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Wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering 
(in verband met de Wet op de arbcidsongeschiktheids-

verzckering) 

NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

Nr. 32 

WIJ JULIANA, BIJ 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 wenselijk 
is de Organisatiewet Sociale Verzekering te wijzigen in verband 
met de regeling inzake een verplichte verzekering van loon-
trekkenden tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeids-
ongeschiktheid; 

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 
De Organisatiewet Sociale Verzekering wordt gewijzigd als 

volgt: 
A 

De punt aan het slot van artikel 1 wordt vervangen door 
een puntkomma, waarna wordt ingevoegd: 

„ƒ. „Arbeidsongeschiktheidsfonds": het fonds, bedoeld in 
Hoofdstuk III, § 2, van de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering.". 

B 
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
„1. De bedrijfsverenigingen zijn, voor zover die uitvoering 

bij of krachtens de wet niet aan anderen is opgedragen, belast 
met de uitvoering van: 

a. de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
b. de wettelijke ziekengeldvcrzekering; 
c. de wettelijke wachtgeld" en werkloosheidsverzekering.". 
2. In het tweede en derde lid worden de woorden „eerste 

lid, onder a tot en met e" telkens vervangen door de woorden: 
„eerste lid, onder a tot en met c". 

C 
In de artikelen 4, eerste lid, onder a en c, 5, eerste lid, 

onder a en c, 7, eerste lid, 11, 12, vierde lid, 14, derde en 
zesde lid, 16, 46, tweede lid, 48, 51, eerste lid, 56 en 62, 
tweede lid, worden de woorden „artikel 2, eerste lid, onder a 
tot en met e" telkens vervangen door de woorden: „artikel 2, 
eerste lid, onder a tot en met c". 

D 
Na lid 3 van artikel 7 wordt een nieuw lid ingevoegd, Iuiden-

de als volgt: 
„3a. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toe-

passing ten aanzien van een werkgever, die anders dan in een 
onderneming werkzaamheden doet verrichten ter behartiging 
van geestelijke, maatschappelijke en culturele belangen, de ge-
zondheid of het onderwijs, indien deze werkgever is aangesloten 
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bij een vereniging, welke in het bijzonder ten behoeve van het 
personeel van zodanige werkgevers ten doel heeft de tak van 
verzekering, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder b, al of 
niet samen met andere voorzieningen uit te voeren en welker 
statuten en reglementen door Onze Minister, gehoord de Sociale 
Verzekeringsraad, zijn goedgekeurd. Voor de toepassing van 
deze wet en van de wet, regelende de tak van verzekering, ge-
noemd in artikel 2, eerste lid, onder /;, wordt zulk een ver-
eniging als bedrijfsvereniging aangemerkt.". 

E 
Na artikel 16 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
„Artikel 16a. 1. Bedrijfsverenigingen kunnen ten aanzien 

van zaken betreffende de uitvoering van een of meer der in 
artikel 2, eerste lid, onder a tot en met e, genoemde takken van 
verzekering een gemeenschappelijke regeling treffen, welke 
binnen 14 dagen na haar totstandkoming ter kennis wordt 
gebracht van de Sociale Verzekeringsraad. 

1. Meent de Sociale Verzekeringsraad, dat de regeling in 
itrijd is met de wet of het algemeen belang, dan geeft hij 
hiervan kennis aan Onze Minister.". 

F 
In artikel 20, eerste lid, worden de woorden ,,de in artikel 2, 

eerste lid, onder a, c, d en e, genoemde takken van verzekering" 
vervangen door de woorden: „De in artikel 2, eerste lid, 
onder c, bedoelde tak van verzekering". 

G 
In artikel 21, eerste lid, worden de woorden „artikel 17, 

vijfde lid, onder b" vervangen door de woorden: „artikel 17, 
zesde lid, onder b". 

