lees: de grote ondernemers) wordt een dusdanige, in feite aan de 
werking van het Parlement onttrokken invloed gegeven, dat de be
langen der andere maatschappelijke groepen (arbeiders, kleine zelf
standigen, boeren en meer in het algemeen de consumenten) daarbij 
in de verdrukking komen. Dit bezwaar wordt niet opgeheven door in 
de organisatie figuren te betrekken, die beweren de arbeidersklasse te 
vertegenwoordigen, nl. bestuurders van de erkende werknemersorga
nisaties. 

Hetzelfde geldt — aldus deze leden — van de voorgenomen reor
ganisatie der sociale verzekering. Deze oplossing is het resultaat van 
een vijftigjarige strijd van de georganiseerde grote ondernemers, die 
het beginsel van het particuliere initiatief ook in de sociale verzeke
ring willen invoeren. Zij waren overtuigd, dat bij een organisatie 
als de voorgestelde de ondernemers zowel op het algemene beleid 
als op de afzonderlijke beslissingen een invloed zullen uitoefenen, 
waartegenover geen voldoend tegenwicht van de zijde der verzeker
den gevonden zal worden. Dit euvel zal zich in het bijzonder voor

doen (zoals thans reeds in de practijk bij de uitvoering door bedrijfs
verenigingen het geval is), wanneer tussen de verzekerde en zijn 
werkgever om enigerlei reden een latent of openlijk conflict bestaat. 
De sociaal toch reeds zwak staande, door ziekte, ongeval, ouderdom 
of werkloosheid niet tot werken in staat zijnde arbeider, wordt in 
dergelijke gevallen, bij voorbeeld door ontslag, gemakkelijk de dupe 
van de nauwe band, die tussen het verzekeringsorgaan en de werk
gever bestaat. 

Deze leden konden de voordelen van een bedrijfsgewijze opbouw 
der uitvoeringsorganisatie niet inzien. Zij gaven de voorkeur aan 
een regionaal-centraal opgebouwde organisatie, gelijk deze op het 
ogenblik bestaat in de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Ar
beid. Bij een reorganisatie, zoals de Regering zich deze voorstelt, 
vreesden zij een voortzetting van de huidige versplintering met alle 
ongunstige gevolgen daarvan voor de tienduizenden verzekerde ar
beiders, die jaarlijks van de ene bedrijfstak naar de andere overgaan. 
Dit geldt niet slechts — aldus deze leden — voor de langlopende 
ouderdomsverzekering (waarvoor dit bezwaar ook door de Regering 
erkend wordt), maar evenzeer voor de langlopende ongevallenver
zekering en voor de kortlopende verzekeringen. Zij dachten m.n. aan 
de voor de arbeiders schier eindeloze conflicten, voortvloeiende uit 
artikel 53, lid 1, sub a, juncto artikel 55 der Ziektewet, conflicten, 
die in één slag zijn opgelost, wanneer de uitvoering aan een centraal
regionaal crgaan zal zijn toevertrouwd. 

De in onderneinerskringen bestaande vrees voor ambtenarij kon
den deze leden niet delen. Zij zagen niet in, waarom bij voorbeeld 
Centraal Beheer in feite minder ambtelijk zou zijn dan de Rijksver
zekeringsbank of de Raden van Arbeid. Zij wilden gaarne toegeven, 
dat het soms wenselijk kan zijn voor bepaalde groepen arbeiders, al 
dan niet bedrijfsgewijs, speciale regelingen te treffen, doch zulks 
behoeft geenszins een bedrijfsgewijze opbouw te impliceren. Indien de 
Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank onder rechtstreeks 
toezicht van de Minister van Sociale Zaken iets meer bevoegdheden 
verkrijger, en wat meer bewegingsvrijheid hebben, kunnen ook deze 
organen allerlei bovenwettelijke regelingen treffen. 

Al zijn deze leden dus voorstanders van een centraal-regionaal uit
voeringsapparaat, daarmede wilden zij geenszins te kennen geven, dat 
zij de huidige organisatie van Raden van Arbeid en Rijksverzeke
ringsbank ideaal achten. Als voornaamste bezwaar zagen zij — naast 
het reeds genoemde gebrek aan armslag — het feit, dat de arbeiders 
zelf niet aan de uitvoering deelnemen. Dat aan dit verlangen zou 
zijn voldaan, wanneer door de Minister enkele bestuurders van de 
erkende arbeidersorganisaties in de Raad van Toezicht op de Rijks
verzekeringsbank en in de Raden van Arbeid benoemd worden, ont
kenden zij ten stelligste. Deze bestuurders vertegenwoordigen immers 
niet de arbeiders, die in andere dan de erkende organisaties of in het 
geheel niet georganiseerd zijn. Deze leden zouden daarom prijs stel
len op een terugkeer naar het door Minister Talma geopperde en in 
Frankrijk bestaande systeem, waarbij de arbeiders en werkgevers 
districtsgewijs elke vier jaar hun vertegenwoordiger in de uitvoerings
organen rechtstreeks kiezen. Wanneer deze verkiezingen plaats vin
den tegelijk met die voor de gemeenteraden, behoeven de kosten 
(die men overigens gaarne voor de democratie behoort over te heb
ben) niet hoog te zijn. Bij zeer vele leden ontmoette dit pleidooi voor 
inschakeling van de ongeorganiseerde werknemers, die nimmer blijk 
gaven van enige belangstelling, laat staan van enige offervaardigheid 
voor de totstandkoming en uitvoering van de sociale verzekering, 
weinig waardering. Ook voor het overige schenen de hierboven ont
wikkelde gedachten aan de hier aan het woord zijnde leden dermate 
in strijd met de ervaring van twintig jaar uitvoering van de Ziektewet, 
dat zij zich ontslagen achtten deze opvattingen uitvoerig te bestrijden. 

Bedrijfsverenigingen 

6. Vele leden juichten het toe, dat de Regering de uitvoering der 
sociale verzekering wil toevertrouwen aan de bedrijfsverenigingen, 
welke daartoe een zo groot mogelijke autonomie zullen verkrijgen. 
Met de opvatting, in § 2 van de Memorie van Toelichting weer
gegeven, dat de Raden van Arbeid als uitvoeringsorganen dienen te 
verdwijnen en dat de groei der bedrijfsverenigingen moet worden ge
corrigeerd door de vorming van één enkele, verplichte bedrijfsver
eniging per bedrijfstak, konden deze leden eveneens instemmen. Ook 
konden zij de Regering volgen in haar opvatting, dat het karakter 
van de vakbedrijfsverenigingen als (met de Sociale Verzekeringsraad) 
uitsluitende draagsters van de verzekering de publiekrechtelijke status 
met zich brengt. Slechts op deze wijze immers zullen deze verenigingen 
in staat zijn haar natuurlijke taak van primaire beleidsvoering naar 
behoren te vervullen. 

Dat het belasten van deze bedrijfsverenigingen met de uitvoering 
van een verplichte ouderdomsverzekering bepaalde eisen van repre

sentatieve aard aan haar besturen zal stellen, konden deze leden de 
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Regering toestemmen. Dit zal zeker het geval zijn, indien de te ver
wachten ouderdomsverzekcring een verplicht algemeen bodempen
sioen zou beogen. Terecht merkt de Regering op blz. 24 van de 
Memorie van Toelichting op, dat niet alle belanghebbenden geacht 
zullen kunnen worden door de organen van het georganiseerde be
drijfsleven te zijn vertegenwoordigd. Of met het oog op deze belangen 
een voorziening, als geopend in artikel 4, lid 4, van het wetsontwerp, 
genoegzaam zal zijn om de uitvoering van een algemene ouderdoms
verzekering aan de vakbedrijfsverenigingen te binden, was voor de hier 
aan het woord zijnde leden intussen nog een open vraag, bij welker 
beantwoording zij zich niet in beslissende mate door het belang der 
unificatie zouden willen laten leiden, hoezeer zij dit belang ook in
zagen. Op dit punt wensten zij zich hun oordeel voor te behouden, 
tot zij van de inhoud van het wetsontwerp op de ouderdomsverzeke
ring kennis zouden hebben genomen. Thans kan men immers nog 
niet niet enige zekerheid voorspellen, hoe deze wet er uit zal zien, 
noch in welke verhouding zij zal staan tot de Invaliditeitswet en tot 
de regeling der bedrijfspensioenen. 

Deze leden achtten het daarom ook redelijk, dat bij de herziening 
der uitvoeringsorganisatie niet zal worden geprejudicieerd op de uit
voering der toekomstige ouderdomsverzekering. De organisatie dient 
thans aldus te worden opgezet, dat een eventuele keuze tussen cen
trale en gedecentraliseerde uitvoering van de nieuwe ouderdomsver
zekering voorshands mogelijk blijft. Op die wijze zal het dan mogelijk 
zijn over deze aangelegenheid, voor zover nodig, in vrijheid te be
slissen bij de behandeling van het ontwerp-Ouderdomsverzekcring. 

