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Nr. 7 NOTA VAN WIJZiGING
Ontvangen 22 september 1994

In het voorstel van wet houdende invoering van de Organisatiewet
sociale verzekeringen (Tweede Kamer, 1993-1994, 23 775) worden de
volgende wijzigingen aangebracht.

In artikel I, onderdeel j wordt 35 vervangen door: 31

Artikel VII, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «handelingen of besluiten van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst» wordt vervangen door: handelingen of besluiten van de
Gemeenschappelijke Medische Dienst, het Algemeen Werkloosheids–
fonds, het Arbeidsongeschiktheidsfonds, het Algemeen Arbeidsongeschikt–
heidsfonds en het Toeslagenfonds.

2. De zinsnede «in plaats van de Gemeenschappelijke Medische Dienst»
wordt vervangen door: in plaats van onderscheidenlijk de Gemeenschap–
pelijke Medische Dienst, het Algemeen Werkloosheidsfonds, het
Arbeidsongeschiktheidsfonds, het Algemeen Arbeidsongeschiktheids–
fonds en het Toeslagenfonds.

Artikel IX wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel Q wordt vervangen door:

L

Artikel 97 wordt vervangen door:
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Artikel 97

Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming kan, onder
goedkeuring van het College van toezicht sociale verzekeringen, regelen
stellen omtrent de verrekening tussen het Algemeen Werkloosheidsfonds
en de bedrijfsverenigingen van ontvangen premies en overige
ontvangsten enerzijds en van verstrekte uitkeringen en gemaakte kosten
anderzijds alsmede van de ten laste van het Algemeen Werkloosheids–
fondste brengen administratiekosten.

2. Onderdeel T wordt vervangen door:

Artikel 101 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. Elke bedrijfsvereniging stelt een uitkeringsreglement werkloosheids–

verzekering vast.
2. In het derde lid vervalt «of van het Algemeen Werkloosheidsfonds».

3. In het in onderdeel U, weergegeven artikel 103 vervalt «, 94, eerste
lid,» en wordt «de middelen tot dekking van de uitgaven, bedoeld in
artikel 92,» vervangen door: de in artikel 92 bedoelde middelen tot
dekking van de uitgaven.

4. Onderdeel CC wordt vervangen door:

CC

De artikelen 122 en 123 vervallen en artikel 124 wordt vervangen door:

Artikel 124

Het door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming
vastgestelde besluit met betrekking tot het premiepercentage, bedoeld in
artikel 86, behoeft de goedkeuring van Onze Minister, alvorens het in
werking kan treden. Indien Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt aan
het door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming vastge–
stelde percentage stelt hij het percentage zelf vast.

Artikel XI wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel T wordt vervangen door:

T

Artikel 71a wordt vervangen door:

Artikel 71a

1. In gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid voortduurt verplicht de
bedrijfsvereniging de werkgever om, zodra een termijn van dertien weken
is verstreken, in overleg met de werknemer een reïntegratieplan op te
stellen ten behoeve van de herintreding van de werknemer in het
arbeidsproces, tenzij de bedrijfsvereniging voor het opstellen van dit plan
geen noodzaak aanwezig acht.

2. Weigert de werkgever zonder deugdelijke gronden mee te werken
aan het opstellen of uitvoeren van het reïntegratieplan, dan is de
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bedrijfsvereniging bevoegd de ziekengelduitkering van de betrokken
werknemer te verhalen op de werkgever.

2. In het in onderdeel U weergegeven artikel 72 wordt «de middelen tot
dekking van de uitgaven, bedoeld in artikel 76» vervangen door: de
middelen tot dekking van de uitgaven, bedoeld in artikel 76, alsmede de
middelen, benodigd voor het vormen en in stand houden van een reserve.

Artikel XII wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel L, wordt vervangen door:

L

Artikel 36a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het achtste lid wordt «het Arbeidsongeschiktheidsfonds»

vervangen door: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming ten
gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

2. Het negende en het tiende lid worden vervangen door een nieuw
negende lid, luidende:

9. Onze Minister kan met betrekking tot het eerste tot en met het
zevende lid nadere en zo nodig afwijkende regels stellen en kan ter
uitvoering van het achtste lid nadere regels stellen.

