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NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 22 November 1951) 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de 
Zittingen 1949-1950 en 1950—1951) 

I 
De eerste zin van artikel 2, derde lid, wordt gelezen als volgt: 
„Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het vorige lid, 

kunnen met betrekking tot de gevolgen van de in dat lid bedoelde over
gang van de taak en de bevoegdheden van een bedrijfsvereniging op 
een hoofdbedrijfschap, een bedrijfschap of een lichaam, ingesteld op 
grond van artikel 110 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, nadere, 
van deze wet, van de wetten, welke de in het eerste lid, onder a tot 
en met e, genoemde takken van verzekering regelen of van de Wet 
op de Bedrijfsorganisatie afwijkende regelen worden gesteld.". 

Toelichting 
Nader is gebleken, dat de overgang van taak en bevoegdheden van 

een bedrijfsvereniging naar een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan verder 
gaande wijzigingen in de sociale-verzekeringswetten en de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie zal vorderen dan bij de aanvankelijke tekst moge
lijk waren. Te denken is hierbij o.a. aan het door de Sociale Verzeke
ringsraad uit te oefenen toezicht op de uitvoering van de sociale-
verzekeringswetten door een hoofdbedrijfschap, een bedrijfschap of 
een lichaam, ingesteld op grond van artikel 110 van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie. Om deze reden is de tekst enigszins verruimd. 

II 
Aan artikel 10, derde lid, wordt een nieuwe volzin toegevoegd, 

luidende: 
„De statuten, alsmede daarin aangebrachte wijzigingen worden in 

de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.". 

III 
In artikel 14, zesde lid, vervallen de woorden: „deze wet en". 

Toelichting 
In verband met het feit, dat uit de onderhavige wet geen financiële 

verplichtingen voor de bedrijfsvereniging voortvloeien, waarvoor 
zekerheid behoeft te worden gesteld, kunnen de woorden „deze wet 
en" vervallen. 

IV 

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
„1. De bedrijfsvereniging brengt volgens door de Sociale Verze

keringsraad te stellen regelen besluiten van algemene strekking of be
langrijke aard, genomen door de algemene vergadering of het be
stuur, ter kennis van de Sociale Verzekeringsraad.". 

b. In het tweede lid wordt in plaats van „worden de besluiten" 
gelezen: „wordt een besluit". 

Toelichting 
Ten einde te voorkomen, dat, indien hieromtrent geen nadere rege

len zijn gesteld, elk besluit van de bedrijfsvereniging aan de Sociale 
Verzekeringsraad moet worden medegedeeld, is de verplichting tot 
mededeling beperkt tot besluiten van algemene strekking of belang
rijke aard. De Sociale Verzekeringsraad kan onder meer bepalen, 
welke soort besluiten geacht moet worden van algemene strekking 
of belangrijke aard te zijn. 

De wijziging van het tweede lid beoogt duidelijker tot uitdrukking 
te brengen, dat de hierbedoelde verplichting slechts handelt over een 
bepaald besluit. 

V 

Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 

„1. Het bestuur der bedrijfsvereniging heft een afdelingskas op, 
indien de betrokken werkgever(s) of de meerderheid der werknemers, 
bedoeld in artikel 17, vijfde lid, onder b, zulks verzoeken.". 

b. Ingevoegd wordt een nieuw tweede lid, luidende: 
„2. Het bestuur der bedrijfsvereniging kan een afdelingskas op

heffen, in geval het van oordeel is, dat het bestuur van de afdelings
kas zijn taak niet naar behoren veivult.". 

c. Het tweede, derde en vierde lid worden onderscheidenlijk derde, 
vierde en vijfde lid. 

Toelichting 

De wijziging van artikel 21 beoogt het bestuur van een bedrijfsver
eniging meer vrijheid te geven met betrekking tot de maatregelen, 
welke het ten aanzien van een nalatig bestuur van een afdelingskas 
nodig acht te nemen. Niet altijd zal het nodig zijn een afdelingskas, 
waarvan het bestuur zijn taak niet naar behoren vervult, op te heffen; 
ook andere maatregelen zouden wenselijk kunnen zijn. 