H 
Vóór § 3 van hoofdstuk II wordt een nieuwe paragraaf in-

gevoegd, luidende als volgt: 

,,§ 2a. Van de Gemeenschappelijke Medische Dienst 

Artikel 22a. 1. De uit de uitvoering van de in artikel 2, 
eerste lid, onder a, genoemde tak van verzekering voort-
vlociende werkzaamheden, voor zover deze bestaan uit: 

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 
levensomstandigheden 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; 

c. het volgen van het beloop en het resultaat van een be-
handeling of voorziening als bedoeld onder a en b; 

d. het beoordelen van het bestaan van arbeidsongeschikt-
heid en het schatten van de mate van deze arbeidsongeschikt-
heid; 

e. het oproepen, ondervragen en onderzoeken van en geven 
van voorschriften aan personen, voor zover zulks voor de 
hierna te noemen Dienst voortvloeit uit het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 23, 24, 25 en 28, onder b, van de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; 

f. andere werkzaamheden, terzake van sociaal-medische 
beoordeling, niet reeds behorende tot die, genoemd onder « 
tot en met e, voor zover deze nodig zijn voor het verstrekken 
van het advies, bedoeld in artikel 71 van de Wet op de ar-
beidsongeschiktheidsverzekering; 
geschieden bij uitsluiting door een door Onze Minister erkende 
Gemeenschappelijke Medische Dienst. 

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. Als Gemeenschappelijke Medische Dienst kan door Onze 
Minister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, op zijn ver-
zoek worden erkend een dienst, ingesteld vanwege de Fede-
ratie van Bedrijfsverenigingen, indien hij voldoet aan de vol-
gende vereisten: 

a. dat tot zijn uitsluitend doel behoort het verrichten van 
de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid en in artikel 22c; 

b. dat hij niet beoogt winst te maken. 
4. Onze Minister kan, de Sociale Verzekeringsraad gehoord, 

aan de erkenning als Gemeenschappelijke Medische Dienst 
nadere voorwaarden verbinden alsmede nadere regelen stellen, 
welke naast het in deze wet bepaalde nodig zijn voor de in-
stelling, de werking en de opheffing van een Gemeenschap-
pelijke Medische Dienst. 

5. De beschikking tot erkenning als Gemeenschappelijke 
Medische Dienst bepaalt de datum, waarop de erkenning in-
gaat. Zij wordt in de Nederlandse Staatscourant openbaar ge-
maakt. 

6. Door de erkenning als Gemeenschappelijke Medische 
Dienst verkrijgt de dienst, voor zoveel nodig, rechtspersoon-
Iijkheid. 

7. Voor erkenning als Gemeenschappelijke Medische Dienst 
kan slechts één dienst in aanmerking komen. 

8. De erkenning als Gemeenschappelijke Medische Dienst 
wordt door Onze Minister, gehoord de Sociale Verzekerings-
raad, ingetrokken, indien de dienst, welke als zodanig is er-
kend: 

a. een daartoe strekkend verzoek indient; 
b. tot ontbinding besluit; 
c. niet meer voldoet aan de voor erkenning gestelde vereis-

ten; 
d. zijn taak naar het oordeel van Onze Minister niet naar 

behoren vervult; 
e. aan de nadere voorwaarden of regelen, gesteld krachtens 

het vierde lid, niet of niet naar behoren voldoet. 

Artikel 22b. 1. Indien geen Gemeenschappelijke Medische 
Dienst, als bedoeld in artikel 22a, wordt erkend of een ver-
leende erkenning wordt ingetrokken, stelt Onze Minister, ge-
hoord de Sociale Verzekeringsraad, een Gemeenschappelijke 
Medische Dienst in. 

2. De beschikking tot instelling van een Gemeenschappe-
lijke Medische Dienst bepaalt de datum, waarop de instelling 
van kracht wordt. Zij wordt in de Nederlandse Staatscourant 
openbaar gemaakt. 

3. De Gemeenschappelijke Medische Dienst, bedoeld in het 
eerste lid, heeft rechtspersoonlijkheid. 

4. Onze Minister kan, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, 
nadere regelen stellen, welke naast het in deze wet bepaalde 
nodig zijn voor de instelling, de werking en de opheffing van 
een Gemeenschappelijke Medische Dienst als in het eerste lid 
bedoeld. 

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

Artikel 22c. De Gemeenschappelijke Medische Dienst is 
bevoegd, onder goedkeuring van Onze Minister, de Sociale 
Verzekeringsraad gehoord, werkzaamheden, overeenkomende 
met de in het eerste lid van artikel 22a genoemde, welke voort-
vlocien uit andere sociale voorzieningen, te verrichten op ver-
zoek van een orgaan, dat een zodanige voorziening uitvoert. 
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Artikel 22d. 1. De Gemeenschappelijke Medische Dienst 

stelt binnen negen maanden na het verstrijken van ieder ka-
lenderjaar een verslag omtrent zijn werkzaamheden in het 
afgelopen kalenderjaar samen, welk verslag aan Onze Minister 
en aan de Sociale Verzekeringsraad wordt toegezonden. 