Artikel XIV wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel B, achter 1. wordt de komma achter «derde» vervangen
door: en. Tevens vervalt «, het achtste en het negende».

2. Na onderdeel 2. worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd
luidende:

3. In het achtste lid wordt «De Sociale Verzekeringsraad» vervangen
door: Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming.

4. In het negende lid vervalt «, de Sociale Verzekeringsraad gehoord,».
3. Na onderdeel B wordt een nieuw onderdeel Ctoegevoegd luidende:
C. In artikel 10 vervalt «, gehoord de Sociale Verzekeringsraad,».

In artikel XVII, onderdeel F wordt «2. In het derde lid wordt «De Sociale
Verzekeringsraad» vervangen door: Onze Minister.» vervangen door: 2. In
het derde lid wordt «De Sociale Verzekeringsraad kan» vervangen door:
Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming kan, onder
goedkeuring van het College van toezicht sociale verzekeringen,.

H

Artikel XVIII wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel F wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

De titel van 3 wordt vervangen door: § 3 Van de administratie.

2. Onderdeel I wordt vervangen door:
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I

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en tweede lid wordt «de in artikel 10, aanhef en sub b,

bedoelde» vervangen door: een op grond van artikel 10, tweede lid,
gestelde.

2. In het eerste en derde lid wordt «het uitvoeringsorgaan» vervangen
door: de bedrijfsvereniging.

3. In het derde lid vervalt «, gehoord de Sociale Verzekeringsraad».
4. In het zesde lid wordt «De Sociale Verzekeringsraad» vervangen

door: Onze Minister.

3. In onderdeel N wordt de tekst achter de aanduiding «1.» vervangen
door: In het eerste lid vervalt «, de Sociale Verzekeringsraad gehoord,» en
komt de tweede volzin te luiden: De artikelen 10 tot en met 16 zijn ten
aanzien van die derde van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat in artikel 10, eerste lid, in plaats van «voert een admini–
stratie» wordt gelezen: voert een administratie, aan de hand waarvan het
door de werknemer genoten loon kan worden vastgesteld.

4. Onderdeel 0 wordt vervangen door:

Artikel 16b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het achtste lid wordt de eerste zin vervangen door: De artikelen 10

tot en met 16 zijn ten aanzien van de aannemer van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande, dat in artikel 10, eerste lid, in plaats van
«voert een administratie» wordt gelezen: voert een administratie, aan de
hand waarvan het bedrag aan loon kan worden vastgesteld, dat in de door
de aannemer te betalen prijs voor de uitvoering van een werk door een
onderaannemer is begrepen.

2. In het achtste lid, tweede zin, vervalt «, de Sociale Verzekeringsraad
gehoord,».

3. In het achtste lid, derde zin, wordt «het uitvoeringsorgaan, dat»
vervangen door: de bedrijfsvereniging, die.

I

In artikel XX wordt onderdeel D vervangen door:

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede, derde, vierde en vijfde lid worden vervangen door vier

nieuwe leden, luidende:
2. Voor de toepassing van de nieuwe Werkloosheidswet wordt voor de

berekening van een uitkering waarop op grond van die wet aanspraak
bestaat, tot een in het eerste lid bedoelde tijdstip, als dagloon beschouwd:
hetgeen de werknemertijdens het ontvangen van de uitkering bij een
vijfdaagse werkweek gemiddeld per dag zou hebben kunnen verdienen in
het beroep dat hij gewoonlijk uitoefende.

3. Het Tljdelijk instituut voor coördinatie en afstemming stelt met
betrekking tot de vaststelling van het dagloon nadere regels, die voor
categorieën van werknemers kunnen verschillen.

4. De door het Tljdelijk instituut voor coördinatie en afstemming
krachtens het derde lid gestelde regels behoeven de goedkeuring van
Onze Minister alvorens zij in werking kunnen treden.

5. De bedrijfsvereniging is bevoegd regels te stellen met betrekking tot
de vaststelling van het dagloon voor alle of voor één of meer groepen bij
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haar verzekerde werknemers, waarbij kan worden afgeweken van het
tweede lid alsmede van de in het derde lid bedoelde regels.