VI 

In de eerste volzin van artikel 36, tweede lid, wordt tussen de 
woorden „is" en „het" ingevoegd: „ , behoudens in door Onze Minis
ter te bepalen uitzonderingsgevallen,". 

Toelichting 
Het kan om een of andere bijzondere reden dringend gewenst zijn, 

dat een lid van het bestuur van een bedrijfsvereniging tevens lid of 
plaatsvervangend lid is van de Sociale Verzekeringsraad. De voorge
stelde wijziging opent de mogelijkheid daartoe. 

VII 
Het vierde lid van artikel 40 vervalt. 

Toelichting 
Gezien de omstandigheid, dat de Sociale Verzekeringsraad geen 

uitvoerende taak vervult, kan dit lid gevoeglijk vervallen. 

VIII 
De eerste volzin van artikel 47 wordt gelezen als volgt: 
„De Sociale Verzekeringsraad is, voorzover dat toezicht bij of 

krachtens de wet niet aan anderen is opgedragen, belast met het toe
zicht op de uitvoering van deze wet, op de uitvoering van de wetten, 
welke de in artikel 2, eerste lid, genoemde takken van verzekering 
regelen, alsmede op de organen, welke deze wetten uitvoeren.". 

Toelichting 
De voorgestelde wijziging beoogt het mogelijk te maken, dat de 

Sociale Verzekeringsraad ook toezicht kan uitoefenen over andere 
uitvoeringsorganen dan bedrijfsverenigingen. Gedacht is o.a. aan het 
Kinderbijslagvereveningsfonds en het Algemeen Werkloosheidsfonds. 

DC 

De laatste volzin van artikel 48 vervalt. 

Toelichting 
Het is overbodig uitdrukkelijk te bepalen, dat de bedrijfsverenigin

gen verplicht zijn de voorschriften van de Sociale Verzekeringsraad op 
te volgen. Dit is inhaerent aan het stellen van voorschriften verbon
den. 

X 
Artikel 60 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
„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 geheel of gedeeltelijk wordt vervuld door: 

a. verenigingen of instellingen, welke met betrekking tot de uit
voering van de wettelijke ziekengeld- en kinderbijslagverzekering op 
de dag, waarop artikel 23 in werking treedt, administratieve werk
zaamheden verrichten en welke binnen een jaar na de dagtekening van 
Ons besluit, als bedoeld in dit lid, een daartoe strekkend verzoek bij 
de Sociale Verzekeringsraad hebben ingediend; 

b. de Rijksverzekeringsbank; 
c. de Raden van Arbeid.". 
b. Het tweede lid vervalt. 
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c. Het derde en vierde lid worden onderscheidenlijk tweede en 
derde lid; in het nieuwe tweede lid worden de tweemaal daarin voor
komende woorden „in het eerste en tweede lid" vervangen door de 
woorden: „in het eerste lid". 

Toelichting 
De oude redactie kan — zij het ten onrechte — de gedachte oproe

pen, dat met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk vervullen van 
de taak van het Centraal Administratiekantoor in de overgangsperiode 
enige voorrrang is verleend aan de Raden van Arbeid en de R ijks
verzekeringsbank. Om elke twijfel dienaangaande uit te sluiten, zijn 
het eerste en tweede lid nu tot één lid samengevoegd en is in de op
somming prioriteit verleend aan de bestaande particuliere organen. 
De bedoeling van het artikel, dat bij de reorganisatie verlies van kapi
taal en ervaring van de thans bestaande bedrijfsverenigingen, Raden 
van Arbeid en Rijksverzekeringsbank moet worden voorkomen, blijft 
onverzwakt gehandhaafd, terwijl er naar moet worden gestreefd de 
belangen van het personeel, dat bij de huidige organen werkzaam is, 
zo min mogelijk te schaden. 

