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DERDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 21 Februari 1952) 

I 

De titel van § 3 van Hoofdstuk II wordt gelezen als volgt: 
„Van de administratie van de bedrijfsverenigingen en het 

Gemeenschappelijk A dm inistratiekan toor" 

II 
Artikel 23 wordt gelezen als volgt: 
„1. Een bedrijfsvereniging is bevoegd de administratie van een of 

meer takken van verzekering zelfstandig te voeren, en voor 
zover de Sociale Verzekeringsraad heeft verklaard, dat tegen het 
zelfstandig voeren van de administratie door de bedrijfsvereniging 
geen bezwaar bestaat. Een verklaring van geen bezwaar wordt ver
leend, tenzij indien tegen het zelfstandig voeren van de administratie 
door de bedrijfsvereniging overwegende technische of administratieve 
bezwaren bestaan. 

2. Indien een bedrijfsvereniging de administratie van een of meer 
takken van verzekering niet zelfstandig voert, wordt deze bij uit
sluiting gevoerd door een door Onze Minister erkend Gemeenschap
pelijk Administratiekantoor. 

3. Als Gemeenschappelijk Administratiekantoor kan door Onze 
Minister, de Sociale Verzekeringsraad gehoord, op haar verzoek wor
den erkend een vereniging, opgericht door naar het oordeel van Onze 
Minister algemeen erkende centrale organisaties van werkgevers en 
werknemers gezamenlijk, indien zij voldoet aan de volgende vereisten: 

a. dat tot haar uitsluitend doel behoort de administratie van de 
in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met e genoemde takken van 
verzekering; 

b. dat zij niet beoogt winst te maken: 
c. dat het aantal bestuursleden, aangewezen door de organisaties 

van werkgevers, even groot is als het aantal bestuursleden, aangewezen 
door de organisaties van werknemers. 

4. Aan de erkenning als Gemeenschappelijk Administratiekantoor 
kunnen door Onze Minister, de Sociale Verzekeringsraad gehoord, 
in het algemeen belang nadere voorwaarden worden verbonden. 

5. De beschikking tot erkenning als Gemeenschappelijk Admini
stratiekantoor bepaalt de datum, waarop de erkenning ingaat. Zij 
wordt in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt. 

6. Door de erkenning als Gemeenschappelijk Administratiekantoor 
verkrijgt de vereniging voor zoveel nodig rechtspersoonlijkheid. 

7. Voor erkenning als Gemeenschappelijk Administratiekantoor 
kan slechts één vereniging in aanmerking komen. 

8. De erkenning als Gemeenschappelijk Administratiekantoor 
wordt door Onze Minister gehoord de Sociale Verzekeringsraad, in
getrokken, indien de vereniging, welke als zodanig is erkend, 

a. een daartoe strekkend verzoek indient; 
b. tot ontbinding besluit; 
c. niet meer voldoet aan de voor erkenning gestelde vereisten; 
d. haar taak naar het oordeel van Onze Minister niet naar be

horen vervult; 
e. de nadere voorwaarden, bedoeld in het vierde lid, niet of niet 

naar behoren nakomt. 
9. De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd zich op de door het 

Gemeenschappelijk Administratiekantoor te houden vergaderingen, 
welke naar zijn oordeel van belangrijke aard zijn met een raadgevende 
stem te doen vertegenwoordigen. Aan de Sociale Verzekeringsraad 
wordt tijdig kennis gegeven van deze vergaderingen.". 

III 
Artikel 24 wordt gelezen als volgt: 
„1. Indien geen Gemeenschappelijk Administratiekantoor, als 

bedoeld in artikel 23, wordt erkend of een verleende erkenning wordt 
ingetrokken, kan Onze Minister, gehoord de Sociale Verzekerings
raad, een Gemeenschappelijk Administratiekantoor instellen. 

2. Onze Minister benoemt, schorst en ontslaat de Ieder, van het 
bestuur van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, bedoeld in 
het eerste lid. 

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

4. Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, bedoeld in het 
eerste lid, heeft rechtspersoonlijkheid. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen 
worden gesteld, welke naast het in deze wet bepaalde nodig zijn voor 
de instelling, de werking en de opheffing van een Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor, als in het eerste lid bedoeld. 

6. Het tweede lid van artikel 23 is ten aanzien van het in het 
eerste lid bedoelde Gemeenschappelijk Administratiekantoor van 
overeenkomstige toepassing.". 