2. In het zesde en zevende lid wordt «tweede, derde en vijfde lid»
vervangen door: derde en vijfde lid.

3. Het achtste tot en met het tiende lid vervallen.

J

In artikel XXI wordt onderdeel E vervangen door:

E

In artikel 22 vervalt «, de Sociaal-Economische Raad gehoord,».

K

De artikelen XXII en XXIV vervallen.

L

Artikel XXV wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel G wordt vervangen door:

G

In artikel 35 vervalt het derde lid en wordt in hettweede lid onderdeel f
vervangen door:

f. de op grond van artikel 59n, zevende lid, van de Algemeen
Arbeidsongeschiktheidswet aan de bedrijfsverenigingen en het Algemeen
burgerlijk pensioenfondstoe te kennen budgetten.

2. Onderdeel H wordt vervangen door:

H

Artikel 36 vervalt.

3. Na onderdeel H worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd,
luidende:

Ha

Artikel 37 wordt vervangen door:

Artikel 37

Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming kan, onder
goedkeuring van het College van toezicht sociale verzekeringen, regelen
stellen omtrent de verrekening tussen het Algemeen Arbeidsongeschikt–
heidsfonds en de bedrijfsverenigingen van door deze laatsten ontvangen
bedragen enerzijds en van verstrekte uitkeringen en gemaakte kosten
anderzijds alsmede van de ten laste van het Algemeen Arbeidsonge–
schiktheidsfonds te brengen administratiekosten.

Hb

In artikel 38 wordt «beheert» vervangen door: beheert en administreert.

4. Onderdeel K wordt vervangen door:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 775, nr. 7



Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:
1. «De organen, die fondsen beheren» wordt vervangen door: De

Sociale verzekeringsbank, het Tijdelijk instituut voor coördinatie en
afstemming, de Ziekenfondsraad.

2. «aan de Sociale Verzekeringsraad,» wordt vervangen door: aan het
College van toezicht sociale verzekeringen.

5. In onderdeel L wordt na «Sociale Verzekeringsbank»», toegevoegd:
Stb. 1968, 158.

M

Artikel XXVI vervalt.

N

Artikel XXXV wordt vervangen door:

ARTIKEL XXXV

De Wet van 8 december 1988, houdende intrekking van de
Beleggingswet wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2 wordt «De Sociale Verzekeringsbank» vervangen door: De
Sociale verzekeringsbank.

2. In artikel 3, tweede lid, vervalt «en gehoord de Sociale Verzekerings–
raad»».

Na artikel XXXV worden de volgende nieuwe artikelen toegevoegd
luidende:

ARTIKEL XXXVa

Artikel 19d van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a. wordt vervangen door:
a. de instellingen en personen genoemd in artikel 91, eerste lid, van de

Organisatiewet sociale verzekeringen voor de uitvoering van die wet of de
wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 56 van die wet;

2. In onderdeel d. wordt «de Sociale Verzekeringsbank» vervangen
door: de Sociale verzekeringsbank.

ARTIKEL XXXVb

Artikel 19d van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a. wordt vervangen door:
a. de instellingen en personen genoemd in artikel 91, eerste lid, van de

Organisatiewet sociale verzekeringen voor de uitvoering van die wet of de
wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 56 van die wet;

2. In onderdeel d. wordt «de Sociale Verzekeringsbank» vervangen
door: de Sociale verzekeringsbank.
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ARTIKEL XXXVc

In artikel 6, eerste lid, van de Wet tot bevriezing van het kinderbijslag–
bedrag voor het eerste kind alsmede oprichting van het Fonds Voorheffing
Pensioenverzekering (Stb. 1972, 702) wordt «Sociale Verzekeringsbank»
vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

ARTIKEL XXXVd

Artikel 140 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoons–
gegevens wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de Wet op de Sociale Verzekeringsbank (Stb.
1989, 119) en van de in artikel 3 van die wet bedoelde wetten» vervangen
door: de Organisatiewet sociale verzekeringen en van andere wetten door
de Sociale verzekeringsbank.