XI 
In het zesde lid van artikel 61 wordt in plaats van „in artikel 60, 

eerste en tweede lid" gelezen: „in artikel 60, eerste lid". 
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TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 22 November 1951) 

I 

Het in artikel II voorgestelde artikel 6, tiende lid, der Ziektewet 
wordt gelezen als volgt: 

„10. Het bestuur van een bedrijfsvereniging kan bij een besluit, 
dat door de Sociale Verzekeringsraad moet worden goedgekeurd, ten 
aanzien van alle of een of meer bepaalde groepen van bij de bedrijfs
vereniging verzekerde arbeiders afwijken van het bepaalde bij of 
krachtens het zevende, achtste of negende lid. Dit besluit wordt in de 
Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.". 

Toelichting 
In verband met het toezicht op de bedrijfsverenigingen door de 

Sociale Verzekeringsraad lijkt het meer aangewezen de goedkeuring 
van de bijzondere dagloonregelingen in handen van dit college te 
leggen. 

II 
Aan het bij artikel XXI voorgestelde artikel 67, eerste lid, der 

Ziektewet wordt de volgende volzin toegevoegd: 
„Zodanige bepalingen worden in de Nederlandse Staatscourant 

openbaar gemaakt.". 
III 

Na artikel XLIII wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

„Artikel XLIIIa. 
Tot een door Ons te bepalen tijdstip wordt artikel 129 der Ziekte

wet gelezen als volgt: 
.Artikel 129. 

1. Over de beslissingen van het bestuur der bedrijfsvereniging, 
waarvan beroep open staat ingevolge artikel 127, eerste lid, wordt bij 
uitsluiting geoordeeld door een door de Sociale Verzekeringsraad in 
te stellen Scheidsgerecht. 

2. Al hetgeen betreft het instellen van beroep bij, de behandeling 
daarvan door en de samenstelling van dat Scheidsgerecht wordt ge
regeld in een door de Sociale Verzekeringsraad vast te stellen regle
ment, dat aan de goedkeuring van Onze Minister is onderworpen. 
In dit reglement moet de termijn van beroep op tenminste veertien 
dagen zijn bepaald. 

3. Van een uitspraak van het in het vorige lid bedoelde Scheids
gerecht staat hoger beroep open op de Centrale Raad van Beroep 
voor de partij, die bij die uitspraak geheel of gedeeltelijk in het on
gelijk is gesteld, behoudens voorzover bij die uitspraak is beslist om
trent het al dan niet bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid 
tot werken. 

4. De bepalingen van de Beroepswet en van de ter uitvoering van 
die wet genomen besluiten zijn, met inachtneming van de wijzigingen, 
welke de aard van het onderwerp vordert, van toepassing ten aanzien 
van het hoger beroep.".". 

Toelichting 
Uit het bepaalde in artikel 129 der Ziektewet, zoals dit artikel na 

de inwerkingtreding van het onderhavige wetsontwerp zal luiden, 
vloeit voort, dat in de toekomst over alle beslissingen, waarvan inge
volge de Ziektewet beroep openstaat, uitsluitend door de Raden van 
Beroep geoordeeld zal worden. Dit zelfde geldt ook voor de beslis
singen ingevolge de Kinderbijslagwet, terwijl de ondergetekende voor
nemens is een zelfde regeling met betrekking tot de Werkloosheidswet 
te bevorderen. De Raden van Beroep zullen zich derhalve te zijner 
tijd geplaatst zien voor een aanzienlijke uitbreiding van hun werk
zaamheden. Hiertegen zou geen bezwaar behoeven te bestaan, indien 
tevoren een herziening der Beroepswet haar beslag zou hebben ge
kregen. Hoewel de voorbereiding van zulk een ontwerp van wet tot 
herziening der Beroepswet in een gevorderd stadium van voorberei
ding verkeert, is het niettemin wenselijk rekening te houden met de 
omstandigheid, dat een zodanige herziening niet tijdig tot stand komt. 
In dat geval zou dan het gevaar dreigen, dat de Raden van Beroep 
dermate overbelast zouden raken, dat het door de vertraging in de 
afhandeling der beroepszaken voor de Raden onmogelijk zou worden 
— en dit zou in het bijzonder bij de Ziektewet tot moeilijkheden aan
leiding geven — zich tijdig een beeld te vormen van de situatie, zoals 
deze was ten tijde van het instellen van beroep. 