IV 
Artikel 25 wordt gelezen als volgt: 
„1. Een verklaring van geen bezwaar, bedoeld in artikel 23, eerste 

lid, kan door de Sociale Verzekeringsraad worden ingetrokken, indien 
tegen het zelfstandig voeren van de administratie door de bedrijfs
vereniging overwegende technische of administratieve bezwaren blij
ken te bestaan. 

2. Aan de bedrijfsvereniging, wier administratie wordt gevoerd 
door het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en die de admi
nistratie van een of meer takken van verzekering zelfstandig ter hand 
wenst te nemen, wordt de verklaring, bedoeld in artikel 23, eerste lid, 
behalve op de gronden, genoemd in dat lid, slechts dan niet verleend, 
wanneer ten gevolge van het doen eindigen van het voeren van de 
administratie door het Gemeenschappelijk Administratiekantoor een 
doeltreffende uitvoering van de verzekering in het algemeen in belang
rijke mate zou worden geschaad. 

3. Tegen het niet-vcrlenen van een verklaring, als bedoeld in bet 
eerste lid van artikel 23 of in het tweede lid van dit artikel, alsmcc'e 
tegen een intrekking van zulk een verklaring kan het bestuur de.r 
bedrijfsvereniging binnen 30 dagen, te rekenen van de dagtekening 
van het besluit van de Sociale Verzekeringsraad, bij Onze Minister 
voorziening vragen.". 

V 
Artikel 26 wordt gelezen als volgt: 
„1. De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd ten aanzien van de 

inrichting van de administratie der bedrijfsverenigingen en van het 
Gemeenschappelijk Administratiekantoor voorschriften te geven, 
welke een efficiënte inrichting dier administratie waarborgen en zo 
nodig strekken tot coördinatie van de administraties van de bedrijfs
verenigingen onderling en van die der bedrijfsverenigingen en het 

j Gemeenschappelijk Administratiekantoor. 
2. Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor houdt aanteke

ning van de werkgevers in de zin van de wetten, waarin de in arti
kel 2, eerste lid, onder a tot en met e genoemde takken van verzeke
ring zijn geregeld, alsmede van de bedrijfsvereniging, waarbij die 
werkgevers op grond van artikel 7 of 8 zijn aangesloten.". 

VI 
Artikel 27 wordt gelezen als volgt: 
„Bedrijfsverenigingen, welke de administratie van een of meer van 

de in artikel 2, eerste lid, genoemde takken van verzekering zelf
standig voeren, en het Gemeenschappelijk Administratiekantoor 
stellen regelen omtrent indienstneming en ontslag, alsmede omtrent 
het loon en de andere arbeidsvoorwaarden van het personeel. Deze 
regelen behoeven de goedkeuring van de Sociale Verzekeringsraad.". 

VII 
In artikel 36, tweede lid, worden na het woord „bedrijfsvereniging" 

ingevoegd de woorden: „en van het bestuur van het Gemeenschappe
lijk Administratiekantoor". 

VIII 
Aan artikel 41 wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
„Onze Minister kan de Sociale Verzekeringsraad aanwijzingen 

geven met betrekking tot de uitoefening van diens taak.". 

IX 
In artikel 47, eerste volzin, worden de woorden „welke deze wetten 

uitvoeren" vervangen door de woorden: „welke deze takken van ver
zekering uitvoeren of administreren". 
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In artikel 48 vervallen de woorden „en na verkregen overeen
stemming met Onze Minister". 

XI 
Aan artikel 49 wordt een nieuwe volzig toegevoegd, luidende: „Ten

zij dringende redenen zich daartegen verzetten wordt een dergelijke 
voordracht door de Sociale Verzekeringsraad niet gedaan, alvorens 
het bestuur van de bedrijfsvereniging in de gelegenheid is gesteld het 
desbetreffende besluit nader toe te lichten.". 

XII 
In artikel 50 worden de woorden „de directeuren van het Centraal 

Administratiekantoor" vervangen door de woorden: „het bestuur van 
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor". 

XIII 
In artikel 51, tweede en derde lid, worden de woorden „Centraal 

Administratiekantoor" vervangen door de woorden: „Gemeenschap
pelijk Administratiekantoor". 

XIV 
In artikel 60, eerste lid, worden de woorden „Centraal Administra

tiekantoor" vervangen door de woorden: „Gemeenschappelijk Ad
ministratiekantoor". 

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

vaststellen met betrekking tot het overgaan van personeel van de 
uitvoeringsorganen van de sociale verzekering, welke op de dag, 
waarop artikel 23 in werking treedt, bestaan, naar het Gemeenschap
pelijk Administratiekantoor en naar de bedrijfsverenigingen, welke 
zelfstandig de administratie voeren. Tevens kan Onze Minister, ge
hoord 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.". 