7. Ook vele andere leden achtten het juist, dat aan de bedrijfsver
enigingen het uitvoeringsbeleid wordt opgedragen en dat deze daar
toe een wettelijk monopolie zullen ontvangen. Dat de bedrijfsvereni
gingen onder leiding en toezicht zullen staan van een centraal orgaan, 
de Sociale Verzekeringsraad, was voor deze leden vanzelfsprekend. 
In de voorgestelde constructie zagen zij de volgende voordelen. In 
de eerste plaats vervalt de grote verscheidenheid van organen, welke 
thans het uitvoeringsbeleid dragen. Dit zal meer eenheid van beleid 
en een grotere efficiency ten gevolge hebben. Voorts zal er een einde 
komen aan de funeste concurrentie tussen de uitvoeringsorganen 
onderling. Een derde voordeel is, dat de besturen der bedrijfsvereni
gingen, welke uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers 
bestaan, bekend zijn met alle bijzonderheden van de desbetreffende 
bedrijfstak. En tenslotte zal door het bestaan der bedrijfsverenigingen 
het onderling overleg tussen werkgevers en arbeiders om tot een zo 
goed mogelijke uitvoering en toepassing der sociale verzekeringswetten 
te komen, worden bevorderd. 

Het wetsontwerp opent in artikel 2, lid 2, de mogelijkheid — aldus 
gingen de hierbedoelde leden verder —, dat bedrijf of hoofdbedrijf
schappen op eigen verzoek taak en bevoegdheden van een bedrijfs
vereniging overnemen. Dat naar aansluiting tussen de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie en de uitvoering der sociale verzekering wordt 
gestreefd, achtten deze leden juist. Zij waren echter van mening, dat 
dit doel veel beter te verwezenlijken zou zijn door in daartoe in aan
merking komende gevallen het bestuur van een bedrijfsvereniging te 
doen vormen door een commissie uit het bestuur van een (hoofd) 
bedrijfschap. De Wet op de Bedrijfsorganisatie geeft daartoe de ge
legenheid. Evenzeer is het volgens deze wet mogelijk, personen buiten 
het bestuur van een „schap" in zulk een commissie op te nemen. 
Het kan zeer nuttig zijn, van deze mogelijkheid gebruik te maken; 
de personen, die in het bestuur van een bedrijfschap zitting hebben, 
zullen immers in vele gevallen niet de meest geschikten zijn om aan
gelegenheden op het gebied der sociale verzekering te behandelen. 
Om deze reden hadden de hier aan het woord zijnde leden bedenking 
tegen genoemd tweede lid van artikel 2. Bovendien vreesden zij, dat 
wanneer van de mogelijkheid, die deze bepaling biedt, gebruik wordt 
gemaakt, het bestuur van het betrokken bedrijfschap overbelast zal 
worden, zodat het aan zijn eigenlijke taak niet toekomt. Men verlieze 
ook niet uit het oog, dat een bedrijfschap een geheel andere opzet 
heeft dan een bedrijfsvereniging en daardoor in het algemeen niet 
geëigend zal zijn om als uitvoeringsorgaan van de sociale verzeke
ring op te treden. Overigens zullen de bedrijfsverenigingen grote 
lichamen zijn — men denke aan de Werkloosheidswet —, die een veel 
ruimer terrein bestrijken dan de meeste bedrijfschappen, zodat toe
passing van artikel 2, lid 2, daardoor onmogelijk wordt. 

8. Tegen het systeem van het zoeven reeds genoemde Iweede lid 
van artikel 2 hadden verschillende leden ernstig bezwaar. Hierbij 
kunnen de autonome bedrijfsverenigingen op verzoek van een hoofd
bedrijf of bedrijfschap niet alleen van haar autonomie worden be
roofd, doch ook volledig worden opgenomen in de sfeer van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De veronderstelling, dat de 
bestuursleden van een bedrijfschap steeds de juiste personen zijn 
voor een bestuursfunctie in een bedrijfsvereniging, zal in de practijk 
zeker blijken niet op te gaan. Hetzou naar de mening van deze leden 

gevaarlijk zijn een bepaling in de wet op te nemen, waardoor het 
bestuur, bestaande uit in de materie der sociale verzekering deskun
dige werkgevers en werknemersvertegenwoordigers, door een Ko
ninklijk besluit, aan kant zou kunnen worden gezet en vervangen 
door een aantal bestuurders van een bedrijfschap, dat zijn sporen op 
het terrein van de sociale verzekering nog zou moeien verdienen, ge
steld al, dat het daarop prijs zou stellen. 

9. Verscheidene leden spraken hun waardering uit voor het histo
risch overzicht, dat de Memorie van Toelichting geeft van de strijd, die 
in ons land sinds 1901 is gevoerd over de vraag, of de sociale verzeke
ring moet worden uitgevoerd door organen der Overheid of door 
organen van het bedrijfsleven. Terecht constateert de Regering, 
dat de laatste gedachte steeds meer gemeengoed is geworden. Dit 
heeft er — aldus deze leden— toe geleid, dat er bedrijfsverenigingen 
in het leven zijn geroepen, die de uitvoering van de sociale verzeke
ringswetten hebben ter hand genomen. Bij de Ziektewet en de Kin
derbijslagwet is nog een klein gedeelte van de uitvoering in handen 
van Overheidsorganen, maar bij de Wachtgeld en Werkloosheidswet 
is de bedrijfsvereniging het enige uitvoeringsorgaan en dus verplicht 
voorgeschreven. 

Het zou geheel in de rede liggen — zo meenden o'eze leden, bij 
wie zich vele anderen aansloten —, wanneer de Regering nu de his
torische lijn doortrekt en de uitvoering van de Ziektewet en de 
Kinderbijslagwet voortaan ook geheel door bedrijfsverenigingen wil 
doen uitvoeren. 

De hier aan het woord zijnde leden achtten het evenwel onlogisch 
en ook onaanvaardbaar, dat de bedrijfsverenigingen, welke het wets
ontwerp bedoelt, niet dezelfde zijn als die, welke in de Werkloosheids
wet zijn geprojecteerd. De bedrijfsvereniging van het ontwerp is als 
uitvoeringsorgaan van geheel ander karakter. Zou het wetsontwerp op 
dit punt ongewijzigd worden aanvaard, dan zou daarmede volkomen 
zijn afgeweken van de beslissing, die de Kamer ten deze bij de be
handeling van de Werkloosheidswet heeft genomen. Daarvoor is 
naar de mening van deze leden echter geen enkele reden. De uit
voeringsorganen, zoals de Werkloosheidswet die kent, hadden des
tijds de volledige instemming van de Kamer. Over welk punt ook 
verschil van mening heeft bestaan, niet over het karakter der bedrijfs
verenigingen. De nu voorgestelde bedrijfsverenigingen kunnen, in 
tegenstelling tot die van de Werkloosheidswet, het zelf-doen niet 
behoorlijk tot gelding brengen. Op allerlei wijzen worden zij in haar 
vrijheid belemmerd door voorschriften, regelen en aanwijzingen van 
hogere organen (Kroon, Minister, S.V.R). In vele gevallen blijft op 
deze wijze van het zelf-doen door het bedrijfsleven slechts de naam 
over. Hierbij doelden deze leden met name op de bepaling van arti
kel 25, lid 1. volgens welke de bedrijfsverenigingen als regel verplicht 
zijn de administratie van de verzekering op te dragen aan een Cen
traal Administratiekantoor. 

Bovendien is het gevaar niet denkbeeldig, dat de vele bevoegd
heden, welke de Sociale Verzekeringsraad tegenover de bedrijfs
verenigingen bezit, het zelf-doen van deze laatste in hoge mate 
illusoir maakt. Bij de bespreking van het C.A.K. en de S.V.R. in 
het vervolg van dit verslag zouden deze leden op een en ander 
nader ingaan. 

10. Vele leden vroegen zich af, waarom in dit wetsontwerp de 
kwestie van de afdelingskassen wordt geregeld. Zij zagen geen enkele 
reden om ook in andere sociale verzekeringswetten dan de Ziektewet 
dit instituut te introduceren. Het ware daarom juister deze aange
legenheid in de Ziektewet te regelen, zo meenden zij. 

Voorts wilden zij de bijzondere aandacht van de Regering vragen 
voor de coördinatie van de verschillende medische diensten. De 
huidige organisatie daarvan achtten zij chaotisch en inefficiënt. Waar 
in de Memorie van Toelichting (blz. 27, eerste alinea) wordt gesteld, 
dat de ondergeschiktheid van de medische diensten aan de besturen 
der bedrijfsverenigingen geen bezwaar behoeft op te leveren, „indien 
maar gewaakt wordt voor de wetenschappelijke onafhankelijkheid 
van de medicus", hadden zij gaarne gezien, dat de Regering de waar
borgen daarvoor nader had aangeduid. In de bestaande verhoudingen 
waren zij van deze onafhankelijkheid geenszins overtuigd. Zij zouden 
ook gaarne vernemen, tot welke resultaten de destijds ingestelde 
subcommissie van de Commissie-Van Rhijn ten deze is gekomen. 

Sommige leden wensten hun grieven te laten horen tegen de 
afdelingskassen, het in het ontwerp niet genoemde stelsel van eigen
risico-dragen en de erkende geneeskundige diensten. In deze gevallen 
worden de wettelijke ziekte en ongevallenverzekeringen in de prac
tijk uitgevoerd door het kantoorpersoneel van de werkgever, m.a.w. 
door de ondernemers zelf, terwijl de medische controle en zelfs de 
behandeling plaats vinden door fabrieksartsen, die eveneens van de 
werkgever afhankelijk zijn. Ook al is theoretisch aan de arbeiders, 
die in de betrokken onderneming werkzaam zijn, enig toezicht 
op de werking van de afdelingskassen gegeven, in de practijk zijn 
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deze arbeiders in zulk een mate afhankelijk van hun werkgevers, dat 
van werkelijke invloed van arbeiderszijde geen sprake is. Deze is —-
aldus deze leden — in de huidige maatschappij alleen enigermate te 
bereiken door de sociale verzekering te onttrekken aan de georgani
seerde ondernemers en te doen uitvoeren door een regionaal-centraal 
apparaat, gelijk zij hierboven reeds hadden bepleit. 