De ondergetekende is derhalve van mening, dat het aanbeveling 
verdient bij wijze van overgangsmaatregel alsnog in het onderhavige 
wetsontwerp een bepaling op te nemen, waardoor voorlopig over de 
beslissingen ingevolge de Ziektewet nog geoordeeld zal worden door 
Scheidsgerechten. 

Uiteraard zullen dit veelal dezelfde scheidsgerechten kunnen zijn 
als die, welke reeds bij de rechtspraak in zake de Ziektewet betrokken 
zijn, zij het, dat op grond van praktische overwegingen de instelling 
der scheidsgerechten gedurende de overgangsperiode gevoeglijk in 
handen van de Sociale Verzekeringsraad kan worden gelegd. 

Zodra de herziening der Beroepswet tot stand is gekomen en de 
Raden van Beroep zich overigens op de uitbreiding der werkzaam
heden hebben ingesteld, zal — overeenkomstig de voorgestelde redactie 
van dit artikel — bij Koninklijk besluit ook de rechtspraak met be
trekking tot de Ziektewet kunnen worden gelegd in handen van de 
Raden van Beroep. 

IV 
Artikel XLV wordt gewijzigd als volgt: 
a. Het tweede lid wordt gelezen als volgt: 
„2. Het Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement 

van Sociale Zaken van 6 Maart 1941 tot wijziging van de Invalidi-
teitswet, de Ongevallenwet 1921, de Land- en Tuinbouwongevallen-
wet 1922 en de Ziektewet {Nederlandse Staatscourant 1941, No. 46), 
voorlopig gehandhaafd bij de Wet van 28 Februari 1947, Staatsblad 
No. H 70, vervalt.". 

b. Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
„3. Het Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement 

van Sociale Zaken van 28 Juli 1941 tot wijziging der Ziektewet (Neder
landse Staatscourant 1941, No. 175), voorlopig gehandhaafd bij de 
Wet van 28 Februari 1947, Staatsblad No. H70, vervalt.". 

c. Het zesde lid wordt gelezen als volgt: 
„6. Het Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement 

van Sociale Zaken van 7 November 1942 tot wijziging van artikel 120 
der Ziektewet en van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 Juli 
1929, Staatsblad No. 383, tot vaststelling van een algemene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 120, eerste lid, der Ziektewet 
(Nederlandse Staatscourant 1942, No. 237) voorlopig gehandhaafd 
bij de Wet van 28 Februari 1947, Staatsblad No. H 70, vervalt.". 

d. Het zevende lid wordt gelezen als volgt: 
„7. Van het Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departe

menten van Sociale Zaken en van Financiën van 25 September 1943 
tot wijziging en aanvulling van de Ziektewet (Verordeningenblad 1943, 
Nr 91), voorlopig gehandhaafd bij het Koninklijk besluit van 17 Sep
tember 1944, Staatsblad No. E 93, vervallen Afdeling I en het bepaalde 
in artikel 4, onder V, VI en VIL". 

Toelichting 
In verband met het bepaalde in de wet van 29 December 1950, 

Sth. K 664, houdende vervanging van het bezettingsrecht in de Ziekte
wet, welke wet is tot stand gekomen na de indiening van het onder
havige wetsontwerp, dienen enkele bepalingen van het onderhavige 
ontwerp van wet, welke verband houden met het laten vervallen van 
het bezettingsrecht, te worden gewijzigd. 


