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In het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet en in het ont-
werp van wet tot aanpassing van de thans bestaande Kinder-
bijslagwet aan de algemene kinderbijslagverzekering is voorge-
steld de uitvoering van de Algemene Kinderbijslagwet en de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden in handen te leggen van 
de Sociale Verzekeringsbank. Omtrent de redenen, welke hier-
toe hebben geleid, moge de ondergetekende verwijzen naar 
Hoofdstuk IV van het algemeen gedeelte der memorie van toe-
lichting op het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet. 

In verband hiermede dient de Wet op de Sociale Verzeke-' 
ringsbank en de Raden van Arbeid wijziging te ondergaan. 

Deze wijziging bestaat in de eerste plaats hierin, dat 
aan de Sociale Verzekeringsbank ter uitvoering mede worden 
opgedragen de Algemene Kinderbijslagwet en de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden. De onder artikel I, onder A, voorge-
stelde aanvulling voorziet hierin. 

Voorts wordt in artikel I, onder B, voorgesteld artikel 5 van 
de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, in welk artikel een opsomming wordt gegeven van de 
fondsen, welke door de Sociale Verzekeringsbank worden be-
heerd, uit te breiden met het Algemeen Kinderbijslagfonds en 
het Kindcrbijslagfonds voor loontrekkenden, genoemd in de 
Algemene Kinderbijslagwet, onderscheidenlijk de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden. 

Voor het overige betreffen de in artikel I voorgestelde 
wijzigingen: artikel 12, waarin wordt geregeld de verstrekking 
van voorschotten van het ene fonds aan het andere, in geval 
.niet over voldoende middelen kan worden beschikt, artikel 13, 
waarin een regeling wordt getroffen voor het verdelen van de 
kosten van het beheer der Bank over de verschillende fondsen 
en ten slotte artikel 62, waarin een regeling wordt getroffen 
voor de verdeling van de kosten van beheer der Raden van 
Arbeid over de verschillende fondsen. 

In artikel II van het nevensgaande wetsontwerp wordt voor-
gesteld artikel 2, eerste lid, van de Organisatiewet Sociale Ver-
zekering te wijzigen, zulks in verband met de overgang van 
de uitvoering van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden van 
de bedrijfsverenigingen naar de Sociale Verzekeringsbank. 

Ten slotte ligt aan artikel III de bedoeling ten grondslag 
er rekening mee te houden, dat het wellicht nodig zal zijn, dat 
een beperkt deel van het personeel in dienst van het Gemeen-
schappelijk Administratiekantoor of van de bedrijfsvereni-
gingen, hetzij afvloeit, hetzij overgaat naar de Sociale Verzeke-
ringsbank en de Raden van Arbeid. Voor zover dit wenselijk 
mocht zijn opent het voorgestelde artikel de mogelijkheid om, 
gehoord de Sociale Verzekeringsraad, ten aanzien van de rechts-
positie van dit personeel nadere voorzieningen te treffen. 
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