Van verschillende andere zijden werd betoogd, dat de practijk, 
welke met de afdelingskassen is opgedaan, de ongegrondheid van de 
hier geopperde bezwaren voldoende aantoont. 

Sociale Verzekeringsraad 

11. Vele leden achtten het begrijpelijk, dat de Regering, ter wille 
van de nodige uniformiteit in het algemeen en van een doelmatige con
trole op uitvoering en beheer, een overkoepelend orgaan, belast met 
het toezicht op de bedrijfsverenigingen en met een deel der uitvoering, 
in het leven wenst te roepen. Met het denkbeeld van de oprichting van 
een Sociale Verzekeringsraad (S.V.R.) konden zij dan ook instemmen. 
Zoals zij de bedrijfsverenigingen zagen als publiekrechtelijke organen, 
waarin de bedrijfsgenoten in onderlinge samenwerking op zoveel 
mogelijk autonome wijze de voorzieningen der sociale verzekerings
wetten zodanig verzorgen, dat de speciale behoeften van het bedrijfs
leven zo goed mogelijk tot haar recht komen en de lasten zoveel moge
lijk op een wijze, passend bij de bedrijven, worden gedragen, zo zagen 
zij de S.V.R. als een publiekrechtelijk toporgaan dezer vakbedrijfsver
enigingen, waarin met medewerking van door de Overheid benoemde 
leden de samenwerking dier bedrijfsverenigingen tot stand zou 
moeten komen, een samenwerking, die tot doel heeft het beleid 
der vakbedrijfsvereniging te richten op het algemeen verzekerings
belang van alle bedrijfsgenoten in het gehele bedrijfsleven. Zij merk
ten hierbij op, dat men in onze organisatiewetgeving op sociaal
economisch gebied reeds kent de Sociaal-Economische Raad als 
hoogste orgaan, hetwelk tot taak heeft de zelfwerkzaamheid van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganen te coördineren tot het gemeen
schappelijk bedrijfsbelang en te subordineren aan het algemeen wel
zijn. Zonder een eigen taak van de S.V.R. te ontkennen, leek het 
hun — in de hoop op toekomstige verbindingen tussen de organen 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en die van de publiek
rechtelijke sociale verzekeringsorganisatie — toch niet wenselijk mo
menteel af te zien van een wettelijke erkenning, dat de sociale ver
zekering een van het totaal afhankelijk onderdeel vormt van de taak 
van het publiekrechtelijk georganiseerde bedrijfsleven. Daarbij kon
den zij de juistheid toegeven van hetgeen in de Memorie van Toe
lichting op blz. 27 (laatste alinea van S 2) op dit punt gezegd wordt. 
Inderdaad is thans de uitvoering van de Wet op de Bedrijfsorganisatie 
nog niet zo ver gevorderd, dat de in die wet bedoelde organen reeds 
belast zouden kunnen worden met de uitvoering der sociale verzeke
ring. Maar het toporgaan der bedrijfsorganisatie, de S.E.R., bestaat 
niet alleen, doch i'unctionneert ook reeds. Het kwam deze leden dan 
ook zeer wenselijk voor de onderlinge verhouding tussen S.E.R. en 
S.V.R. in de wet tot uitdrukking te brengen. 

De hier aan het woord zijnde leden achtten het voorts een logische 
consequentie van de publiekrechtelijke organisatie der sociale ver
zekering, dat de centrale Overheid zich zal onthouden van alle uit
voering en dat haar taak zich zal beperken tot die van toezicht. Indien 
de S.V.R. voor een derde deel zal worden samengesteld uit door de 
Overheid benoemde leden, is het te meer voldoende, dat die taak 
niet verder gaat. 

Uiteraard kan bij zulk een regeling de Minister slechts verantwoor
delijk zijn voor dit toezicht en dient uit de verschillende sociale ver
zekeringswetten de bepaling, behelzende de aansprakelijkheid van het 
Rijk voor de uitkeringen aan verzekerden (o.a. artikel 61 Ziektewet), 
te vervallen. 

Vele andere leden zouden zich met klem tegen zulk een onder
graving van de rechtszekerheid der verzekerden willen verzetten. 

Hoewel de eerder aan het woord zijnde leden de noodzaak van de 
benoeming van de voorzitter van de S.V.R. door de Kroon niet in
zagen, konden zij zich daarmede toch wel verenigen, mits die benoe
ming zou geschieden uit een door de S.E.R. opgemaakte voordracht 
van b.v. drie personen. Dat de S.E.R. deze voordracht zou opstellen, 
achtten zij hoogst wenselijk, omdat daarmede zou worden gegaran
deerd, dat alleen een persoon, die in het bedrijfsleven algemeen gezag 
en vertrouwen geniet, de leiding van de S.V.R. zou waarnemen. 

Ten aanzien van de samenstelling van de S.V.R. waren deze leden 
van mening, dat het juister zou zijn de aanwijzing van de leden, 
afkomstig uit het bedrijfsleven, te doen geschieden door de S.E.R., 
op aanbeveling van de vakbedrijfsverenigingen. Een dergelijke gang 
van zaken zou logisch voortspruiten uit de opbouw van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie, binnen welke de S.V.R. als commissie 
van de S.E.R. haar plaats zou ontvangen. Behalve het recht van 
aanbeveling zouden de vakbedrijfsverenigingen de bevoegdheid moeten 

hebben, zowel bestuurders van die verenigingen als andere personen 
uit het bedrijfsleven voor te dragen. Een reden van uitsluiting van de 
benoeming in de S.V.R. van deze bestuurders achtten deze leden niet 
aanwezig, integendeel, zij zouden deze wenselijk achten. Men mag 
immers aannemen — zo meenden zij —, dat deze personen het ver
trouwen der in het ontwerp bedoelde organisaties bezitten. Verder 
komen zij voort uit het bedrijfsleven en zijn daaraan verwant. Boven
dien zijn bestuurders van vakbedrijfsverenigingen doorgaans des
kundig en met de zaken vertrouwd, zodat zij bij uitstek geschikt zijn 
voor het vervullen van een bestuurstaak in de S.V.R. Door hun 
voortdurend contact met en hun begrip voor de eigen aard der be
drijfsvereniging bieden zij een waarborg voor een zoveel mogelijk 
autonome werkzaamheid dier verenigingen. Tenslotte staan zij ook 
dicht bij de dagelijkse practijk der sociale verzekering. Indien de 
S.V.R. op de door hen gedachte wijze zou zijn samengesteld, zouden 
de hier aan het woord zijnde leden geen bezwaar meer hebben tegen 
de regeling, voorgesteld in artikel 26, waarin aan de S.V.R. de op
richting en het beheer van het Centraal Administratiekantoor worden 
toevertrouwd. 

Zeer vele andere leden waren van mening, dat de centrale organi
saties van werkgevers en werknemers rechtstreeks haar vertegenwoor
digers voor de S.V.R. behoren te kiezen, naar analogie van de huidige 
samenstelling van het bestuur der Federatie van Bedrijfsverenigingen. 

Sprekende voorbeelden van een verregaande bevoogding der be
drijfsverenigingen door de S.V.R. — zo hervatten de vorige leden 
hun betoog — zijn de bepalingen, dat de S.V.R. de arbeidsvoor
waarden van het personeel der bedrijfsverenigingen moet goedkeuren 
(artikel 27), dat haar bewilliging is vereist voor de vorming van 
afdelingskassen (artikel 19, lid 2) en dat zij nadere regelen omtrent 
de vorming van afdelingskassen moet kunnen stellen (artikel 19, lid 6). 
Wellicht zou iets te zeggen zijn voor het stellen van algemene regelen 
door de S.V.R. voor de werking der afdelingskassen. De voorgestelde 
onnodige bemoeiing van de S.V.R. met het interne leven der bedrijfs
verenigingen ging deze leden echter te ver. 

Evenzo hadden zij bezwaar tegen de bepaling van artikel 49, waar
bij een ongelimiteerde volmacht aan de S.V.R. wordt gegeven om 
bij voorschrift de administratie der bedrijfsverenigingen te regelen. 

Andere leden vroegen zich af, of zulke voorschriften met het oog 
op de statistiek, de efficiency en een doelmatige controle gemist 
zouden kunnen worden. 

Wat betreft de bevoegdheid van de S.V.R., verleend in artikel 48, 
wilden de eerder aan het woord zijnde leden gaarne een nadere om
schrijving zien opgenomen van hetgeen moet worden verstaan onder 
de verplicht op te volgen „aanwijzingen van algemene aard" ten aan
zien van de uitvoering van de in artikel 2 genoemde takken van ver
zekering. Het leek hun aanvankelijk toe, dat de huidige redactie het 
zelf doen der bedrijfsverenigingen wel zeer te na zou kunnen komen. 
Voorts achtten deze leden het wenselijk, dat de bedoelde „aanwijzin
gen" slechts zouden worden gegeven in overleg met de S.E.R. Dit zou 
zeer ten goede komen aan een alzijdige beleidsoriëntatie van de S.V.R. 
en de band tussen S.E.R. en S.V.R. versterken. 