2. In het eerste, tweede en derde lid wordt «Sociale Verzekeringsbank»
telkens vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

ARTIKEL XXXVe

In artikel 47b, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
wordt «Organisatiewet Sociale Verzekering, de wettelijke regelingen
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van die wet en de wetten genoemd in
artikel 3, onder a tot en met c, van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank
(Stb. 1968, 158)» vervangen door: wettelijke voorschriften inzake de
sociale zekerheid.

ARTIKEL XXXVf

In artikel 1, vijfde lid, van de Wet voorzieningen gezondheidszorg vervalt
onderdeel d, onder verlettering van onderdeel e tot d.

ARTIKEL XXXVg

In de Bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht, onder F, vervalt
onderdeel 1 en worden de onderdelen 2 en 3 vernummerd tot 1 en 2.

ARTIKEL XXXVh

In de Bijlage bij de Beroepswet, onder C, wordt een onderdeel 33
toegevoegd, luidende:

33. Organisatiewet sociale verzekeringen

P

Artikel XXXVI wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel A wordt vervangen door:
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A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel g wordt vervangen door:
g. sociaal-fiscaal nummer: het nummer, bedoeld in artikel 47b, derde

lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
2. In onderdeel h, onder 2°, wordt «76» vervangen door: 72.

2. Na onderdeel A worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 3 wordt «vijf» vervangen door: drie.

Ab

In artikel 30 wordt onder vernummering van het vierde tot vijfde lid na
het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

4. Voor de uitvoering van de Algemene Kinderbijslagwet wordt in de
administratie van de Bank het sociaal-fiscaal nummer van het kind, voor
wie de verzekerde recht op kinderbijslag heeft, opgenomen en gebruikt als
registratienummer.

Ac

In artikel 31, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «de in artikel 31,
eerste lid, omschreven taken» vervangen door: de bij of krachtens de wet
aan het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming opgedragen
taken.

3. Na onderdeel B worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 60, tweede lid vervalt.

Bb

Het tweede lid van artikel 68 komt te luiden:
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, op voordracht van Onze

Minister, in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse
Zaken en van Defensie, nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld
worden met betrekking tot het eerste lid.

4. Onderdeel C wordt vervangen door:

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het zevende lid vervalt «onder goedkeuring van het College».
2. De leden acht tot en met elf worden vernummerd tot negen tot en

mettwaalf. Na het zevende lid wordt een nieuw achtste lid ingevoegd,
luidende:

8. Het College stelt regels omtrent de voorwaarden waaronder de Bank
onderscheidenlijk het Tljdelijk instituut voor coördinatie en afstemming,
de in het zevende lid genoemde leningen mag aangaan.

3. In hettot negende lid vernummerde achtste lid wordt «kapitaal–
markt» vervangen door: geldmarkt.

5. Na onderdeel C worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:
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Ca

Artikel 73 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel b wordt de puntkomma achter kalenderjaar vervangen

door een punt en vervalt onderdeel c.
2. In het tweede lid wordt achter «uitgaan» een punt geplaatst en

vervalt de passage «en van het advies omtrent de vast te stellen
premiepercentages».

Cb

Artikel 89 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt na «Algemene Kinderbijslagwet.» een zin

toegevoegd, luidende: Tevens biedt het College jaarlijks vóór 1 november
een verklaring over de rechtmatigheid van ontvangsten betreffende de
premies Ziekenfondswet over het afgelopen boekjaar aan de Zieken–
fondsraad en aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan.

2. In het derde lid wordt na «aan het College aan.» een zin toegevoegd,
luidende: Tevens biedt de Rijksbelastingdienst jaarlijks vóór 1 oktober een
verklaring omtrent de rechtmatigheid van ontvangsten betreffende de
premies Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aan het College aan.

