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Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt, omdat het zonder meer
instemmend luidt, dan wel uitsluitend
opmerkingen van redactionele aard bevat
(artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de wet
op de Raad van State)

MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMEEN

1. Inleiding

In hoofdstuk 1, paragraaf 1.4 van de memorie van toelichting op het
wetsvoorstel tot aanpassing van de Organisatiewet sociale verzekeringen
(Kamerstukken II 1992/93, 23 141, nr. 3, bladzijde 5) (nOsv) werd reeds
aangekondigd dat het overgangs– en invoeringsrecht alsmede de
noodzakelijke aanpassingen van de overige sociale verzekeringswetten in
een apart wetsvoorstel worden geregeld. Dit wetsvoorstel strekt hiertoe.

De in het wetsvoorstel tot aanpassing van de uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen opgenomen wijzigingen concentreren zich rond een
viertal punten. Het betreft de opheffing van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst (GMD) als zelfstandige organisatie, het instellen van het
Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica), het omvormen
van de Sociale Verzekeringsraad (SVr) tot het College van toezicht sociale
verzekeringen (Ctsv), waardoor een onafhankelijk toezicht ontstaat en het
budgetteren van de uitvoeringskosten. De wijze waarop deze verande–
ringen in de nOsv tot uitdrukking komen is in de memorie van toelichting
en het wetsvoorstel tot aanpassing van de OSV reeds aangegeven. De
aanpassingen die in de andere (sociale verzekeringslwetten noodzakelijk
zijn, zijn in dit wetsvoorstel aan de orde.

7.7 De opheffing van de GMD

De GMD als zelfstandige organisatie wordt opgeheven. De taken van de
GMD worden in de nieuwe situatie niet als een totaalpakket naar een
andere instelling overgeheveld. Een deel van de GMD-taken, namelijk de
medische en arbeidsdeskundige taken, gaat over naar de bedrijfsvereni–
gingen. Het betreft hier taken als claimbeoordeling en
arbeidsongeschiktheidsschatting, het beoordelen, corrigeren en faciliteren
van de reïntegratie-activiteiten bij de eigen werkgever, de toepassing van
reïntegratie-instrumenten e.d.

De GMD oefent momenteel een aantal centrale taken uit dat niet naar de
diverse bedrijfsverenigingen dient te worden overgeheveld. Het gaat met
name om de beleidsvoorbereidende en beleidsondersteunende
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werkzaamheden van de stafdiensten van het huidige GMD-apparaat.
Deze activiteiten dragen bij aan het bevorderen van de eenheid in beleid
ten aanzien van reïntegratie-instrumenten zoals voorzieningen, scholing
en arbeidsbemiddeling. Ik acht het wenselijk dat deze activiteiten ook in
de toekomst centraal worden gestuurd. Het Tica zal daarom worden belast
met de huidige centrale GMD-activiteiten. Het is het voornemen van het
kabinet dat de (nu bij de GMD berustende) arbeidsbemiddeling van
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in de toekomst weer door de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie ter hand wordt genomen.

7.2 De omvorming van de SVr tot het Ctsv

Door de omvorming van de SVr tot het Ctsv, waarin slechts onafhanke–
lijke leden zitting hebben, wordt een onafhankelijk toezicht ingesteld. De
taken van de SVr worden op een drietal plaatsen in de uitvoerings–
organisatie ondergebracht. Taken, samenhangende met hettoezicht, gaan
over naar het Ctsv. Evenals de Toezichtkamer van de SVr houdt het Ctsv
toezicht op een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de sociale
verzekeringswetten en brengt zij de resultaten hiervan in de vorm van
rapportages of verklaringen ter kennis van de minister. In een aantal
artikelen van de nOsv is bepaald dat besluiten van uitvoeringsinstanties
goedkeuring van het Ctsv behoeven. Het beoordelen van besluiten
teneinde deze al dan niet goed te keuren, moet worden beschouwd als het
houden van preventief toezicht.

Ook informatievoorziening en onderzoek behoort tot de taken van het
Ctsv. Op het terrein van de informatie-voorziening dient het Ctsv te zorgen
dat er beleidsinformatie beschikbaar is. Ten aanzien van onderzoek heeft
het Ctsv een coördinerende rol.