Nog gevaarlijker voor een gezonde ontwikkeling van de zelf
werkzaamheid scheen deze leden de bepaling van artikel 50. Indien 
iets in de uitvoering niet bij of krachtens de wet is geregeld en de 
regeling er van is niet opgedragen aan een ander orgaan, heeft de 
S.V.R. krachtens dit artikel een vrijbrief om te regelen naar goed
dunken, mits hij de aanwijzingen, krachtens artikel 53 eventueel door 
de Minister gegeven, maar in acht neemt. 

Met de artikelen 17, 47 en 52, waarin de toezichthoudende taak van 
de S.V.R. uitgewerkt wordt, konden deze leden zich verenigen. Wel 
stelden zij, in verband met hun voorafgaande uiteenzetting, de vraag, 
of ook de Regering niet van oordeel is, dat de S.V.R. gehouden zal 
moeten zijn aan de S.E.R. alle gevraagde inlichtingen te verstrekken
waarover zij zelf tevens beschikken. 

12. Bij de hierboven weergegeven bezwaren tegen de vermenging 
van de taak van de S.V.R. en die van de bedrijfsverenigingen konden 
verscheidene leden zich aansluiten. De S.V.R. — aldus ook deze 
leden — dient zich te beperken tot het houden van toezicht op de 
uitvoering der wet; de uitvoering zelf worde volledig aan de bedrijfs
verenigingen overgelaten. De bedenkingen, aangevoerd tegen de arti
kelen 48, 49 en 50, onderschreven deze leden dan ook ten volle: dat 
de S.V.R. bevoegd zou zijn allerlei voorschriften en aanwijzingen van 
verstrekkende algemene aard te geven, achtten zij verwerpelijk. Hier 
treedt de S.V.R. kennelijk op het terrein der uitvoering. Ook de hier 
aan het woord zijnde leden zouden de Regering in overweging wil
len geven, de S.E.R. te betrekken bij de benoeming van de leden van 
de S.V.R. Het ontbreken van iedere relatie tussen deze twee organen 
/anen zij als een leemte in het wetsontwerp. Zonder hiermede te 
willen zeggen, dat zij de S.V.R. als een onderdeel van de S.E.R. zouden 
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willen zien, waren zij toch van mening, dat tussen beide een nauw 
contact behoort te bestaan. 

13. Verschillende andere leden, die eveneens bedenking hadden 
tegen het systeem van het wetsontwerp, volgens hetwelk de S.V.R. 
zich als toezichthoudend orgaan tevens in sterke mate op het gebied 
van de uitvoering beweegt, vreesden, dat dit aan de zo noodzakelijke 
belangstelling en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de belangheb
benden zeker niet ten goede zal komen. Het verplichte lidmaatschap 
van de vakbedrijfsverenigingen moge een bijzonder toezicht op die 
bedrijfsverenigingen rechtvaardigen, dit betekent nog niet, dat het 
aanbeveling verdient de uitvoering voor een groot deel aan de be
drijfsverenigingen te onttrekken en in handen te leggen van een 
centraal orgaan, dat tevens toezicht uitoefent. Vermenging van toe
zicht en uitvoering dient ook volgens deze leden zoveel mogelijk te 
worden vermeden. 

Eveneens dient naar hun inzicht voorkomen te worden, dat de 
S.V.R. voor alle takken der sociale verzekering dezelfde bevoegd
heden krijgt. Ten aanzien van de werkloosheids en de kinderbijslag
verzekering zullen de bevoegdheden verder dienen te gaan dan b.v. 
ten aanzien van de ziekengeld en ongevallenverzekering. De S.V.R. 
zou daartoe in een aantal kamers verdeeld moeten worden, en elk 
van deze kamers speciaal belast met één tak van verzekering. Het 
toezicht van de S.V.R. zou zich voorts niet alleen moeten uitstrekken 
over de bedrijfsverenigingen, doch ook over de Overheidsorganen, 
die eventueel belast zouden worden met de uitvoering van de bodem
pensioen verzekering. 

De leden, hier aan het woord, zouden het op prijs stellen de ziens
wijze van de Regering over deze suggesties te vernemen. 

14. Dat naar aansluiting en coördinatie tussen S.E.R. en S.V.R. 
wordt gestreefd, achtten ook vele andere leden wenselijk. Naar hun 
mening onthoudt het wetsontwerp zich evenwel terecht van regelingen 
op dit punt. Beide organen zullen meestal onafhankelijk van elkaar 
over dezelfde onderwerpen adviseren, waarbij dan de S.V.R. meer 
aandacht zal schenken aan de organisatorische en verzekeringstech
nische zijde der vraagstukken, terwijl de S.E.R. meer de algemeen 
sociaal-economische kant zal bezien. Op deze wijze zal de Regering 
een alzijdige voorlichting ontvangen. De hier aan het woord zijnde 
leden zouden het om deze reden onnodig achten om thans in de 
wet de verhouding tussen deze twee lichamen vast te leggen. Het 
ware juister de ontwikkeling af te wachten en daaruit te zijner tijd 
de consequenties te trekken met betrekking tot de wijze, waarop 
S.E.R. en S.V.R. organisatorisch ineengepast zullen worden. 

Verschillende leden onderschreven dit. Op het terrein van de sociale 
verzekering is door vrijwillig overleg tot dusverre steeds coördinatie 
mogelijk gebleken, ook tussen uitvoeringsorganen van het bedrijfs
leven en Overheidsorganen. Ten aanzien van de toekomstige ver
houding lussen S.E.R. en S.V.R. dient de natuurlijke ontwikkeling te 
worden afgewacht. 

Vrijwillig overleg konden deze leden zich in de toekomstige ont
wikkeling voorstellen tussen de S.V.R., de Federatie van bedrijfs
verenigingen (zie hieronder) en de S.E.R., en wel in die zin, dat over 
aangelegenheden van algemeen beleid de opinie van de andere or
ganen door de meest gerede partij wordt gevraagd. Op deze wijze 
zou er van een nevenschikking sprake kunnen zijn. 

Tegen het voorstel, om aan de S.V.R. behalve een toezichthou
dende ook een leidinggevende en coördinerende taak op te dragen, 
hadden de leden, die in het begin van deze paragraat' aan het 
woord waren, geen bezwaar. De bedrijfsverenigingen kennen een 
verplicht door de Overheid opgelegd lidmaatschap. De Overheid 
heeft in de verschillende sociale verzekeringswetten aan werkgevers 
en werknemers verplichtingen opgelegd en draagt soms zelf aan
zienlijke bedragen in de financiering der verzekering bij. Het ligt 
daarom naar de mening van deze leden ook voor de hand, dat de 
S.V.R. — en ook de Minister zelf in laatste instantie — zekere be
voegdheden bezit om een juiste uitvoering te kunnen bevorderen en 
waarborgen. Draagt men nu controle en leiding aan twee verschillende 
organen op, dan wordt de zo zeer gewenste vereenvoudiging van de 
uitvoeringsorganisatie weer niet bereikt. De hier aan het woord zijnde 
leden achtten het derhalve geenszins een nadeel, dat in de S.V.R. toe
zicht, leiding en coördinatie verenigd zijn. Deze combinatie komt 
trouwens — zo merkten zij nog op — in tal van instanties voor en is 
dus zeker niet iets ongewoons. Beperkt men de taak van de S.V.R. 
tot de controle, dan is, naar de mening van deze leden, het onver
mijdelijk gevolg, dat de Minister allerlei algemene uitvoeringsvoor
schriften moet geven en coördinatiemaatregelen nemen. Ook uit een 
oogpunt van „zelfdoen"' achtten deze leden het zoveel mogelijk over
laten van deze taken aan de S.V.R., die immers grotendeels uit ver
tegenwoordigers van het bedrijfsleven bestaat, veel verkieslijker. 

Andere leden waren het met deze opvatting, gelijk elders uit dit 
verslag blijkt, in genen dele eens. 

De eerderbedoelde leden waren voorts van oordeel, dat de S.V.R. 
in de toekomst ook het beheer behoort te hebben over fondsen zoals 
het Algemeen Werkloosheidsfonds. Zij achtten het niet wenselijk, 
dat naast de S.V.R. nog fondsbesturen zouden bestaan. 

15. Vele leden, afkomstig uit verschillende fracties, zagen het 
als een tekort, dat in het ontwerp geen plaats is toegekend aan de 
Federatie van Bedrijfsverenigingen. Deze federatie is opgekomen uit 
het vrije initiatief der bedrijfsgenoten en heeft bij de uitvoering van 
de Ziektewet, zonder enige wettelijke bevoegdheid te bezitten, uit
nemend werk verricht. Naar de mening van deze leden is het wense
lijk deze federatie in de uitvoering te betrekken en bepaalde taken 
op dit gebied, in het ontwerp aan de S.V.R. opgedragen, in haar 
handen te leggen. 

Hierbij dacht met m.n. aan het formeren van een gemeenschappe
lijk administratiekantoor, waaraan bedrijfsverenigingen, die hiertoe 
wensen over te gaan, haar administratie kunnen opdragen. 