6. Na onderdeel D wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Artikel 102 wordt vervangen door:

Artikel 102

1. Het College, de Bank, de bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsin–
stellingen zijn bevoegd op verzoek uit de door hen of in hun opdracht
gevoerde administratie aan organen en instellingen die pensioen–
regelingen uitvoeren en aan stichtingen die regelingen inzake vervroegd
uittreden uitvoeren, de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van die pensioenregelingen of regelingen inzake vervroegd
uittreden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van degene, op wie de
gegevens betrekking hebben, daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

2. Het College, de Bank, de bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsin–
stellingen zijn bevoegd op verzoek uit de door hen of in hun opdracht
gevoerde administratie aan risicofondsen of bij collectieve arbeidsover–
eenkomst aangewezen instellingen of collectieve voorzieningen voor
werknemers, de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de statuten en reglementen van die fondsen of van die bij
collectieve arbeidsovereenkomst aangewezen instellingen of voorzie–
ningen, voor zover de persoon op wie de gegevens betrekking hebben
daartoe schriftelijktoestemming heeft verleend. Deze schriftelijke
toestemming kan schriftelijk worden ingetrokken.

3. Het College, de Bank, de bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsin–
stellingen verstrekken op verzoek aan degene aan wie op grond van
artikel 31a van de Arbeidsomstandighedenwet een certificaat, als bedoeld
in artikel 18, tweede lid, van die wet is verleend, de gegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet,
indien degene op wie de gegevens betrekking hebben daartoe schriftelijk
toestemming heeft verleend.

Hoofdstuk 7 wordt vervangen door:
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HOOFDSTUK 7. OVERGANGSRECHT UITVOERINGS-BESLUITEN

ARTIKEL XXXVII

1. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond
van artikel 10a van de Organisatiewet Sociale Verzekering, zoals laatstge–
noemde wet luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding
van deze wet en zoals laatstgenoemd artikel wordt gewijzigd door artikel
VIII van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim, een algemene maatregel van
bestuur in het Staatsblad is geplaatst, geldt deze algemene maatregel van
bestuur als een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 40,
eerste lid, onderdeel d, van de Organisatiewet sociale verzekeringen.

2. De door Onze Minister gestelde regels op grond van artikel 3, artikel
23, zevende lid, en artikel 50f van de Organisatiewet Sociale Verzekering
zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van
deze wet, gelden als regels die door Onze Minister zijn gesteld op grond
van onderscheidenlijk artikel 39, eerste lid, artikel 59, zevende lid, en
artikel 96 van de Organisatiewet sociale verzekeringen.

ARTIKEL XXXVIII

De door de Sociale Verzekeringsraad gestelde regels op grond van
a. artikel 7, artikel 9 en artikel 48 van de Organisatiewet Sociale

Verzekering,
b. artikel 16, zevende lid, artikel 19, vijfde lid, artikel 20, zesde lid, artikel

21, derde lid, artikel 26, tweede lid, artikel 37, eerste lid, artikel 59, artikel
77, derde lid, artikel 86, zesde lid, artikel 90, vierde lid, artikel 94 en artikel
100, tweede lid, van de Werkloosheidswet,

c. artikel 26a, artikel 28, vierde lid, 29, derde en veertiende lid, artikel 37,
tweede lid, artikel 39a, vierde lid, artikel 39c, vijfde lid, artikel 40, eerste lid,
artikel 55, tweede lid, artikel 60, elfde lid, en artikel 71 van de Ziektewet,

d. artikel 19, eerste lid, artikel 26, artikel 66, tweede lid, artikel 78,
tweede lid, en artikel 85, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering,

e. artikel 6, eerste lid, en artikel 17 van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet,

f. artikel 3 van de Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling
arbeidsongeschiktheidsverzekering en

g. artikel XXIII, vierde lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim,
zoals deze luidden op de datum vóór hettijdstip van inwerkingtreding

van deze wet, gelden als regels die door het Tijdelijk instituut voor
coördinatie en afstemming zijn gesteld op grond van onderscheidenlijk

a. artikel 64 tot en met 66 en artikel 38 van de Organisatiewet sociale
verzekeringen,

b. artikel 16, zevende lid, artikel 19, vijfde lid, artikel 20, zesde lid, artikel
21, derde lid, artikel 26, tweede lid, artikel 37, eerste lid, artikel 59, artikel
77, derde lid, artikel 86, zesde lid, artikel 90, vierde lid, artikel 94 en artikel
100, tweede lid, van de Werkloosheidswet,

c. artikel 26a, artikel 28, vierde lid, artikel 29, derde en veertiende lid,
artikel 37, tweede lid, artikel 39a, vierde lid, artikel 39c, vijfde lid, artikel 40,
eerste lid, artikel 55, tweede lid, artikel 60, elfde lid, en artikel 71 van de
Ziektewet,

d. artikel 19, eerste lid, artikel 26, artikel artikel 66, tweede lid, artikel 78,
tweede lid, en artikel 85 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverze–
kering,

e. artikel 6, eerste lid, en artikel 17 van de Algemene Arbeidsongeschikt–
heidswet,
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f. artikel 3 van de Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling
arbeidsongeschiktheidsverzekering en

g. artikel XXIII, vierde lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.