De huidige adviesfunctie van de SVr gaat over naar het Ctsv voor zover
het betreft de werkzaamheden van het Ctsv zelf. Adviezen zullen worden
gegeven in de vorm van aanbevelingen op grond van uitvoeringseffect–
rapportages. Daarnaast dient het Ctsv de minister van advies op het
terrein van de uitvoeringskosten.

Het uitbrengen van uitvoeringstechnische adviezen wordt opgedragen
aan het Tica en de Sociale verzekeringsbank (Svb), evenals de coördine–
rende en daarmee samenhangende regelgevende taken ten behoeve van
de uitvoering van de verschillende sociale verzekeringswetten.

Op dit moment is aan de SVr de beslechting van indelingsgeschillen
opgedragen. Het betreft hier geschillen omtrent de aansluiting van
werkgevers bij een bedrijfsvereniging. Deze taak berust in de toekomst bij
het Tica.

7.3 Het instellen van het Tica

Reeds in paragraaf 1.1 en 1.2 werd een aantal taken genoemd die van
de GMD, respectievelijk de SVr naar het nieuw in te stellen Tica over
zullen gaan. Het betreft coördinerende, adviserende en regelgevende
taken op het gebied van de werknemersverzekeringen, de AAW en de TW
en de beslechting van indelingsgeschillen. In dit wetsvoorstel wordt
geregeld dat de verschillende coördinerende, adviserende en regel–
gevende taken, die in de verschillende wetten zijn toegekend aan de SVr,
worden overgedragen aan het Tica. De taken van de onafhankelijke
voorzitter van het Tica zijn opgenomen in artikel 31, derde lid van het
wetsvoorstel nOsv. Deze voorzitter is in het bijzonder belast met het
veranderingsproces gericht op regionalisering van de uitvoerings–
organisatie.

Tevens wordt het Tica belast met het beheer en de administratie van de
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thans nog zelfstandige en rechtspersoonlijkheid bezittende fondsen, te
weten het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), bedoeld in artikel 103
van de Werkloosheidswet, het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
(AAf), bedoeld in artikel, 66 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet,
het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), bedoeld in artikel 72 van de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het Toeslagenfonds (Tf),
bedoeld in artikel 31 van de Toeslagenwet. Voor een verdere toelichting
op het fondsbeheer verwijs ik naar paragraaf 1.6. De budgettering van de
uitvoeringskosten van de bedrijfsverenigingen is eveneens een taak van
het Tica.

1.4 De budgettering van de uitvoeringskosten

Voor de beheersing van de uitvoeringskosten wordt een systeem van
budgettering voorgesteld, dat de verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk
bij de uitvoering legt. Het Tica stelt de budgetten van de bedrijfsvereni–
gingen vast en het Ctsv de budgetten van het Tica en de Svb.

1.5 Fondsbeheer

Het AWf, het Aof, het AAf en het Tf verliezen ingevolge deze wet hun
rechtspersoonlijkheid. Deze fondsen gaan deel uitmaken van de rechts–
persoon die op grond van de nOsv zal worden erkend als Tica (zie
paragraaf 1.3). In deze wet wordt daarom geregeld dat de taken en
bevoegdheden, die in verschillende wetten zijn toegekend aan bovenge–
noemde rechtspersoonlijkheid bezittende fondsen, worden overgedragen
aan o.a. het Tlca. Bepalingen waarin rechten en verplichtingen met
betrekking tot deze fondsen zijn geregeld vervallen of worden zodanig
gewijzigd dat deze rechten en verplichtingen gaan gelden met betrekking
tot een andere rechtspersoon, veelal het Tica, of de minister. Inkomsten en
uitgaven van de rechtspersoonlijkheid bezittende fondsen moeten na
inwerkingtreding van deze wet worden aangemerkt als inkomsten en
uitgaven van het Tica, die ten gunste of ten laste komen van een fonds dat
door het Tica wordt beheerd en geadministreerd.