Deze federatie dient zich, overeenkomstig haar tot dusver gevolgde 
werkwijze, strikt te beperken tot het terrein van de zuiver technische 
uitvoering van de sociale verzekering. Dit orgaan van het bedrijfs
leven zal een taak hebben te vervullen op het gebied van de organi
satie en coördinatie en een belangrijke adviserende functie hebben. 
Wanneer de S.V.R. zich uitsluitend op het gebied van het toezicht 
beweegt, behoeft, naar de mening van deze leden, voor doublures 
van werkzaamheden niet gevreesd te worden. 

Vele andere leden zouden tegen het inruimen van een plaats in 
de wet aan de Federatie ernstig bezwaar hebben. Een wezenlijke 
behoefte daaraan bestaat naar de mening van deze leden niet, nu er 
een S.V.R. komt, waarin het bedrijfsleven ruim vertegenwoordigd 
zal zijn, terwijl de opzet van de wet er aanzienlijk ingewikkelder 
door zou worden. 

Centraal Administratiekantoor 

16. Op blz. 26 van de Memorie van Toelichting (eerste volle 
alinea) wijst de Regering er op, dat „zelfdoen" niet betekent, dat 
de duizenden beslissingen, die in het dagelijks werk van de uit
voeringsorganen worden genomen, voortaan aan de besturende col
leges worden voorgelegd. Vele leden stemden met deze opmerking 
in, daar zij begrip hadden voor een behoorlijke werkverdeling en 
voor het belang om lagere werkzaamheden door anderen dan de 
besturende colleges (zij het onder verantwoordelijkheid daarvan) te 
doen verrichten. 

Echter ontging het hun, waarom deze lagere werkzaamheden des
wege niet tot het zelfdoen zouden behoren, zoals de Memorie van 
Toelichting verder schijnt te willen suggereren. Wel konden zij zich 
verenigen met het denkbeeld van een Centraal Administratiekantoor 
(C.A.K.), waaraan de bedrijfsverenigingen desgewenst haar admini
stratie kunnen opdragen. Zij konden eveneens de gedachte onder
schrijven, dat zulk een C.A.K. exclusief moet zijn in deze zin, dat er 
slechts één zodanige instelling zal bestaan en dat de bedrijfsvereni
gingen voor het alternatief worden gesteld om zelf de administratie uit 
te voeren dan wel deze op te dragen aan dit ene lichaam. Ook konden 
zij begrijpen, dat, wanneer een bedrijfsvereniging eenmaal de admini
stratie toevertrouwd heeft aan het C.A.K., er verplichtingen ontstaan, 
welke het weer zelf ter hand nemen van de administratie bemoeilijken. 
Een wettelijke regeling, waarin dit laatste aan zekere voorwaarden wordt 
gebonden, zou dan ook op de steun van deze leden kunnen rekenen. 
Evenmin ontmoette het voorstel, om de oprichting, inrichting en het 
beheer van het C.A.K. aan de S.V.R. (mits samengesteld, gelijk door 
hen bepleit) toe te vertrouwen, bij deze leden bezwaar. Zij waren 
echter scherp gekant tegen de regeling, vervat in artikel 25, waarbij 
de uitvoering der administratie van de vakbedrijfsverenigingen door 
het C.A.K. voorop wordt gesteld, óók voor de thans bekende ver
zekeringen, en de uitvoering door de bedrijfsverenigingen in de tweede 
plaats komt en slechts na toestemming van de S.V.R. zal kunnen 
geschieden. Voor wat de thans bestaande verzekeringen betreft 
wensten de hier aan het woord zijnde leden de figuur precies om
gekeerd te zien. De regeling van de toekomstige ouderdomsverzekering 
op dit punt zouden zij, zoals reeds opgemerkt, bij de behandeling 
van het ontwerp van wet op de ouderdomsverzekering nader onder 
het oog willen zien. 

Om niet te worden misverstaan, wezen zij er nog uitdrukkelijk op, 
dat zij weliswaar ernstig bezwaar hadden tegen een verplichte cen
trale administratie, doch dat zulks geenszins inhield, dat zij de waarde 
ontkenden van op basis van vrijwilligheid tot stand gebrachte samen
werking van diensten. Zo leek hun o.m. coördinatie van de ver
schillende medische diensten een taak, de aandacht van de S.V.R. 
ten volle waard. 

17. Verscheidene leden stemden met de kritiek op artikel 25 in. 
Ook zij achtten het voor een bedrijfsvereniging van essentieel belang, 
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dat zij zelf haar administratie kan voeren, wanneer zij dit wenst. Op 
die wijze komt immers naar hun mening het beginsel van het uit
voeren door de bedrijfsgenoten zelf het beste tot zijn recht. Menen 
deze om bepaalde redenen deze taak in handen te moeten leggen van 
een administratiekantoor, dan is hiertegen geen bezwaar, mits dit 
geheel vrijwillig geschiedt. 

Dat het C.A.K. geheel beheerd en ook in het leven geroepen wordt 
door de S.V.R., ontmoette bij deze leden wel bezwaar. De S.V.R. 
benoemt, schorst en ontslaat de directie van het C.A.K. en van 
de districtskantoren. De bedrijfsverenigingen hebben hierop evenmin 
als op de verdere gang van zaken met betrekking tot het C.A.K. 
enige invloed. Dit achtten de hier aan het woord zijnde leden wel een 
zeer vreemde figuur. Indien er dan al een C.A.K. zou moeten komen, 
ware het toch in ieder geval wenselijk, dat de bedrijfsverenigingen 
daarover zeggenschap zullen hebben. Zij immers moeten aansprake
lijk blijven voor een juiste uitvoering, terwijl ook hier de S.V.R. zich 
tot het houden van toezicht dient te beperken. 

Overigens zou, in de gedachtcngang van deze leden, aan de eerder 
besproken federatie van bedrijfsverenigingen onder toezicht van de 
Overheid het beheer van het C.A.K. kunnen worden opgedragen. 

18. Verschillende andere leden, die eveneens het uitgangspunt 
van artikel 25 verwerpelijk achtten — de autonomie van de bedrijf
schappen komt er door in gedrang, zo meenden zij — vertrouwden, 
dat in de practijk zal blijken, dat de overgrote meerderheid der be
drijfsverenigingen vrijwillig haar administratie zal opdragen aan een 
gemeenschappelijk administratiekantoor. De uitbreiding van admini
stratieve werkzaamheden, die de invoering van de Werkloosheidswet 
met zich zal brengen, mag volgens hen bovendien doen verwachten, 
dat het aantal bedrijfsverenigingen, dat zich bij zulk een gemeen
schappelijk administratiekantoor aansluiten zal, nog zal groeien. 

19. Vele andere leden waren met de Regering van mening, dat 
men scherp moet onderscheiden tussen uitvoeringsbeleid en admini
stratieve uitvoering. Voor het beleid zijn de vertegenwoordigers van 
werkgevers en arbeiders — aldus deze leden — bij uitstek aangewezen. 
Voor de administratieve uitvoering evenwel heeft men in de eerste 
plaats vakmensen nodig. Niet minder dan 15 bedrijfsverenigingen 
hebben thans reeds de administratieve uitvoering van de Ziektewet 
opgedragen aan een administratief apparaat, nl. Centraal Beheer. 
Ook bij de bedrijfsverenigingen, die de administratie in eigen hand 
gehouden hebben, bemoeien de bestuurders zich trouwens daarmede 
niet of nauwelijks. Zij bezitten daartoe immers noch de vereiste kwali
teiten, noch kunnen zij er de nodige tijd voor vinden. 

Wil de administratieve uitvoering van de sociale verzekering zo 
doelmatig en goedkoop mogelijk werken, dan is daarvoor één cen
traal, maar territoriaal gedecentraliseerd, administratief apparaat ver
eist. Snelheid in afwerking, doeltreffende controle, mechanisatie en 
rationalisatie alsook specialisering kunnen op die wijze worden be
reikt. Men brenge het administratieve apparaat zo dicht mogelijk bij 
de verzekerden en dezen dienen zich allen ter plaatse tot eenzelfde 
adres te kunnen wenden. 

Overboekingen van de ene naar de andere administratie (dit betreft 
honderdduizenden gevallen per jaar!) kunnen op die wijze worden 
vermeden. Het wel gehoorde bezwaar, dat de verzekerde, wanneer hij 
zich tot het administratiekantoor wendt, daar geen mensen uit zijn 
eigen bedrijfstak aantreft, kwam de hier aan het woord zijnde leden 
meer romantisch dan steekhoudend voor. Nog afgezien van het feit, 
dat de verzekerde in geval van ziekte, ongeval, werkloosheid, enz. 
in de eerste plaats verlangt snel en afdoende geholpen te worden, 
wezen deze leden er op, dat de betrokken persoon ook bij de „eigen" 
administratieve uitvoeringsorganen der bedrijfsverenigingen niet 
iemand uit de bedrijfstak, maar een kantoorbediende aantreft, die 
hem te woord staat. De „mannen uit de bedrijfstak" plegen niet vaker 
dan eens in de veertien dagen op het kantoor van de bedrijfsver
eniging te komen, waar zij dan in een bestuursvergadering het uit
voeringsbeleid bepalen. Dit zouden deze leden de bestuurders ook 
geenszins euvel willen duiden: integendeel, het is wenselijk, dat zij 
zich tot het voeren van het beleid bepalen en zich niet inlaten met 
de technische zijde van de administratie, waarvan zij niet of althans 
onvoldoende op de hoogte zijn. 