ARTIKEL XXXIX

De door de Sociale Verzekeringsraad gestelde regels op grond van
a. artikel 17, vijfde lid, artikel 27, derde en vierde lid en artikel 117, van

de Werkloosheidswet,
b. artikel 31, vierde, vijfde en zesde lid, van de Ziektewet,
c. artikel 79 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en
d. artikel 6, eerste lid, onder n, en artikel 16a, derde lid, van de

Coördinatiewet Sociale Verzekering,
zoals deze luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding

van deze wet, gelden als regels die door het Tijdelijk instituut voor
coördinatie en afstemming zijn gesteld en door het College van toezicht
sociale verzekeringen zijn goedgekeurd op grond van onderscheidenlijk

a. artikel 17, vijfde lid, artikel 27, derde en vierde lid en artikel 117 van
de Werkloosheidswet,

b. artikel 31, vierde, vijfde en zesde lid, van de Ziektewet,
c. artikel 79 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en
d. artikel 6, eerste lid, onder n, en artikel 16a, derde lid, van de

Coördinatiewet Sociale Verzekering.

ARTIKEL XL

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 november 1993 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de inkomstenbe–
lasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Coördinatiewet
Sociale Verzekering (Kamerstukken II, 1993-1994, 23 483) tot wet verheven
wordt, wordt in de onderdelen d. van artikel XXXIX «artikel 6, eerste lid,
onder n» telkens vervangen door: artikel 6, eerste lid, onder o.

ARTIKEL XLI

De door de Sociale Verzekeringsraad gestelde en door Onze Minister
goedgekeurde regels op grond van

a. artikel 16, zesde lid en artikel 76, tweede lid, van de
Werkloosheidswet,

b. artikel 15, eerste en tweede lid, en artikel 39b, tweede lid, van de
Ziektewet

c. artikel 14, eerste en tweede lid, artikel 34, zevende lid, en artikel 36,
derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,

d. artikel 24, zesde lid, en artikel 26, derde lid, van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet,

e. artikel 6, tweede lid, en artikel 7 van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering en

f. artikel 34, tweede, derde en vierde lid, van de Invoeringswet
stelselherziening sociale zekerheid,

zoals deze luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding
van deze wet, gelden als regels die door het Tljdelijk instituut voor
coördinatie en afstemming zijn gesteld en door Onze Minister zijn
goedgekeurd op grond van onderscheidenlijk

a. artikel 16, zesde lid en artikel 76, tweede lid, van de
Werkloosheidswet,

b. artikel 15, eerste en tweede lid, en artikel 39b, tweede lid, van de
Ziektewet
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c. artikel 14, eerste en tweede lid, artikel 34, zevende lid, en artikel 36,
derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,

d. artikel 24, zesde lid, en artikel 26, derde lid, van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet,

e. artikel 6, tweede lid, en artikel 7 van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering en

f. artikel 34, tweede, derde en vierde lid, van de Invoeringswet
stelselherziening sociale zekerheid.

ARTIKEL XLII

De door de Sociale Verzekeringsraad gestelde regels op grond van
a. artikel 63, tweede lid, van de Ziektewet,
b. artikel 16 en artikel 27, derde lid, van de Toeslagenwet en
c. artikel 11, eerste lid, en artikel 12, zesde lid, van de Coördinatiewet

Sociale Verzekering,
zoals deze luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding

van deze wet, gelden als regels die door Onze Minister zijn gesteld op
grond van

a. artikel 63, tweede lid, van de Ziektewet,
b. artikel 16 en artikel 27, derde lid, van de Toeslagenwet en
c. artikel 11, eerste lid, en artikel 12, zesde lid, van de Coördinatiewet

Sociale Verzekering.

