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Wijziging van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid en van de Organisatiewet 

Sociale Verzekering 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

Nr. 18 

WIJ JULIANA, UU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 in verband 
met de uitvoering van de Algemene Kinderbijslagwet en de 
Kinderbijslagwet voor Ioontrekkenden door de Sociale Ver-
zekeringsbank wenselijk is gebleken de Wet op de Sociale Ver-
zekeringsbank en de Raden van Arbeid en de Organisatiewet 
Sociale Verzekering te wijzigen; 

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

Artikel I 
I. De Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden 

van Arbeid ondergaat de volgende wijzigingen: 
A. De punt aan het slot van artikel 3 wordt vervangen door 

een punt-komma, waarna wordt ingevoegd: 
..ƒ. de kinderbijslagverzekering, geregeld in de Algemene 

Kinderbijslagwet en in de Kinderbijslagwet voor loontrekkeiv 
den.". 

B. De punt aan het slot van artikel 5 wordt vervangen door 
een punt-komma, waarna wordt ingevoegd: 

,, „Algemene Kinderbijslagfonds": het fonds, waarin gestort 
worden de gelden aan de Bank toekomende krachtens de Alge-
mene Kinderbijslagwet; 

„Kinderbijslagfonds voor Ioontrekkenden": het fonds, waar-
in gestort worden de gelden aan de Bank toekomende krach-
tens de Kinderbijslagwet voor Ioontrekkenden.". 

C. In het tweede lid van artikel 1 1 wordt de punt aan het 
slot van het bepaalde onder b vervangen door een punt-kom-
ma, waarna wordt ingevoegd: 

„r. de algemene kinderbijslagverzekering, geregeld in de 
Algemene Kinderbijslagwet; 

d. de kinderbijslagverzekering, geregeld in de Kinderbij-
slagwet voor Ioontrekkenden.". 

D. Artikel 12 ondergaat de volgende wijzigingen: 
(i. De eerste volzin van het derde lid wordt gelezen als volgt: 
„Zolang het Ouderdomsfonds, het Weduwen* en wezenfonds 

of het Algemeen Kinderbijslagfonds geen voldoende middelen 
heeft, schiet een dezer fondsen de voor de uitgaven van het 
andere fonds benodigde gelden renteloos voor.". 

/>. Het vierde lid wordt gelezen als volgt: 
„4. Zolang het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds, het Oudcr-

domsfonds B. het Ongevallenfonds, het Landbouwongevallen-
fonds of het Kinderbijslagfonds voor Ioontrekkenden geen vol-
doende middelen heeft, schiet een dezer fondsen, dan wel, on-
verminderd het bepaalde in de eerste volzin van het derde lid, 
het Ouderdomsfonds, het Weduwen- en wezenfonds of het A1-

III 4953 18 



2 

gemeen Kinderbijslagfonds de voor de uitgaven van een der 
eerstgenoemde fondsen benodigde gelden tegen een door Onze 
Minister vast te stellen rente voor.". 

c. Het vijlde lid wordt gelezen als volgt: 
,,5. Zolang het Weduwen- en wezenfonds of het Algemeen 

Kinderbijslagfonds geen voldoende middelen heeft, schiet, on-
verminderd hel bepaalde in de eerste volzin van het derde lid, 
het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds, het Ouderdomsfonds B, 
het Ongevallenfonds, het Landbouwongevallenfonds of het Kin-
derbijslagfonds voor loontrekkcnden de voor de uitgaven van 
het Wcduweiv en wezenfonds of het Algemeen Kinderbijslag-
fonds benodigde gelden tegen een door Onze Minister vast te 
stellen rente voor.". 

E. Artikel 13 wordt gelezen als volgt: 
„Artikel 13 

De kosten van het beheer der Bank worden tussen het Ouder-
domsfonds, het lnvaliditcits- en Ouderdomsfonds, het Ouder-
domsfonds B, het Ongevallenfonds, het LandbouwongevalIen-
fonds, het Weduwen- en wezenfonds, het Algemeen Kinderbij-
slagfonds en het Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden ver-
deeld naar regelen, door Onze Minister, gehoord de Sociale 
Verzekeringsraad, te stellen.". 

F. Artikel 62 wordt gelezen als volgt: 
„Artikel 62 

De kosten van het beheer van de Raad van Arbeid worden 
jaarlijks door het bestuur der Bank vastgesteld en tussen het 
Ouderdomsfonds, het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds, het 
Ouderdomsfonds B, het Ongevallenfonds, het Landbouwonge-
vallenfonds, het Weduwcn- en wezenfonds, het Algemeen Kin-
derbijslagfonds en het Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden 
verdeeld naar regelen, door Onze Minister te stellen.". 

2. Voor de eerste maal, dat het financieel verslag, bedoeld 
in artikel 11, tweede lid, onder c en d, van de Wet op de 
Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid, wordt op-
gemaakt, kan het bestuur der Sociale Verzekeringsbank be-
palen, dat dit verslag op een andere periode dan een jaar be-
trekking zal hebben. 

Artikel II 

De Organisatiewet Sociale Verzekering ondergaat de vol-
gendc wijziging: 

In artikel 2, eerste lid, vervalt: „d. de wettelijke kinderbijslag-
verzekering;". 

Artikel III 
Onze Minister kan, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, 

regelen vaststellen met betrekking tot personeel, dat in verband 
met beëindiging van de taak van de bedrijfsverenigingen bij 
de uitvoering van de Kinderbijslagwet door deze organen of 
door het Gemeenschappelijk Administratiekantoor ontslag wordt 
verleend en al dan niet overgaat naar de Sociale Verzekerings-
bank of een Raad van Arbeid. 

Artikel IV 
Deze wet treedt in werking met ingang van een door Ons 

nader te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken, en 
Volksgezondheid 