2. Onze Minister stelt voorschriften vast omtrent de in-
richting van het in het vorige lid bedoelde verslag en de daarin 
te verwerken statistische gegevens. 

Artikel 22c. 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. De Sociale Verzekeringsraad kan ter zake van de toe-
passing van dit artikel nadere regelen stellen.". 

I 
Het opschrift boven artikel 23 wordt gelezen als volgt: 

„§ 3. Van de administratie van de bedrijfsverenigingen, het 
Gemeenschappelijk Administratiekantoor en de Gemeenschap-

pelijke Medische Dienst". 
J 

Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Ingevoegd wordt een nieuw derde lid, luidende als volgt: 
„3. Tot de administratie, bedoeld in de vorige leden, 

worden niet gerekend de werkzaamheden, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 22a en in artikel 22d". 

2. In het bestaande derde lid, dat wordt vernummerd tot 
vierde lid, worden onder a de woorden „artikel 2, eerste lid, 
onder a tot en met e" vervangen door de woorden: „artikel 2, 
eerste lid, onder a tot en met c". 

3. De bestaande leden 4, 5, 6, 7, 9 en 10 worden vernum-
merd tol onderscheidenlijk de leden 5, 6, 7, 8, 10 en 11. 

4. In het bestaande achtste lid, dat wordt vernummerd tot 
negende lid, worden onder e de woorden „vierde lid" ver-
vangen door de woorden: „vijfde lid". 

K 
Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
„1. De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd ten aanzien 

van de administratie van de bedrijfsverenigingen, van het 
Gemeenschappelijk Administratiekantoor en van de Ge-
meenschappelijke Medische Dienst voorschriften te geven, 
welke een efficiënte inrichting van die administraties waar-
borgen en zo nodig strekken tot coördinatie van de admini-
straties van de bedrijfsverenigingen onderling, van die van de 
bedrijfsverenigingen en het Gemeenschappelijk Administratie-
kantoor, alsmede van die van de bedrijfsverenigingen, het Ge-
mecnschappelijk Administratiekantoor en de Gemeenschap-
pelijkc Medische Dienst.". 

2. In het tweede lid worden de woorden „artikel 2, eerste 
lid, onder a tot en met e" vervangen door de woorden: ,,arti-
kol 2, eerste lid, onder a tot en met c\ 

L 
In artikel 27 worden de woorden „en van het Gemeen-

schappelijk Administratiekantoor" vervangen door de woor-
den: ..het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, de Ge-
meenschappelijke Medische Dienst, het Algemeen Werkloos-
heidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds". 

M 
Na artikel 38 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende 

als volgt: 

„Artikel 39. 1. Door Onze Minister aan te wijzen personen 
zijn bevoegd de vergaderingen van de Sociale Verzekeringsraad 
en van de door deze raad ingestelde kamers en commissies 

bij te wonen. Zij hebben in deze vergaderingen een raadgevende 
stem. 

2. Aan Onze Minister wordt tijdig kennis gegeven van de in 
het eerste lid bedoelde vergaderingen.". 

N 
Artikel 47 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
„1. De Sociale Verzekeringsraad is, voor zover dat toezicht 

bij of krachtens de wet niet aan anderen is opgedragen, belast 
met het toezicht op de uitvoering van deze wet, op de uitvoe-
ring van de wetten, welke de in artikel 2, eerste lid, genoemde 
lakken van verzekering regelen, op de organen, welke deze 
takken van verzekering uitvoeren of administreren, alsmede 
op de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Onze Minister 
kan te dier zake nadere regelen stellen.". 

2. In het tweede lid worden de woorden „artikel 2, eerste 
lid, onder a tot en met e" vervangen door de woorden: „arti-
kel 2, eerste lid, onder a tot en met c". 