Intussen erkenden deze leden, dat de structuur van bepaalde be
drijfstakken het mogelijk maakt, zonder veel extra-kosten en zonder 
de doeltreffendheid te zeer te benadelen de administratieve uitvoering 
in eigen hand te houden. Indien in zulke gevallen de wens daar
toe bij de bedrijfsgenoten sterk leeft, zouden deze leden daartegen 
geen bezwaar willen maken, mits maar de waarborg voor een goede 
uitvoering aanwezig is. Terecht — zo meenden deze leden — opent 
daarom het wetsontwerp de mogelijkheid om bij uitzondering de 
administratie in eigen hand te houden. Elk particularisme dient echter 
op dit terrein krachtig te worden tegengegaan. Het maakt — zo 
meenden deze leden — de verzekering duur en impopulair. 

Wat de verhouding tussen C.A.K. en S.V.R. betreft, waren zij 
van oordeel, dat het C.A.K. geen zelfstandig bestaan behoort te 
leiden, doch een orgaan van genoemde Raad moet zijn. Het C.A.K. 
immers is een dienend orgaan; elke gedachte aan zelfstandig op
treden of eigen politiek van het administratieve uitvoeringsorgaan 
achtten zij verwerpelijk. 

De vraag, of er een centrale administratieve uitvoering behoort te 
komen, dient duidelijk te worden onderscheiden van de vraag naar 
de wijze van totstandkoming van het orgaan, dat daarmede belast 
zal worden, zo meenden deze leden voorts. Ten aanzien van dit laat
ste merkten zij op, het onjuist te achten, indien de bestaande appara
tuur van Raden van Arbeid, Rijksverzekeringsbank, Centraal Beheer, 
enz. zou worden afgebroken om een nieuw orgaan in het leven te 
roepen. De belangen van de vele honderden ambtenaren en kantoor
bedienden, welke hierbij betrokken zijn, dienen ook niet uit het oog 
te worden verloren. Deze leden juichten het dan ook toe, dat het 
centrale apparaat gedurende een overgangstijd zal bestaan uit de 
Raden van Arbeid, de Rijksverzekeringsbank en een of meer parti
culiere uitvoeringsorganen (artikel 63, leden 1 en 2, vlg. § 3 der 
Memorie van Toelichting). Wel zouden zij gaarne vernemen, hoe de 
Regering zich in concreto de overgangsvorm voorstelt. 

Het bovenbedoelde samenstel van lichamen zal intussen zo spoedig 
mogelijk tot één orgaan omgevormd moeten worden. Daarbij zal de 
S.V.R. een belangrijke taak kunnen vervullen. Ook om deze reden 
achtten de hier aan het woord zijnde leden het een gelukkige ge
dachte, dat de S.V.R. de leiding van het administratieve apparaat 
zal hebben. 

Zolang de overgangstoestand duurt, zal er een zekere taakverdeling 
nodig zijn tussen de verschillende organen, die te zamen het centrale 
uitvoeringapparaat vormen. Ten aanzien van deze, voorlopige, taak
verdeling heeft — zo merkten deze leden op — de Stichting van 
de Arbeid de suggestie gedaan, dat de uitvoering van de Ziektewet, 
de Werkloosheidswet en de Ongevallenwet (voor zover het de kort
lopende uitkeringen betreft) aan Centraal Beheer zou worden opge
dragen en de uitvoering van de ouderdomsvoorziening en de Kinder
bijslagwet aan de Raden van Arbeid en de R.V.B. Bij dit voorstel 
konden de hierbedoelde leden zich aansluiten, maar zij wilden daarbij 
met nadruk op het voorlopige karakter van zulk een regeling wijzen. 
Uiteindelijk zal er immers één geunificeerd orgaan moeten komen, 
dat de gehele administratieve uitvoering van alle in artikel 2 genoem
de verzekeringswetten op zich nemen zal, voor zover althans de uit
voering niet door de bedrijfsverenigingen in eigen beheer zal worden 
gehouden. Dat ook reeds in de overgangsperiode het uiivoerings/v/r/''.' 
geheel bij de bedrijfsverenigingen zal moeten berusten, sprak voor 
deze leden overigens vanzelf. 

Kroon en Minister 

20. Vele leden, die de bepalingen betreffende de aansprakelijk
heid van het Rijk voor de uitkeringen aan verzekerden uit de ver
schillende sociale verzekeringswetten geëlimineerd zouden willen 
zien, wezen er op, dat, wanneer deze suggestie zou worden gevolgd, 
artikel 42, volgens hetwelk de S.V.R. verantwoordelijk en reken
plichtig is aan de Minister van Sociale Zaken, gevoeglijk uit het 
ontwerp kan worden gelicht. Evenzo kwam het deze leden op grond 
van hun boven weergegeven algemene beschouwingen voor, dat het 
ontwerp dient te worden gezuiverd van alle uitvoerende taken der 
centrale Overheid, uiteraard met uitzondering van de besluiten, welke 
ter voorbereiding van het in werking treden der wet of tot haar uit
voering nodig zijn (artikel 73), en van de intrekking der erkenning 
door de Minister in gevallen, waarin zulks noodzakelijk is (artikel 16, 
lid 3). 

Onder de uitvoerende taken, die naar het gevoelen dezer leden aan 
de centrale Overheid dienen te worden ontnomen, valt in deze eerste 
plaats het treffen van voorzieningen bij algemene maatregel van 
bestuur, voor zover nodig in afwijking van de betrokken wetten, voof 
het geval een bedrijfsvereniging naar het oordeel van de Kroon haar 
taak niet naar behoren vervult (artikel 18). Hier is nu — zo meenden 
deze leden — typisch een voorziening aan de orde, welke bij het be
drijfsleven thuishoort, in casu bij de S.V.R., die daarbij in overleg 
met de S.E.R. zal dienen te treden. 

Van andere zijde had men tegen suggesties van deze aard ernstige 
bezwaren van principiële, practische en technische aard. Men wenste 
de rechtszekerheid der verzekerden niet te verkleinen terwille van 
(wat de hierbedoelde leden zouden willen noemen) „de fictie van het 
zelfdoen". 

Eveneens dienen — aldus weer de eerder aan het woord zijnde 
leden — uit het ontwerp verwijderd te worden die bepalingen, welke 
de Minister de bevoegdheid verschaffen om de lonen en de andere 
arbeidsvoorwaarden voor directie en personeel van het C.A.K. goed 
te keuren (artikel 26, lid 3) en om regelen te stellen omtrent samen
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stelling en bevoegdheid der commissies van bijstand voor de districts
kantoren van het C.A.K. (artikel 26, lid 4). Ook deze bevoegdheden 
behoren te worden ondergebracht bij de S.V.R., die haar ïegeling ex 
artikel 26, lid 4, aan de goedkeuring van de S.E.R. zal hebben te 
onderwerpen. 

Dat de centrale Overheid zich moet onthouden van het stellen van 
regelen ten aanzien van het zelfstandig voeren der administratie 
door de bedrijfsverenigingen (artikel 28 juncto artikel 25, lid 2) 
achtten deze leden evenzo juist, terwijl zij ook 's Ministers bemoeienis 
met het in dienst nemen, het ontslag en de arbeidsvoorwaarden van 
het personeel der bedrijfsverenigingen (artikel 28 jucto artikel 27) 
afwezen. De mogelijkheid voor de centrale Overheid, zich zelfs te 
bemoeien met de benoeming, de schorsing en het ontslag van directie 
en personeel van het C.A.K. (artikel 28 juncto artikel 26, lid 2), was 
volgens deze leden eveneens in strijd met hun grondbeginselen be
tieffende het zelf-doen en de souvereiniteit in eigen kring. Zij wezen 
er voorts op, dat de bepaling van artikel 37, lid 2, niet verenigbaar 
is met hun hierboven uiteengezette opvatting omtrent de samenstelling 
van de S.V.R. door de besturen der bedrijfsverenigingen. De verdere 
regeiing van de onverenigbaarheid van bepaalde functies met het 
lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de S.V.R. wilden 
zij wel aan een algemene maatregel van bestuur overgelaten zien, 
mits de Minister daaromtrent vooraf het advies inwint van de S.E.R. 

De algemene verzamelbepaling van artikel 53, waarin aan de 
Minister volmacht wordt gegeven om met inachtneming van ter 
zake geldende wettelijke bepalingen aan de S.V.R. aanwijzingen te 
verstrekken omtrent al hetgeen verband houdt met de uitvoering 
van de wet en de uitvoering van de in artikel 2 genoemde takken 
van verzekering druist —aldus deze leden — ook weer in tegen de 
leidende grondbeginselen van het wetsontwerp. Naar hun mening 
kan voor een goede uitvoering van de toezichthoudende taak der 
centrale Overheid gevoeglijk, zo niet ruimschoots, worden volstaan 
met het bepaalde in de artikelen 17 en 51, zodat huns inziens alle 
door hen gewraakte voorschriften in de door hen aangegeven rich
ting zouden kunnen worden gewijzigd. 

