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Artikel 23 te lezen als volgt: 
1. De bedrijfsverenigingen zijn, behoudens in de gevallen bedoeld 

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

2. De Sociale Verzekeringsraad kan aan een bedrijfsvereniging, 
zo nodig onder het stellen van nadere voorwaarden, toestaan de 
administratie van een of meer van de in artikel 2, eerste lid, ge
noemde takken van verzekering zelfstandig te voeren. 

3. De in het vorige lid bedoelde toestemming kan slechts worden 
geweigerd, indien tegen het zelfstandig voeren van de administratie 
door de bedrijfsvereniging overwegende technische of administra
tieve bezwaren bestaan. 

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

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

de bedrijfsvereniging overwegende technische of administratieve be
zwaren blijken te bestaan; 

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

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

VI 
In artikel 35, zesde lid, vervallen de woorden: 
„en andere representatieve organisaties". 
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Amendement van de heer Van Thiel c.s. 
Ingezonden 30 Januari 1952. 

Ondergetekenden hebben de eer het volgende amendement voor te 
stellen: 

Aan Artikel 60 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende: 
„Onze Minister kan, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, regelen 

vaststellen met betrekking tot het overgaan van personeel van de uit
voeringsorganen van de sociale verzekering, welke op de dag, waarop 
artikel 23 in werking treedt, bestaan, naar het Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor en naar de bedrijfsverenigingen, welke zelfstan
dig de administratie voeren. Tevens kan Onze Minister, gehoord de 
Sociale Verzekeringsraad, regelen vaststellen met betrekking tot het 
overnemen van apparatuur van uitvoeringsorganen, bedoeld in de 
vorige volzin door het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en 
door de bedrijfsverenigingen, welke zelfstandig de administratie 
voeren.". 

Toelichting 
Van de thans bestaande bedrijfsverenigingen, de Rijksverzekenngs-

bank en de Raden van Arbeid moet worden verwacht, dat zij tot aan 
het overnemen van hun taak door de verplichte vakbedrijfsvereni
gingen volledig de hun opgedragen werkzaamheden blijven vervullen. 

Het is in dit verband redelijk, dat het hierbij betrokken personeel 
zoveel mogelijk zal worden ingeschakeld op een wijze, welke aansluit 
op de positie, welke het thans inneemt. Daarom is het wenselijk uit
drukkelijk in de wet te bepalen, dat de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, regelen kan 
stellen voor het overnemen van het personeel door het Gemeenschap
pelijk Administratiekantoor en de bedrijfsverenigingen, welke zelf
standig de administratie voeren. In dit verband kan nog worden op
gemerkt, dat in het verleden bij de opheffing van Raden van Arbeid 
telkens bij Koninklijk besluit regelen werden gesteld om de positie 
van het hierbij betrokken personeel te regelen. 

Door de voorgestelde bepaling wordt bereikt, dat onmiddellijk uit 
de wet voortvloeit, dat de Minister zo nodig maatregelen dient te 
treffen om, waar mogelijk, te voorkomen, dat bekwaam en deskundig 
personeel op wachtgeld moet worden gesteld of wachtgeld- en werk
loosheidsuitkering zal moeten genieten en dat het in gebouwen en 
verdere apparatuur van de bestaande uitvoeringsorganen geïnvesteerde 
kapitaal, althans gedeeltelijk, verloren zou gaan. Hiertoe bestaat des 
te meer aanleiding, omdat bij de nieuwe uitvoeringsorganen grote be
hoefte bestaat aan deskundig en geschoold personeel en aan een uit
stekende outillage. In verband met de voortvarendheid, waarmede 
dient te worden gehandeld, zou het gevaar kunnen ontstaan, dat van 
de bestaande mogelijkheden geen voldoende gebruik zou worden ge
maakt door gebrek aan coördinatie, hetgeen door de voorgestelde 
bevoegdheid aan de Minister te verlenen, kan worden voorkomen. 
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Motie van orde van de heer Gortzak c.s. 
Voorgesteld 30 Januari 1952. 

De Kamer, 

van oordeel, dat de Ambtenaren in dienst van de Rijksverzeke-
ringsbank en van de Raden van Arbeid niet het slachtoffer mogen 
worden van de Herziening uitvoeringsorganisatie der sociale ver
zekering, 

spreekt als haar mening uit, dat de Regering tot plicht heeft de 
ambtenaren, die door deze herziening in de toekomst geen of geen 
volledige dagtaak bij de instelling waar zij thans werkzaam zijn zul
len hebben, aan andere, hun passende arbeid te helpen, waarbij de 
rechten die deze ambtenaren thans bezitten ook in de nieuwe functie 
gecontinueerd en gelijkelijk gewaarborgd dienen te zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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