O 
Artikel 49 wordt gelezen als volgt: 
„Artikel 49. De Sociale Verzekeringsraad kan een besluit 

van de algemene vergadering of het bestuur ener bedrijfsver-
eniging, dan wel van het bestuur van het Algemeen Werk-
loosheidsfonds of het Arbeidsongeschiktheidsfonds, indien dat 
besluit naar zijn oordeel in strijd is met de wet of het alge-
meen belang, aan Onze Minister ter schorsing of vernietiging 
voordragen. Tenzij dringende redenen zich daartegen verzet-
ten wordt een dergelijke voordracht door de Sociale Verzeke-
ringsraad niet gedaan, alvorens het bestuur van de bedrijfs-
vereniging het Algemeen Werkloosheidsfonds, onderscheidcn-
lijk het Arbeidsongeschiktheidsfonds, in de gelegenheid is ge-
steld het desbetreffende besluit nader toe te lichten.". 

P 
In artikel 50 worden de woorden 
„Het bestuur ener bedrijfsvereniging, het bestuur van het 

Algemeen Werkloosheidsfonds, het bestuur van het Gcmeen-
schappelijk Administratiekantoor" vervangen door: „De bestu-
ren van een bedrijfsvereniging, het Algemeen Werkloosheids-
fonds, het Arbeidsongeschiktheidsfonds, het Gemeenschappe-
lijk Administratiekantoor en de Gemeenschappelijke Medische 
Dienst". 

Q 

Artikel 58 wordt gelezen als volgt: 
„Artikel 58. De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende 

leden van de Sociale Verzekeringsraad, van de besturen van 
het Algemeen Werkloosheidsfonds, het Arbeidsongeschiktheids-
fonds, de bedrijfsverenigingen, het Gemeenschappelijk Admini-
stratiekantoor en de Gemeenschappelijke Medische Dienst en 
van de door deze organen ingestelde onderbesturen, groeps-
besturen, afdelingsbesturen en commissies, benevens alle aan 
deze organen ondergeschikte personen, zijn verplicht tot ge-
heimhouding van alle zaken, ten aanzien waarvan door of van-
wege het betrokken orgaan geheimhouding is opgelegd, of 
waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.". 

R 
Artikel 61, eerste tot en met zesde lid, wordt gelezen als 

volgt: 
„1. Ieder is verplicht aan de Sociale Verzekeringsraad, aan 

de besturen van een bedrijfsvereniging, het Algemeen Werk-
loosheidsfonds, het Arbeidsongeschiktheidsfonds, het Gemccn-
schappelijk Administratiekantoor, en de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst of aan een daartoe schriftelijk door die 
Raad, één dier besturen of die Dienst gemachtigd persoon de 
opgaven en inlichtingen te verstrekken, welke van hem worden 
verlangd ten behoeve van de uitvoering van deze wet of van 
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de wetten, welke de takken van verzekering, genoemd in 
artikel 2, eerste lid, onder a tot en met c, regelen, ten opzichte 
van hem zelf, van hem, in wiens dienst hij werkt of gewerkt 
heelt, of van hem, die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve 
werkt of gewerkt heeft. 

2.. De opgaven en inlichtingen moeten, indien dit wordt ver-
zocht, schriftelijk worden verstrekt binnen een door de Sociale 
Verzekeringsraad, het bestuur van de bedrijfsvereniging, het 
Algemeen Wcrkloosheidsfonds, het Arbeidsongeschiktheids-
fonds, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor of de Ge-
meenschappelijke Medische Dienst, dan wel de persoon, be-
doeld in het eerste lid, schriftelijk te stellen termijn. 

3. Ieder is verplicht aan de Sociale Verzekeringsraad de be-
sturen van een bedrijfsvereniging, het Algemeen Werkloosheids-
fonds, het Arbeidsongeschiktheidsfonds, het Gemeenschappe-
lijk Administratiekantoor en de Gemeenschappelijke Medische 
Dienst of een daartoe schriftelijk door die Raad, één dier be-
sturen of die Dienst gemachtigd persoon ten behoeve van de 
uitvoering van deze wet of van de wetten, welke de takken van 
verzekering, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met 
c, regelen, desgevraagd inzage te geven in boeken, bescheiden 
en andere stukken, voor zover deze betrekking hebben op de 
arbeid en het loon van een persoon, die in zijn dienst dan wel 
te zijnen behoeve werkt of gewerkt heeft. 