1.6 De aansprakelijkheid van het Rijk voor de betaling van de uitkering

In artikel 72 van de nOsv is bepaald dat het Rijk tegenover degenen die
recht op een uitkering hebben op grond van wetten waarvan de uitvoering
is opgedragen aan de Svb of de bedrijfsvereniging, aansprakelijk is voor
de betaling van de uitkering, indien de Svb of de bedrijfsvereniging met
betrekking tot verplichtingen ten laste van een fonds niet meer tot
betaling in staat is. De hiermee overeenkomende artikelen 41a WW, 51,
eerste lid ZW, 59 WAO, 51 AAW, 28 TW, 27 AOW, 37 AWW, 29c AKW en 55
Anw (indien de Anw in werking treedt) kunnen daarom vervallen.

1.7 Advisering

In het wetsvoorstel aanpassing uitvoeringsorganisatie sociale verzeke–
ringen is aan het Tica, de Svb en het Ctsv een algemene adviestaak
toegekend. Specifieke adviestaken die in de bijzondere wetten zijn
opgenomen kunnen derhalve vervallen.

De adviestaak van de Sociaal-Economische Raad (SER) is opgenomen in
artikel 41 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Op diverse plaatsen in de
bijzondere sociale verzekeringswetten is een specifieke adviestaak voor de
SER opgenomen. Deze zijn geschrapt.
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II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel I

De onderdelen b en c van dit artikel betreffen rechtspersonen die
ingevolge de artikelen 2 en 5 blijven voortbestaan na de inwerkingtreding
van de Organisatiewet sociale verzekeringen (nOsv). De onder d tot en
met h genoemde rechtspersonen verdwijnen bij inwerkingtreding van de
nOsv. De, op grond van de artikelen 4, 23b en 24a van de huidige OSV,
erkende bedrijfsverenigingen en administratiekantoren zullen naar
verwachting na inwerkingtreding van de nOsv kunnen voortbestaan als
door de minister, krachtens de artikelen 40 en 51 van de nOsv, erkende
bedrijfsverenigingen en uitvoeringsinstellingen.

In de onder b tot en met h weergegeven definities wordt verwezen naar
wetten, zoals deze luidden op de datum vóór de inwerkingtreding van de
Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen (Invoeringswet
nOsv). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de Invoeringswet nOsv en de
nOsv op hetzelfde tijdstip in werking zullen treden.

In de onderdelen i en j wordt verwezen naar artikelen van de nOsv.

Artikel II

Deze bepaling voorkomt dat de SVr als rechtspersoon verdwijnt
wanneer de OSV, zoals deze luidde op de datum vóór inwerkingtreding
van de nOsv en de Invoeringswet nOsv, op grond van de Invoeringswet
nOsv wordt ingetrokken. De inrichting, taken en bevoegdheden van deze
rechtspersoon zullen vanaf het moment van inwerkingtreding van de
nOsv worden beheerst door de bepalingen van deze wet. Ingevolge artikel
II, eerste lid, zal de rechtspersoon vanaf dat moment de naam «College
van toezicht sociale verzekeringen» dragen.

Artikel III

Blijkens artikel 3 van de nOsv bestaat het bestuur van het College van
toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) uit vijf leden en worden de leden
benoemd voor een periode van vier jaar. In de memorie van toelichting bij
de nOsv is aangegeven dat elk jaar één of twee leden van het bestuur
zullen aftreden. Teneinde dit laatste te bereiken is in artikel 3 bepaald dat
met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de Invoeringswet
nOsv één maal één lid wordt benoemd voor een periode van één jaar, één
lid wordt benoemd voor een periode van twee jaar en één lid wordt
benoemd voor een periode van drie jaar. De overige twee leden worden
met ingang van hetzelfde tijdstip benoemd voor een periode van vier jaar,
overeenkomstig artikel 4 van de nOsv. Daarna wordt steeds, nadat een
zittingsperiode van vier jaar is afgelopen, hetzelfde lid of een ander lid
benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar. Slechts de persoon die
tussentijds als lid wordt benoemd, treedt, ingevolge artikel 4, vierde lid,
van de nOsv af op het tijdstip waarop de persoon in wiens plaats hij is
benoemd, had moeten aftreden.