XVI 
Artikel 61 wordt gewijzigd als volgt: 
a. In het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid worden 

de telkens daarin voorkomende woorden „de directie van het Cen
traal Administratiekantoor" vervangen door de woorden: „het be
stuur van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor": 

/>. In het vijfde lid worden de woorden „dat bestuur of die 
directie" vervangen door de woorden: „een dier besturen": 

c. In het zevende lid worden de tweemaal daarin voorkomende 
woorden „Centraal Administratiekantoor" vervangen door de woor
den: „Gemeenschappelijk Administratiekantoor". 

XVII 
In artikel 62, eerste en tweede lid, worden de woorden „Centraal 

Administratiekantoor" telkens vervangen door de woorden: „Gemeen
schappelijk Administratiekantoor". 

XVIII 
In artikel 64 worden de woorden „Centraal Administratiekantoor" 

vervangen door de woorden: „Gemeenschappelijk Administratiekan
toor". 

XIX 
Het eerste lid van artikel 65 wordt gelezen als volgt: 
„1. In artikel 4, eerste lid, der Pensioenwet 1922 (Stb. 240) wordt 

tussen het onder IMi en het onder ƒ bepaalde het volgende opgeno
men: 

,,/ ter. de algemeen secretaris, de secretarissen en het verdere be
zoldigde personeel in vaste dienst van de Sociale Verzekeringsraad, 
bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Organisatiewet Sociale Ver
zekering, alsmede, behoudens door Ons bij met redenen omkleed 
besluit, de Raad van State gehoord, te bepalen uitzonderingen het 
bezoldigde personeel in vaste dienst van het Gemeenschappelijk Ad
ministratiekantoor, bedoeld in de Organisatiewet Sociale Verzekering: 

i qualer. behoudens door Ons bij met redenen omkleed besluit, 
de Raad van State gehoord, te bepalen uitzonderingen het bezoldigde 
personeel in vaste dienst van de bedrijfsverenigingen, bedoeld in de 
Organisatiewet Sociale Verzekering, voorzover dit personeel op 
grond van de dienstbetrekking, direct voorafgaande aan de dienst
betrekking bij de bedrijfsvereniging als ambtenaar in de zin van deze 
wet is aangemerkt geweest of als ambtenaar werd beschouwd."". 

Toelichting 

De nieuwe redactie van artikel 23, eerste lid, beoogt uitdrukkelijk 
vast te leggen, dat de bedrijfsvereniging bevoegd is de administratie 
van één of meer takken van verzekering zelf te voeren, dan wel die 
administratie in te brengen in een gemeenschappelijke administratie 
van alle niet zelf-administrerende bedrijfsverenigingen gezamenlijk. 
Andere vormen van administratie worden in het tweede lid van arti
kel 23 nadrukkelijk uitgesloten. 

Evenzeer als zekerheid dient te bestaan, dat de gemeenschappelijke 
administratie voldoet aan redelijk te stellen eisen, dient zekerheid te 
bestaan, dat de eigen administratie der bedrijfsvereniging aan die 
redelijke eisen voldoet. Bij de gemeenschappelijke administratie, welke 
volgens de thans voorgestelde artikelen toevalt aan een Gemeenschap
pelijk Administratiekantoor, op te richten door de erkende centrale 
organisaties van werkgevers en werknemers gezamenlijk, zijn waar
borgen voor een redelijke administratie, behalve in het toezicht van de 
Sociale Verzekeringsraad, gelegen in het feit, dat bedoeld administratie
kantoor door de Minister dient te worden erkend. Bij de zelf-admini
strerende bedrijfsvereniging is die waarborg gelegen in de omstandig
heid, dat de Sociale Verzekeringsraad dient te verklaren, dat tegen de 
inrichting en de opzet van deze administratie geen overwegende tech
nische of administratieve bezwaren bestaan. 

Voorts is in het derde en de volgende leden van artikel 23 de 
erkenning van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, dat belast 
zal worden met de centrale administratie, geregeld. Het nieuwe arti
kel 24 regelt het geval, dat geen Gemeenschappelijk Administratie
kantoor wordt opgericht. Deze bepalingen komen overeen met arti
kel 23, tweede en volgende leden, en artikel 24 van het amendement 
van de heer Stapelkamp c.s. (Stuk 18). 