4. Publiekrechtelijke lichamen zijn gehouden aan de Sociale 
Verzekeringsraad, aan de besturen van een bedrijfsvereniging, 
het Algemeen Wcrkloosheidsfonds, het Arbeidsongeschiktheids-
fonds, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, en de Ge-
.neenschappelijke Medische Dienst, alsmede aan daartoe schrif-
telijk door die Raad, één dier besturen of die Dienst gemachtig-
de personen, kosteloos de inlichtingen, welke ten behoeve van 
de uitvoering van deze wet of van de wetten, welke de takken 
van verzekering, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en 
met c, regelen worden verlangd, te verstrekken en toe te zen-
den. 

5. Het bestuur van een bedrijfsvereniging verstrekt aan het 
bestuur van een andere bedrijfsvereniging, aan de besturen van 
het Algemeen Werkloosheidsfonds, het Arbeidsongeschiktheids-
fonds en het Gemeenschappelijk Administratiekantoor of een 
daartoe schriftelijk door een dier besturen gemachtigd persoon 
kosteloos de inlichtingen, welke ten behoeve van de uitvoering 
van deze wet of van de wetten, welke de takken van verzeke-
ring, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met c, 
regelen, worden verlangd. 

6. Het bestuur van een bedrijfsvereniging en het bestuur 
van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor verstrekken 
aan het bestuur van een bedrijfspensioenfonds, waarop artikel 
3, eerste lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in 
een bedrijfspensioenfonds toepassing heeft gevonden, of aan 
een daartoe schriftelijk door dat bestuur gemachtigd persoon, 
kosteloos de inlichtingen, welke in verband met de toepassing 
van het bij of krachtens de statuten en reglementen van dat 
fonds bepaalde worden verlangd, voor zover deze inlichtingen 
kunnen worden ontleend aan de administratie ten behoeve van 
de uitvoering van deze wet of van de wetten, welke de takken 
van verzekering, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot 
en met c, regelen.". 

S 
In artikel 64 worden de woorden „g. het personeel in dienst 

van de Sociale Verzekeringsraad, de bedrijfsverenigingen en het 
Gemeenschappelijk Administratiekantoor, bedoeld in de Orga-
nisatiewet Sociale Verzekering" vervangen door de woorden: 
„g. het personeel in dienst van de Sociale Verzekeringsraad, de 
bedrijfsverenigingen, het Gemeenschappelijk Administratiekan-

toor en de Gemeenschappelijke Medische Dienst, bedoeld in de 
Organisatiewet Sociale Verzekering en van het Arbeidsonge-
schiktheidsfonds, ingesteld bij de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering". 

T 
Artikel 65 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het tweede lid wordt gelezen als volgt: 
„2. Ambtenaren in de zin der Pensioenwet 1922, Stb. 240, 

en personen, die voor de toepassing van die wet als ambtenaar 
worden beschouwd, die binnen zes maanden na de tijdstippen, 
met ingang waarvan aan de bedrijfsverenigingen de uitvoering 
van een of meer der takken van verzekering, genoemd in arti-
kel 2. eerste lid, onder a tot en met c, van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering wordt opgedragen, onderscheidenlijk de 
administratie van een of meer dier takken van verzekering door 
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor aanvangt, onder-
scheidenlijk de uitvoering van de in artikel 22a, eerste lid, van 
die wet bedoelde werkzaamheden door de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst aanvangt, overgaan in vaste dienst van een 
bedrijfsvereniging of van het Arbeidsongeschiktheidsfonds, in-
gesteld bij de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
onderscheidenlijk van dat Administratiekantoor of van die 
Dienst, worden in hun betrekking bij een van die instellingen 
en zolang zij die betrekking bekleden, voor de toepassing van 
de Pensioenwet 1922, Stb. 240, als ambtenaren in de zin van 
die wet beschouwd.". 

2. In de tweede volzin van het derde lid worden de woor-
den „De bedrijfsverenigingen en het Gemeenschappelijk Admi-
nistratiekantoor" vervangen door de woorden: „De bedrijfsver-
enigingen, het Arbeidsongeschiktheidsfonds, het Gemeenschap-
pelijk Administratiekantoor en de Gemeenschappelijke Me-
dische Dienst". 

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

te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onder-
delen daarvan verschillend kan worden gesteld. 

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, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 


