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VERSLAG 
Vastgesteld, 7 oktober 1975 

Het onderhavige wetsontwerp, dat in handen werd gesteld van de vaste 
commissie voor sociale zaken1, heeft de leden van enkele fracties aanleiding 
gegeven tot een aantal vragen en opmerkingen aangaande de artikelen VI 
sub a, VII sub a, VIII, IX sub b en X sub c. In deze artikelen wordt voorgesteld 
in de verschillende sociale verzekeringswetten de mogelijkheid op te nemen 
onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van verplichtingen wegens ge-
moedsbezwaren te verlenen aan rechtspersonen. 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. wierpen de vraag op 
of die mogelijkheid niet eveneens dient te worden opgenomen in de Wet be-
treffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. Is het waar, 
vroegen deze leden, dat onder meer het ontbreken van een dergelijke bepa-
ling in die wet remmend heeft gewerkt op het aanvragen van een verplicht-
stelling door het Pensioenfonds voor het Nederlandse toneel? Achten de be-
windslieden het nog mogelijk het thans voorliggende wetsontwerp in de bo-
ven gesuggereerde zin aan te vullen of geven zij er de voorkeur aan zulke 
eerlang bij afzonderlijke wetswijziging te regelen? 

De leden van de S.G.P.-fractie spraken hun erkentelijkheid uit voor de 
voorgestelde bepalingen. Veel zal evenwel afhangen, zo zeiden zij, van de 
uitwerking in de aangekondigde algemene maatregel van bestuur. Deze le-
den vroegen of de betrokken bewindslieden voornemens zijn om bij het tot-
standbrengen van de algemene maatregel van bestuur overleg te plegen 
met vertegenwoordigers van de betreffende groepen bezwaarden. Ook zou-
den zij graag vernemen of de groep vrij te stellen rechtspersonen al de in Boek 
2 Nieuw Burgerlijk Wetboek voorkomende vormen van rechtspersonen om-
vat, dus niet enkel kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen van kerk-
genootschappen, kerkelijke stichtingen en instellingen op levensbeschou-
welijke grondslag. 

Onder het voorbehoud dat de regering voor de openbare behandeling van 
dit wetsontwerp op de gemaakte vragen en opmerkingen zal antwoorden 
acht de commissie deze openbare behandeling hiermee voldoende voorbe-
reid. 

De voorzitter van de commissie, 
Weijters 

De griffier van de commissie, 
Eikerbout 
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