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Organisatiewet Sociale Verzekering 
(in verband met de Wet op de arbeidsongeschikthcids-

verzekering) 

NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden bij brief van 14 april 1965) 

Nr. 19 

Artikel I, onder G, wordt gewijzigd als volgt: 
A. Het voorgestelde nieuwe artikel 22a wordt gewijzigd als 

volgt: 
1. Het eerste lid, onder a en b, wordt gelezen: 
a. het beoordelen of een voorziening tot behoud, herstel of 

ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, een genees- of heel-
kundige voorziening of een voorziening tot verbetering van de 
ievensomstandigheden wenselijk is; 

b. het bevorderen, dat een voorziening tot behoud, herstel 
of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, een genees- of 
heelkundige voorziening of een voorziening tot verbetering van 
de levensomstandigheden, waartoe de bedrijfsvereniging inge-
volge artikel 60 of 61 van de Wet op de arbeidsongeschikt" 
heidsverzekering heeft besloten, wordt getroffen;. 

2. Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 

2. De Gemeenschappelijke Medische Dienst is, indien daar-
toe bijzondere aanleiding aanwezig is, onder goedkeuring van 
Onze Minister, de Sociale Verzekeringsraad en de Centrale 
Raad voor de Volksgezondheid gehoord, bevoegd revalidatie-
inrichtingen op te richten of in stand te houden, dan wel mede 
op te richten of mede in stand te houden. 

3. Het tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende lid 
worden vernummerd tot onderscheidenlijk derde, vierde, vijfde, 
zesde, zevende en achtste lid. 

4. In het tot achtste lid vernummerde zevende lid wordt in 
onderdeel e „derde lid" vervangen door: vierde lid. 

B. Van het voorgestelde nieuwe artikel 226 wordt het vijfde 
lid gelezen: 

5. Het bepaalde in het eerste en het tweede lid van artikel 
22a is ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde Gemeen-
schappelijkc Medische Dienst van overeenkomstige toepassing. 

C. Het voorgestelde nieuwe artikel 22e wordt gewijzigd als 
volgt: 

1. Het eerste lid wordt gelezen: 
1. De kosten van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, 

voor zover deze voortvloeien uit de uitvoering van de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, komen ten laste van het 
Arbeidsongeschiktheidsfonds. 

2. Het tweede lid vervalt. 
3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid. 