Uitzonderingsposities 

21. In het besef, dat dit onderwerp slechts zijdelings met het hier 
besproken wetsontwerp in verband staat, wilden vele leden toch niet 
nalaten thans ook ter sprake te brengen de organisatie van de 
sociale verzekering in die sector van het maatschappelijk leven, welke 
de gezondheidszorg en de religieuze, geestelijke en maatschappelijke 
belangen omvat (eenvoudigheidshalve verder aan te duiden als „gees
telijke sector"). Zij voerden hiervoor een drietal redenen aan. 

1 °. Hun inzichten omtrent de wijze, waarop in de toekomst de 
organisatievrijheid op het stuk der sociale verzekering in deze sector 
dient te worden verwezenlijkt, kunnen bij het onderhavige wetsont
werp beter tot uiting worden gebracht dan bij een afzonderlijke be
handeling van de sociale verzekeringswetten. 

2°. Het ligt in de rede, dat bij dit wetsontwerp ook de positie 
nader bezien zal worden van de verenigingen, welke zich krachtens 
het Koninklijk besluit van 28 Januari 1931 (Staatsblad 24) bezig
houden met de ziekteverzekering. Immers, door een eenzijdige be
slissing van Regeringswege zou genoemd Koninklijk besluit dermate 
kunnen worden gewijzigd, dat ook deze verenigingen onder de be
palingen van de „Organisatiewet Sociale Verzekering" komen te 
vallen. De Regering mag er — aldus deze leden — niet onkundig 
van zijn, dat zij daarmede niet zouden kunnen instemmen. 

3°. Het schijnt wenselijk, de Regering in kennis te stellen van de 
overwegingen, die aan hun inzicht omtrent de organisatievrijheid ten 
grondslag liggen. Daardoor zal de Regering immers desgewenst bij 
haar gehele beleid met betrekking tot de sociale verzekering daar
mede rekening kunnen houden. 

Samenwerking tussen personen van uiteenlopende levensbeschou
wing in publiekrechtelijke organen is volgens de hier aan het woord 
zijnde leden slechts mogelijk, omdat de in deze organen nagestreefde 
doeleinden gelijksoortig, en wel van stoffelijke aard, zijn. Wel wordt 
de houding der samenwerkende personen ten opzichte van deze doel
einden beïnvloed door religie en levensbeschouwing, doch zij wordt 
er niet primair door bepaald. Heeft men echter te doen met doel
stellingen van geestelijke aard, dan wordt het standpunt van de be
trokkenen wel primair door hun godsdienstige inzichten en hun 
levensopvatting bepaald. Een samenwerking in de vorm en op de 
wijze als bovenbedoeld achtten deze leden dan ook in zulk een geval 
bij de huidige geestelijke constellatie in Nederland voorshands niet 
mogelijk. 

In de „geestelijke sector" nu gaat het uiteraard in de eerste plaats 
om niet stoffelijke doeleinden, zodat de houding van de mens hier in 
hoge mate afhankelijk is van zijn levens en vereldK?-chouwing. 

Zelfs dragen de organisaties op deze gebieden veelal het stempel 
van een bepaalde levensopvatting, terwijl zij zich bovendien meestal 
in hoofdzaak richten tot eigen geloofsgenoten of principieel op een 
zelfde standpunt staande personen. 

Nu wordt in het onderhavige wetsontwerp samenwerking beoogd 
in publiekrechtelijk verband ten aanzien van stoffelijke belangen en 
het is op zich zelf zeker niet onmogelijk de ook in de „geestelijke 
sector" aanwezige materiële belangen, met name die op het gebied 
der sociale verzekering, gezamenlijk te behartigen. Een zelfde moge
lijkheid ziet men wel bij de ambtenaren: de stoffelijke beroepsbe
langen van Overheidsambtenaren kunnen worden „losgeweekt" van 
hun andere belangen. Vooralsnog is de Overheid echter aan zulk een 
scheiding van belangen niet toe, en terecht. Al mag er ook enig cor
poratief verband voor deze ambtenaren mogelijk zijn, dan is het toch 
nog de vraag, of een dergelijk verband moet worden ondergebracht 
in dat van de bedrijfsorganisatie of in een afzonderlijke organisatie. 
In de „geestelijke sector" doet dezelfde vraag zich voor. De leden, 
hier aan het woord, zouden het onjuist achten de geestelijke belangen 
onder te brengen bij de bedrijfsorganisatie. De maatschappelijke 
organisatie en de samenwerking in eni^ corporatief verband behoort 
zich immers niet te richten naar een min of meer toevallige gelijk
soortigheid in bepaalde stoffelijke belangen, doch behoort functio
neel te zijn. Mocht er derhalve al enig corporatief verband in de be
trokken sector mogelijk zijn, dan zal de belichaming daarvan moeten 
plaats vinden binnen die sector en zal deze niet dienen te worden 
ondergebracht in een orgaan buiten die sector. Daartoe is te veel 
wezenlijk verschil in het geheel dier belangen aanwezig. 

De organisatie van de sociale verzekering, zoals in het ontwerp 
voorgestaan, staat (naar de mening dezer leden terecht) niet los van 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, doch maakt in wezen daar
van een onderdeel uit. (Vgl. b.v. artikel 2, lid 2.) Het zou derhalve 
onjuist zijn, indien aan de „geestelijke sector" de verplichte organi
satie van het wetsontwerp zou worden opgelegd. Tot welke onver
antwoorde gevolgen c'.it zou leiden, wijst de Werkloosheidswet uit. 
Hier zouden, indien deze wet ongewijzigd wordt ingevoerd, de 
sociale instellingen binnen de „geestelijke sector" aanzienlijke, voor 
hen zelfs ondraaglijke, premies moeten betalen voor een risico, dat 
zij slechts in geringe mate en dan nog in verhoudingen van geheel 
eigen aard kennen. Dit kan men naar het oordeel dezer leden aan 
deze instellingen niet aandoen, ook niet met een (h.i. misplaatst) be
roep op de algehele solidariteit van het gemeenschapsleven. 

De vraag rijst vervolgens, of in de „geestelijke sector" de organi
satievrijheid op basis van de levensbeschouwing moet worden ge
handhaafd, dan wel of deze moet worden vervangen door een samen
werking op algemeen vlak binnen die sector. De hier aan het woord 
zijnde leden zouden aan de eerste mogelijkheid de voorkeur geven en 
deze gedachte voor al de thans bestaande sociale verzekeringswetten 
verwezenlijkt willen zien. Zij behielden zich derhalve ook op dit punt 
hun oordeel over de toekomstige ouderdomsverzekering voor. Zoals 
in de bedrijfssector een bedrijfseigen uitvoering wenselijk is, bestaat 
ook hier de wenselijkheid van een uitvoering naar de eigen aard van 
de werkgemeenschap. Het karakter daarvan wordt primair bepaald 
door de verschillende vormen van levensbeschouwing. Als voorbeeld 
werd gewezen op het karakter der R.K. ziekenhuizen, wijkverpleging, 
maatschappelijke zorg en van de R.K. kerkgemeenschappen. Een 
zelfde sprekend voorbeeld vertonen de overeenkomstige Pr'otestants
Christelijke en Joodse instellingen. Dit religieus karakter biedt de 
ratio van haar zelfstandig bestaan bij de nastreving van de aan de 
verschillende instellingen voorts eigen specifieke doelstellingen. Zo 
behoort men b.v. de R.K. instellingen in de eerste plaats te zien als 
beheerst door de R.K. levensbeschouwing. Zij richten zich in eicen 
geest en met eigen mensen tot geloofsgenoten, zonder overieens 
andersdenkenden uit te sluiten. Voorts realiseren zij om doelmatig
heidsredenen in vrijheid een interne taakverdeling. Zij kennen door 
dit alles specifieke gezagsverhoudingen en arbeidsverhoudingen, 
specifieke behoeften en mogelijkheden. Aanzienlijk meer dan bij vak
bedrijfsverenigingen het geval is, treden deze werkgemeenschappen 
naar voren met een specifiek en krachtig eigen leven. Meer dan bij 
vakbedrijfsverenigingen is er dus reden, de uitvoering der sociale 
verzekering in haar eigen handen te leggen. 

De wijze, waarop zulks het best zou kunnen geschieden, zagen deze 
leden in het opnemen van een regeling van een facultatieve wette
lijke verzekeringsplicht, in de verschillende verzekeringswetten, bijv 
door onder degenen, die zijn uitgezonderd van de virzekerincs'plicht 
op te nemen hen ..die ten behoeve van derzelver uitvoerende taak 
op het gebied der sociale verzekering in loondienst zijn van kerk.-n 
en kerkelijke instellingen, van godsdienstige, charitatieve en maat
rchnppelijke instellingen, alsmede van instellingen van algemeen nut 
mits vorenbedoelde instellingen zijn aangesloten bij een organisatie' 
welke in het bijzonder ten behoeve van personen, in dienst van de bij 
haar aangesloten leden, ten genoegen van Onze Minister, voorzicnin" 
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beoogt in het geval van ..." (b.v. onvrijwillige werkloosheid, ziekte, 
enz.). 

Van het voorafgaand betoog werd door de overige leden met be
langstelling kennis genomen. In het algemeen bleek men er echter 
geen behoefte aan te hebben, thans op dit vraagstuk in te gaan. De 
inhoud van het wetsontwerp noopt daartoe in het geheel niet, terwijl 
de problemen, die wèl om een oordeel der Kamer vragen, reeds 
ruim voldoende stof tot discussie opleveren. Mocht de Regering te 
eniger tijd aan de suggestie tot aanvulling van de sociale verzeke
ringswetten, in de zin als door hun medeleden aangegeven, gevolg 
wensen te geven, dan eerst zou — zo meenden de hier aan het woord 
zijnde leden — daarmede de aangewezen gelegenheid zijn geschapen 
deze kwestie van alle zijden nader te bezien. 