Artikel IV

Deze bepaling voorkomt dat de Svb als rechtspersoon verdwijnt
wanneer de Wet op de Svb, zoals deze luidde op de datum vóór inwer–
kingtreding van de nOsv en de Invoeringswet nOsv, op grond van de
Invoeringswet nOsv wordt ingetrokken. De inrichting, taken en bevoegd–
heden van deze rechtspersoon zullen vanaf het moment van inwerking–
treding van de nOsv worden beheerst door de bepalingen van deze wet.
Vanaf dat moment wordt in de naam van de rechtspersoon het woord
«verzekeringsbank» met een kleine letter geschreven.
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Artikel V

Dit artikel regelt de vermogensovergang onder algemene titel. De in dit
artikel gekozen term «vermogensbestanddelen» omvat onroerende zaken,
roerende zaken, vermogensrechten (bijvoorbeeld: huurrechten en
vorderingen) en verplichtingen (bijvoorbeeld: betalingsverplichtingen).

De vermogensbestanddelen van de GMD gaan over op het Tica en de
bedrijfsverenigingen, overeenkomstig daaromtrent door het Tica gestelde
regels. In deze regels, die goedkeuring van het Ctsv behoeven, zal de
toedeling van verschillende vermogensbestanddelen aan het Tica en de
verschillende bedrijfsverenigingen moeten worden geregeld.

Artikel VI

Op grond van dit artikel gaan rechten en verplichtingen, bijvoorbeeld
voortvloeiend uit subsidietoezeggingen die zijn gedaan door de GMD,
over op het Tica en de bedrijfsverenigingen, overeenkomstig daaromtrent
door het Tica gestelde regels. Dit betekent bijvoorbeeld dat het Tica of de
desbetreffende bedrijfsvereniging nog niet betaalde gedeelten van
subsidietoezeggingen moet uitkeren en ten onrechte gedane betalingen
kan terugvorderen. Ook gaan vergunningen, aan de GMD verleend, over
op het Tica en de bedrijfsverenigingen.

Op grond van het tweede lid vindt, ten aanzien van beschikkingen die
zijn genomen door de GMD, een rolwisseling plaats.

Artikel VII

Dit artikel regelt de overgang van de processuele positie van de GMD
naar hetTica en de bedrijfsverenigingen. Het begrip «administratief–
rechtelijke procedures» omvat niet alleen gerechtelijke procedures maar
ook wettelijk geregelde beroeps– en bezwaarschrïftenprocedures.

Artikel VIII

Het AWf, het Aof, het AAf en het Tf worden als rechtspersonen
opgeheven, maar blijven bestaan als afzonderlijk beheerde en geadmini–
streerde onderdelen van het Tica. De in artikel VIII, tweede tot en met
vijfde lid, genoemde artikelen van de Werkloosheidswet, de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet financiering volksverzeke–
ringen en de Toeslagenwet, die in hoofdstuk 6 «WIJZIGING VAN
BIJZONDERE WETTEN» worden gewijzigd, bevatten hiervoor een
regeling.

Op grond van het zesde lid gaan rechten en verplichtingen, bijvoorbeeld
voortvloeiend uit subsidietoezeggingen die zijn gedaan door de fondsen,
over op het Tica.

Artikel IX De Werkloosheidswet

Onderdeel B, art. 45 WW

Met betrekking tot de bekendmaking van dagloonregels zij verwezen
naar de Bekendmakingswet. In artikel 4 van de Bekendmakingswet is
bepaald dat de bekendmaking van bij ministeriële regeling vastgestelde
algemeen verbindende voorschriften en van de overige vanwege het Rijk
vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, geschiedt door
plaatsing in de Staatscourant. Onder «algemeen verbindend voorschrift»
moet worden verstaan: een algemene, de burgers bindende regeling, die
uitgaat van een orgaan dat de bevoegdheid daartoe ontleent aan de wet
in formele zin. Op grond van een formele sociale zekerheidswet door de
minister, de Svb, het Tica of de bedrijfsverenigingen vastgestelde
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algemeen verbindende voorschriften dienen derhalve op grond van artikel
4 van de Bekendmakingswet in de Staatscourant te worden geplaatst.

Onderdeel Q, art. 97 WW

Artikel 97 van de Werkloosheidswet vervalt omdat het fondsbeheer
wordt geregeld in hoofdstuk VI, §1, van de Organisatiewet sociale
verzekeringen.