Doordat thans de band tussen het Gemeenschappelijk Administratie
kantoor en de Sociale Verzekeringsraad minder hecht is dan in het 
gewijzigd ontwerp van wet was voorgesteld met betrekking tot het 
Centraal Administratiekantoor en de Sociale Verzekeringsraad, is het 
gewenst een bepaalde vorm van contact te scheppen, omdat het Ge
meenschappelijk Administratiekantoor zal kunnen worden belast met 
taken, welke de gehele sociale verzekering als zodanig zullen betreffen. 
Mitsdien is in artikel 23, negende lid (nieuw), naar analogie van artikel 
28 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie voorgesteld, dat de Sociale 
Verzekeringsraad zich op belangrijke vergaderingen van het Gemeen
schappelijk Administratiekantoor kan doen vertegenwoordigen. Die 
vertegenwoordiging zal in de regel slechts één of twee personen be
hoeven te omvatten. Uiteraard hebben deze personen op de vergade
ringen van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor slechts raad
gevende stem. 

Het thans voorgestelde artikel 25 komt goeddeels overeen met het 
derde, vierde en vijfde lid van artikel 23 van het gewijzigd ontwerp. 

In het eerste lid van het nieuwe artikel 26, dat overeenkomt met 
artikel 26, voorgesteld in het amendement van de heer Stapelkamp c.s. 
(Stuk 18), wordt aan de Sociale Verzekeringsraad de bevoegdheid 
toegekend voorschriften ter zake van de administratie zowel van de 
bedrijfsverenigingen als het Gemeenschappelijk Administratiekantoor 
te geven. 

Het tweede lid van artikel 26 is het oude artikel 25. 
Het huidige artikel 26 is aangepast aan de gewijzigde situatie en als 

artikel 27 opnieuw opgenomen. Geschiedde aanvankelijk, aangezien 
het Centraal Administratiekantoor werd gezien als een orgaan, op 
te richten en te beheren door de Sociale Verzekeringsraad, de goed
keuring van de arbeidsvoorwaarden van het personeel van dat kantoor 
door de Minister, thans kan deze goedkeuring gevoeglijk worden 
overgelaten aan de Sociale Verzekeringsraad. 

Artikel 27 (oud) vervalt in de nieuwe opzet. 
De wijziging van artikel 36 beoogt in beginsel het lidmaatschap van 

de Sociale Verzekeringsraad met dat van het bestuur van het Gemeen
schappelijk Administratiekantoor onverenigbaar te verklaren. 

Door de opzet van het wetsontwerp, zoals deze thans is ontworpen, 
is de directe zeggenschap van het toporgaan, de Sociale Verzekerings
raad, verminderd. In verband met de verantwoordelijkheid van de 
Minister tegenover de Volksvertegenwoordiging is het dan ook ge
wenst, dat aan de Minister de bevoegdheid wordt toegekend aan
wijzingen te geven aan de Sociale Verzekeringsraad. Deze bevoegdheid 
is thans in artikel 41 opgenomen. Weliswaar geeft het gewijzigde ont
werp van wet de Minister reeds een tweetal mogelijkheden om in te 
grijpen in het beleid van de Sociale Verzekeringsraad (het schorsen of 
vernietigen van besluiten, als bedoeld in artikel 44, en het bevorderen 
van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 45), 
doch deze beide bevoegdheden zijn van zo verstrekkende en uit
zonderlijke aard, dat het ondoelmatig zou wezen uitsluitend hiermede 
te moeten werken. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn, dat de 
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Minister door het geven van aanwijzingen zich met de gewone gang 
van zaken bij de bedrijfsverenigingen gaat bemoeien. Wel moet het 
mogelijk zijn, voor zover daartoe aanleiding bestaat, de Sociale Ver
zekeringsraad te wijzen op de wenselijkheid in een bepaald geval een 
voorziening te treffen. 

De aanvulling van artikel 47 stelt buiten twijfel, dat de Sociale 
Verzekeringsraad eveneens toezicht uitoefent op het Gemeenschap
pelijk Administratiekantoor. 

Het schrappen van de woorden „en na verkregen overeenstemming 
met Onze Minister" geeft de Sociale Verzekeringsraad meer vrijheid 
bij de uitoefening van zijn taak. Na de aanvulling van artikel 41 is 
aan deze beperking geen behoefte meer. 

Door de aanvulling van artikel 49 wordt zeker gesteld, dat de 
bedrijfsverenigingen worden gehoord, alvorens een besluit door de 
Sociale Verzekeringsraad ter schorsing of vernietiging wordt voor
gedragen. 