ARTIKELEN 
Artikel 2. Gelijk uit de algemene beschouwingen is gebleken, 

hadden zeer vele leden er bezwaar tegen, dat aan de Sociale Ver
zekeringsraad mede een uitvoerende taak wordt toebedacht. Deze 
leden achtten het dan ook wenselijk, dat de aanhef van lid 1 zo
danig gewijzigd wordt, dat daarin niet meer van uitvoering door de 
S.V.R. gesproken wordt. 

Vrijwel algemeen was men voorts van mening, dat het juister 
ware, uit de thans gegeven opsomming van wetten, waarop de re
organisatie in beginsel van toepassing zal zijn, in ieder geval de wet
telijke ouderdomsverzekering te laten vervallen. Bij de behandeling 
van het te zijner tijd te verwachten ontwerp-ouderdomswet wilde 
men daartegenover geheel vrijstaan, ook wat betreft de wijze van 
uitvoering er van. Uiteraard is het wenselijk wel de mogelijkheid 
open te laten, in de toekomst ook de ouderdomswet onder de re
organisatie te laten vallen. 

Van verschillende zijden zou men er aanvankelijk de voorkeur 
aan hebben gegeven ook de ongevallen en de invaliditeitsverzekering 
thans nog niet in lid 1 op te nemen. Gezien echter enerzijds het 
belang, de reorganisatie in principe over het gehele gebied der so
ciale verzekering uit te strekken en dit beginsel ook duidelijk in de 
wet uit te spreken, en anderzijds de mogelijkheden, welke artikel 75 
geeft om voorrang te geven aan die verzekeringen, welke thans rijp 
geacht kunnen worden voor uitvoering door de bedrijfsverenigingen, 
zodat geen bezwaar behoeft te bestaan voor vertraging in de uit
voering der wet, kon men zich met de bestaande redactie (met uit
zondering van letter d) wel verenigen. Men wees er volledigheids
halve nog op, dat het vervallen van punt d voor de redactie van 
tal van artikelen redactiewijziging met zich zal moeten brengen. 

Zeer vele leden betuigden hun instemming met de gedachte, die 
ten grondslag ligt aan het tweede en derde lid, nl. de mogelijkheid 
te openen, de organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
bij de uitvoering der sociale verzekering in te schakelen. Vele van 
deze leden zouden overigens, zoals zij in het algemeen gedeelte 
§§ 1 en 11) uitvoerig hadden uiteengezet, een nauwere wettelijke 
band met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (m.n. tussen de 
Sociale Verzekeringsraad en de Sociaal-Economische Raad) op prijs 
stellen. 

Andere leden vroegen, of het niet wenselijk zou zijn, mede aan de 
bedrijfsverenigingen de mogelijkheid te geven, een algemene maat
regel van bestuur, als hier bedoeld, uit te lokken. Thans zijn de be
drijfsverenigingen, althans wettelijk, in dit opzicht volkomen passief. 

Artikel 18. Zeer vele leden waren van mening, dat dit artikel 
door zijn ruime redactie een ,,Damocles-zwaard" is boven het hoofd 
van de bedrijfsverenigingen. Wat wordt b.v. verstaan onder „voor
zieningen"? Valt daaronder ook het intrekken van de erkenning? 
Dit lijkt niet waarschijnlijk, daar artikel 16 daarvoor afzonderlijk 
een regeling geeft. Aan welke andere maatregelen denkt de Regering 
dan echter? Ook de uitdrukking „naar behoren" werd te vaag geacht. 
Een aanzienlijke verbetering zou volgens verschillende leden ver
kregen worden door achter het woord „kunnen" in te voegen: de 
Sociale Verzekeringsraad gehoord. 

Andere leden vroegen zich af, of de taak, in dit artikel aan de 
Kroon toegedacht, niet geheel in handen van de S.V.R. kan worden 
gelegd. Hiertegenover werd echter opgemerkt, dat dit toch wel in 
strijd zou komen met de bepleite beperking van de taak van de 
S.V.R. tot het zuiver toezicht houden. 

In elk geval zou men algemeen een uitvoerige toelichting op dit 
artikel op prijs stellen. 

Artikel 19. Zoals uit het algemeen gedeelte van dit verslag blijkt, 
had men vrij algemeen bezwaar tegen de vereiste bemoeiingen van 
de Sociale Verzekeringsraad met de vorming van afdelingskassen. 
De laatste zin van lid 2, alsmede lid 6 zouden, derhalve, naar de 
opvatting van de hierbedoelde leden, dienen te vervallen. Overigens 
vroeg men zich ook af, of het aanbrengen van eventuele wijzigingen 
in de materie der afdelingskassen voor de ziekengeldverzekering 
(waarom het in lid 2 gaat) niet beter ware te regelen in de Ziektewet. 

Artikel 25. Verwezen zij naar de uitvoerige beschouwingen over 
dit artikel in het algemene gedeelte, culminerende in de wens, het 
beginsel van de vrijheid der bedrijfsverenigingen om zelf hun admi
nistratie te voeren, voorop te stellen. 

Artikel 26. Gevraagd werd, of het niet juister zou zijn de be
noeming van de directie van het Centraal Administratiekantoor op 
te dragen aan de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Meer dan de 
Sociale Verzekeringsraad, wiens taak bij een vervulling van de wens 
der hier aan het woord zijnde leden zich uitsluitend tot toezicht zal 
beperken, is de Federatie hier het aangewezen orgaan. 

De verantwoordelijkheid voor de leiding van het C.A.K. behoort 
immers bij de bedrijfsverenigingen te berusten. Waar nu een be
noeming van de directie door deze bedrijfsverenigingen zelf op te 
grote practische bezwaren stuit, schijnt inschakeling van de Federatie 
een redelijke oplossing. 

Vele leden brachten hiertegen bedenking in. Men moet de S.V.R. 
en de bedrijfsverenigingen niet als tegenstellingen zien: 2/3 van het 
aantal leden van de S.V.R. is afkomstig uit dezelfde groepen als de 
bedrijfsverenigingen. Bovendien is er geen enkele noodzaak, dat de 
bedrijfsverenigingen invloed hebben op de gang van zaken bij het 
C.A.K. Men kan hier een vergelijking trekken met een particulier, 
die de administratie van zijn huizen opdraagt aan een makelaar: deze 
behoeft dan toch in zijn kantoor geen inmenging te gedogen van 
zijn opdrachtgever! De in het ontwerp voorgestelde regeling verdient 
dan ook volgens deze leden de voorkeur. 

Vele andere leden zouden de oplossing willen zoeken in een 
andere samenstelling van de S.V.R. Wanneer deze benoemd zou 
worden door de Sociaal-Economische Raad, op voordracht van de 
bedrijfsverenigingen, terwijl de onverenigbaarheid van het lidmaat
schap van de S.V.R. met dat van het bestuur ener bedrijfsvereniging 
(artikel 37, lid 2) zou vervallen, dan zouden, naar de mening van 
deze leden, de bezwaren tegen een benoeming van de C.A.K.-leiding 
door deze raad, grotendeels ondervangen zijn. 

De bevoegdheden, in het derde en vierde lid van dit artikel aan 
de Minister toegekend, achtten zeer vele leden te getuigen van het 
streven naar een te grote invloed van de Overheid. De taak, hier aan 
de Minister toegedacht, ware aan de S.E.R. op te dragen. Zie over 
deze bepalingen voorts § 20, derde alinea, der algemene beschou
wingen. 

Gevraagd werd tenslotte, of het wel juist zou zijn de voorgestelde 
bemoeiing van de S.V.R. met de lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
van directie en personeel van het C.A.K. (lid 3) te laten vervallen, 
en in plaats daarvan het College van Rijksbemiddelaars hier een 
taak te geven. 

Artikel 27. Ook hier ware, naar de wens van verschillende leden, 
(in de laatste zin) de Sociale Verzekeringsraad te vervangen door 
het College van Rijksbemiddelaars. 

Artikel 28. Verwezen zij naar de vierde alinea van § 20 der 
algemene beschouwingen. 

Artikel 33. Gevraagd werd, welke betekenis aan lid 2 kan wor
den toegekend. 

Artikel 36. Verwezen zij naar de uitvoerige algemene beschou
wingen onder het hoofdstuk „Sociale Verzekeringsraad", alsmede 
naar hetgeen met betrekking tot lid 6 bij artikel 26 werd opgemerkt. 

Artikel 37. Met betrekking tot het tweede lid werd eveneens 
verwezen naar de algemene beschouwingen (§ 20, vierde alinea) en 
naar de opmerkingen bij artikel 26. 

Artikel 42. Verwezen zij naar § 20, eerste alinea, van het al
gemene gedeelte. 

Artikelen 48, 49 en 50. Tegen de uitvoerende taak, hier aan de 
Sociale Verzekeringsraad toegekend, hadden zeer vele leden ernstig 
bezwaar, gelijk bij de algemene beschouwingen (§§ 11 e.v.) is ge
bleken. 

Aldus vastgesteld 18 Mei 1951. 
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