Onderdeel U, art. 103 WW

Met de vervanging van artikel 103 van de Werkloosheidswet wordt
bereikt dat het AWf zijn rechtspersoonlijkheid verliest en deel gaat
uitmaken van het Tljdelijk instituut voor coördinatie en afstemming.
Binnen het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming is het AWf
ingevolge artikel 69, eerste lid, van de nOsv een afzonderlijk beheerde en
geadministreerde eenheid.

Onderdeel V, artt. 104 tot en met 110 WW

De artikelen 104 tot en met 110 van de Werkloosheidswet vervallen
omdat het AWf als rechtspersoon wordt opgeheven.

Onderdeel W, art. 111 WW

Artikel 111, onderdeel b, van de Werkloosheidswet vervalt omdat artikel
97 van de Werkloosheidswet ingevolge onderdeel Q vervalt.

Onderdeel Z, art. 117 WW

Artikel 117 van de Werkloosheidswet wordt vervangen. In artikel 117 is
nu geregeld dat de minister zijn goedkeuring van bijvoorbeeld dagloon–
regels, kan onthouden of intrekken en dat hij in dat geval zelf dergelijke
regels kan stellen.

Met betrekking tot intrekking van goedkeuring zij het volgende
opgemerkt. In artikel 1A.2.1.4van het Voorontwerp Algemene wet
bestuursrecht Derde tranche wordt bepaald dat goedkeuring niet kan
worden ingetrokken. In de toelichting wordt hierover opgemerkt dat, als
intrekking van goedkeuring wel mogelijk zou zijn, de toezichthouder in
feite permanent toezicht zou kunnen uitoefenen en dat dit in strijd zou zijn
met het karakter van het vereiste van goedkeuring. Bij het regelen van de
mogelijkheid van intrekking van goedkeuring in artikel 117 van de
Werkloosheidswet is kennelijk gedacht aan onverbindendverklaring van
eerder goedgekeurde regels, dat wil zeggen aan het ontnemen van de
rechtskracht aan deze regels. Intrekking van goedkeuring moet dan
worden beschouwd als vernietiging van deze regels. Ingevolge artikel 134,
derde lid, van de Grondwet kan vernietiging van besluiten van besturen
van bij of krachtens de wet ingestelde openbare lichamen alleen
geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. In artikel
106 van de Osv is reeds voorzien in de mogelijkheid van schorsing of
vernietiging van besluiten van het Ctsv, de Svb, het Tica, de bedrijfsvere–
nigingen of de uitvoeringsinstellingen wegens strijd met het recht of het
algemeen belang. De in artikel 117 van de Werkloosheidswet geregelde
mogelijkheid van intrekking van goedkeuring kan derhalve vervallen.

Met betrekking tot de mogelijkheid dat de minister zijn goedkeuring
onthoudt en in dat geval zelf regels stelt, zij opgemerkt dat verplichtingen
tot het stellen van regels zijn onder andere opgenomen in artikel 45,
tweede lid, met mogelijkheid van afwijking op grond van het derde lid, en
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in artikel 76, tweede lid, van de Werkloosheidswet. Indien aan een besluit
van het Tica tot vaststelling van deze regels, goedkeuring wordt
onthouden, kan dit besluit niet in werking treden. De verplichting tot het
stellen van regels blijft evenwel onverkort voor het Tlca gelden. Het Tlca
zal derhalve alsnog regels moeten stellen waaraan wel goedkeuring wordt
verleend. Indien het Tica daarbij in gebreke blijft kan het Ctsv op grond
van artikel 16 van de Organisatiewet sociale verzekeringen een aanwijzing
aan het Tica geven, waarin wordt voorgeschreven op welke wijze het Tica
de desbetreffende regels dientte stellen. De in artikel 117 geregelde
mogelijkheid dat de minister de desbetreffende regels vaststelt, kan
daarom vervallen.

Onderdeel DD, art. 125 WW

De bekendmaking van algemene maatregelen van bestuur, bij minis–
teriële regeling vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, en
overige vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende
voorschriften, is geregeld in de Bekendmakingswet. Dit geldt echter niet
voor een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur. Artikel 125
wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel X De Ziektewet

Onderdeel C, art. 15 ZW

Met betrekking tot het vervallen van de in artikel 15 van de Ziektewet
geregelde mogelijkheid van intrekking van goedkeuring zij verwezen naar
de toelichting bij artikel IX, onderdeel Z.