Het nieuwe vierde lid van artikel 60, overeenkomende met het 
amendement van de heer Van Thiel c.s. (Stuk 21), heeft tot doel de 
mogelijkheid tot regelingen met betrekking tot het vrijkomende per
soneel en apparatuur van de Raden van Arbeid, de Rijksverzekerings-
bank en de thans bestaande bedrijfsverenigingen te treffen, terwijl 
de wijziging van artikel 65 tot doel heeft de pensioenrechten van de 
ambtenaren van de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank, 
die overgaan naar het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en 
de zelf-administrerende bedrijfsverenigingen, te handhaven door 
hun gedurende hun dienstverband bij die organen recht op pensioen 
overeenkomstig de bepalingen van de Pensioenwet 1922 (Stb. 240) te 
waarborgen. Aangezien het systeem van deze wet het uiterst on
gewenst maakt, dat slechts een gedeelte van het vaste personeel van 
een orgaan voor verzekering krachtens die wet in aanmerking komt, 
is de pensioenverzekering in beginsel van toepassing verklaard op 
het gehele vaste personeel van het Gemeenschappelijk Administratie
kantoor, hetwelk een belangrijk deel van het personeel, werkzaam op 
het terrein der sociale verzekering, zal omvatten. Voor het personeel 
van de zelf-administrerende bedrijfsverenigingen lijkt deze ver gaande 
maatregel minder aangewezen. Voor het personeel van deze bedrijfs
verenigingen, dat niet overkomt van de Raden van Arbeid of de 
Rijksverzekeringsbank, dient een eigen pensioenregeling te worden 
ontworpen, welke ingevolge artikel 27 (nieuw) door de Sociale Ver
zekeringsraad moet worden goedgekeurd. Ter voorkoming van moei
lijkheden in het geval, dat verschillende pensioenregelingen zouden 
samenvallen, is zowel ten aanzien van het personeel van het Gemeen
schappelijk Administratiekantoor als ten aanzien van het personeel 
der bedrijfsverenigingen de mogelijkheid van het maken van een uit
zondering met betrekking tot de Pensioenwet 1922 (Sth. 240) ge
troffen. 

De overige voorgestelde wijzigingen zijn van redactionele aard. 

1679 24 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE VAN 
VOORBEREIDING 

Nadat de Kamer op 31 Januari jl. op voorstel van haar Voorzitter 
had besloten de verdere beraadslagingen over de onderhavige wets
ontwerpen tot een nader tijdstip aan te houden, is de Commissie van 
Voorbereiding opnieuw in mondeling overleg getreden met de Minis
ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken. 

Dit overleg heeft geleid tot indiening van een derde Nota van 
Wijzigingen op het eerste der in hoofde genoemde wetsontwerpen, 
welke Nota inmiddels aan de leden der Kamer (onder no. 23) is toe
gezonden. 

Van de zijde der commissie bestaat geen bezwaar de openbare 
behandeling van de wetsontwerpen thans zo spoedig mogelijk voort 
te zetten. 

22 Februari 1952. 
SUURHOFF 
DE GROOT 
DE KORT 
MOL 
STAPELKAMP 
FORTANIER—DE WIT 
*) 

') Het lid der commissie de heer Kikkert heeft wegens verblijf in het buiten
land niet aan de opstelling van deze mededeling kunnen medewerken. 

1679 25 

NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

W U J U L I A N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

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

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

HOOFDSTUK I 
Algemene bepalingen 

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

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

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

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

bedoeld bij de Wet op de Bedrijfsorganisatie. 

Artikel 2 
1. De bedrijfsverenigingen zijn, voor zover die uitvoering bij of 

krachtens de wet niet aan anderen is opgedragen, belast met de uit
voering van: 

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

hoofdbedrijfschap of een bedrijfschap, bedoeld bij de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie, worden bepaald, dat de taak en de bevoegd
heden van een bedrijfsvereniging, haar opgedragen of toegekend bij 
ol krachtens deze wet of de wetten, welke de in het eerste lid, 
onder a tot en met c, genoemde takken van verzekering regelen, voor 
een onderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven, bedoeld in artikel 3, 
worden uitgeoefend door dat hoofdbedrijfschap of bedrijfschap. Het 
bepaalde in de vorige volzin vindt overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van een lichaam, dat op grond van artikel 110 van de Wet 
op de Bedrijfsorganisatie door deze hoofdbedrijfschappen of bedrijf
schappen is ingesteld. 

3. 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. Zodanige 
algemene maatregel van bestuur vervalt, indien niet binnen zes 
maanden na zijn inwerkingtreding met betrekking tot de bepalingen, 
waarin is afgeweken van deze wet, van de wetten, welke de in het 
eerste lid, onder a tot en met e, genoemde takken van verzekering 
regelen of van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, een wetsontwerp tot 
zijn bekrachtiging is ingediend. 