Onderdeel Z, artikel 86 ZW

In artikel 86 is bepaald dat ministeriële regels en door de SVr en de
bedrijfsverenigingen gestelde regels in de Nederlandse Staatscourant
openbaar worden gemaakt. Dit artikel vervalt in verband met de
Bekendmakingswet. Verwezen zij naar de toelichting bij artikel IX,
onderdeel B, betreffende de Bekendmakingswet.

Artikel XI De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Onderdeel C, artikel 14 WAO

Evenals in de Ziektewet (artikel 15) wordt in de Wet op de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering de verplichting tot het stellen van dagloonregels
en de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels, toegekend aan het
Tica, onder goedkeuring van de minister. Een en ander wordt nader
toegelicht in de toelichting bij artikel IX, onderdeel B. Met betrekking tot
het vervallen van de in artikel 14, derde lid, van de Wet op de arbeidson–
geschiktheidsverzekering geregelde mogelijkheid van intrekking van
goedkeuring zij verwezen naar de toelichting bij artikel IX, onderdeel Z.

Artikel XX De Invoeringswet stelselherziening sociaie zekerheid

Onderdeel D, artikel 34 IWS

Evenals in de Werkloosheidswet (artikel 45), de Ziektewet (artikel 15) en
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (artikel 14) wordt in de
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid de bevoegdheid tot het
stellen van nadere regels met betrekking tot de vaststelling van het
dagloon, toegekend aan het Tica, onder goedkeuring van de minister. Met
betrekking tot het vervallen van de in artikel 34, vierde lid, van de
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Invoeringswet stelselherziening geregelde mogelijkheid van intrekking
van goedkeuring zij verwezen naar de toelichting bij artikel IX, onderdeel
Z. Voorts zij verwezen naar de toelichting bij artikel IX, onderdeel B,
betreffende de Bekendmakingswet.

Artikel XXXII De Ambtenarenwet

In artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet is bepaald dat ambtenaar
in de zin van de Ambtenarenwet is, degene die is aangesteld om in
openbare dienst werkzaam te zijn. In het tweede lid van dit artikel is
bepaald dat tot de openbare dienst behoren alle diensten en bedrijven die
door de openbare lichamen worden beheerd.

Het Ctsv en de Svb zijn openbare lichamen. Dit betekent dat de
voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de besturen van het
Ctsv en de Svb onder het begrip «ambtenaar» in artikel 1 van de
Ambtenarenwet vallen. Door middel van een voorstel tot vervanging van
de onderdelen n, o en p van artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet
zullen zij worden uitgezonderd van de werkingssfeer van de bepalingen
van materieel recht in titel III van deze wet.

Ingevolge artikel 1, derde lid, van de Ambtenarenwet is degene met wie
een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten, geen
ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Het personeel van het Ctsv
en de Svb wordt ingevolge de artikelen 7, tweede lid, en 25, derde lid, van
het wetsvoorstel Organisatiewet sociale verzekeringen in dienst genomen
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dit personeel bestaat
derhaive niet uit ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet.

Het Tica en de bedrijfsverenigingen zijn privaatrechtelijke rechtsper–
sonen. Leden en plaatsvervangende leden van besturen van hetTica en
van bedrijfsverenigingen, alsmede personeelsleden van het Tlca en van
bedrijfsverenigingen, kunnen derhalve niet worden aangesteld om in
openbare dienst werkzaam te zijn. Zij zijn dan ook geen ambtenaren in de
zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet.

Ambtenaar in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet is hij die
door of vanwege een orgaan van een publiekrechtelijk lichaam is
aangesteld of in dienst is genomen op arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht en die deswege bezoldigd of beloond wordt rechtstreeks
ten laste van een publiekrechtelijk lichaam.

Het Ctsv en de Svb zijn publiekrechtelijke lichamen. De personeelsleden
van deze lichamen, die ingevolge de artikelen 7, tweede lid, en 25, derde
lid, van het wetsvoorstel Organisatiewet sociale verzekeringen in dienst
worden genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en
worden beloond rechtstreeks ten laste van publiekrechtelijke lichamen. Zij
zijn derhalve ambtenaren in de zin van de Algemene burgerlijke
pensioenwet.

De bestuursleden van het Ctsv worden aangesteld om in openbare
dienst werkzaam te zijn. Zij vallen derhalve onder het begrip «ambtenaar»
in artikel B1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet. De leden en
plaatsvervangende leden van het bestuur van de Svb zijn weliswaar
aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn, maar vallen onder de
uitzonderingsbepaling van het tweede lid van artikel B1 van de Algemene
burgerlijke pensioenwet. Het gaat in het geval van de Svb immers om
bestuursleden van wie het ambt overwegend een vertegenwoordigend
karakter draagt. De bestuursleden van de Svb vallen derhalve niet onder
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het begrip «ambtenaar» in artikel B1 van de Algemene burgerlijke
pensioenwet.

Het Tica en de bedrijfsverenigingen zijn privaatrechtelijke rechtsper–
sonen. De bestuursleden, plaatsvervangende bestuursleden en perso–
neelsleden van deze rechtspersonen worden niet aangesteld of op
arbeidsovereenkomst in dienst genomen door een orgaan van een
publiekrechtelijk lichaam en zijn derhalve geen ambtenaren in de zin van
de Algemene burgerlijke pensioenwet.

Artikelen XXXVII tot en met XLII Overgangsrecht
uitvoeringsbesluiten

Onder de ingevolge de bepalingen van hoofdstuk 6 van deze wet
gewijzigde artikelen bevinden zich verschillende delegatiebepalingen,
waarin met name de regelgevende bevoegdheid die voorheen bij de SVr
berustte, wordt toegekend aan (doorgaans) het Tica. Zonder nadere
wettelijke voorziening zouden de thans op grond van deze bepalingen
getroffen regelingen bij de inwerkingtreding van deze wet hun gelding
verliezen. In theorie zou het denkbaar zijn dat op dat tijdstip de nieuwe
regelingen van het Tica, dat op diezelfde dag in functie moet komen, klaar
zouden liggen om, ook op diezelfde dag, in werking te treden. Gezien het
grote aantal wijzigingen, dat toch al op het moment van inwerkingtreding
van nOSV en deze wet zal optreden, verdient het de voorkeur om thans
zodanige maatregelen te treffen dat de geldende uitvoeringsregelingen
voorlopig van kracht blijven. Daartoe zijn in hoofdstuk 7 enige bepalingen
opgenomen die regelgeving op grond van de wetten zoals die luidden
vóór de inwerkingtreding van deze wet, hun gelding laat behouden ook
nadat deze wet inwerking is getreden. De SVr-besluiten gelden vanaf dat
moment als Tica-besluiten, hetgeen betekent dat het Tica deze besluiten te
gelegener tijd kan wijzigen of door nieuwe regelingen vervangen.

Artikel XXXVII

Regels van de SVr, gesteld op grond van de verschillende delegatie–
bepalingen in de materiewetten, blijven ook na inwerkingtreding van deze
wet gelden, en wel als Tica-regels.

Artikel XXXVIII

In het geval dat de Tlca-regels goedkeuring van het College van toezicht
behoeven, wordt als overgangsmaatregel bepaald dat de bestaande
regels gelden als Tica-regels die zijn goedgekeurd door het Ctsv.
Eventuele in een later stadium door het Tica voorgestelde wijzigingen of
nieuwe regels behoeven uiteraard wel de expliciete goedkeuring van het
Ctsv. Mocht het Ctsv van oordeel zijn dat het gewenst is dat het Tica de
regels wijzigt, dan beschikt het in het uiterste geval over de aanwijzings–
bevoegdheid om een dergelijke wijziging af te dwingen.

Artikelen XXXIX en XL

In deze artikelen wordt een overgangsregeling getroffen voor het geval
dat de regels, zowel in de oude als in de nieuwe situatie, aan ministeriële
goedkeuring zijn onderworpen.
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Artikel XLI

De overgangsbepaling zorgt er ook hier voor dat regels van de SVr hun
gelding behouden, in dit geval als ministeriële regeling.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.Wallage
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