Na artikel XLI wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLIA

1. Een beslissing van de Sociale Verzekeringsraad op grond van artikel
8, eerste lid, van de Organisatiewet Sociale Verzekering, zoals deze luidde
op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, geldt als
een beslissing van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming
op grond van artikel 65, tweede lid, van de Organisatiewet sociale
verzekeringen.

2. Een beslissing van de Sociale Verzekeringsraad op grond van artikel
8, tweede lid, van de Organisatiewet Sociale Verzekering, zoals deze
luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet,
geldt als een beslissing van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en
afstemming op grond van artikel 65, derde lid, van de Organisatiewet
sociale verzekeringen.

3. Een verzoek van een werkgever als bedoeld in artikel 8, tweede lid,
van de Organisatiewet Sociale Verzekering, zoals deze luidde op de datum
vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, dat is gedaan aan de
Sociale Verzekeringsraad wordt aangemerkt als een verzoek als bedoeld in
artikel 65, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen dat is
gedaan aan het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming.

4. Bij civielrechtelijke en administratiefrechtelijke procedures met
betrekking tot beslissingen van de Sociale Verzekeringsraad als bedoeld in
het eerste en tweede lid, treedt het Tijdelijk instituut voor coördinatie en
afstemming in de plaats van de Sociale Verzekeringsraad, zonder dat
daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureur–
stelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. 0. Linschoten
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TOELICHTING

I. Algemeen

Deze nota van wijziging bevat een aantal technische verbeteringen van
het wetsvoorstel. Op één punt is sprake van een meer inhoudelijke
aanpassing. Het betreft de samenstelling van het College van toezicht
sociale verzekeringen. In het wetsvoorstel is voorzien in een vijftal
bestuursleden. In onderdeel P, onder 2 van deze nota van wijziging wordt
dit aantal gewijzigd in drie. Ik verwacht dat het Ctsv met meer slagvaar–
digheid kan optreden indien het Ctsv-bestuur uit drie bestuursleden
bestaat.

Daar waar noodzakelijk zijn de verschillende onderdelen van de nota in
de volgende paragraaf van een toelichting voorzien.

II. Artikelsgewijs

Onderdeel B

De overgang van publiekrechtelijke rechten en verplichtingen en de
overgang in verband met lopende civielrechtelijke en administratief–
rechtelijke procedures van de centrale fondsen is in het wetsvoorstel nog
niet opgenomen. Onderdeel A voorziet alsnog in het opnemen van deze
overgang in artikel VII, eerste lid op een wijze zoals reeds was voorgesteld
voor de GMD.

Onderdeel C

1. Deze nota van wijziging voorziet in een uniformering van de
bevoegdheid regels te stellen over de verrekeningen tussen de verschil–
lende fondsen en de bedrijfsverenigingen. Deze bevoegdheid rustten
aanzien van de vier centrale fondsen bij het Tijdelijk instituut voor
coördinatie en afstemming, onder goedkeuring van het College van
toezicht sociale verzekeringen.

4. Het wetsvoorstel voorziet in het vervallen van artikel 124 WW (artikel
IX, onderdeel CC). Het door het Tica vastgestelde premiepercentage is
echter aan goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid onderhevig.

Onderdeel D

1. De aanpassing van artikel 71a WAO is noodzakelijk in verband met
het ontbreken van de zinssnede «zodra een termijn van dertien weken is
verstreken» in de tekst van onderdeel T van het wetsvoorstel.

Onderdeel F

Verwezen wordt naar de toelichting bij onderdeel C, onder 1.

Onderdeel G

Verwezen wordt naar de toelichting bij onderdeel C, onder 1.

Onderdeel K

De wetsvoorstellen Anw en lAnw worden ingetrokken, hetgeen de
artikelen XXII en XXIV overbodig maakt.
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Onderdeel L

3. Artikel Ha. Verwezen wordt naar de toelichting bij onderdeel C, onder
1.

Onderdeel M

Verwezen wordt naar de toelichting bij onderdeel K. Ook artikel XXVI is
hierdoor overbodig.

Onderdeel O

Artikel XXXVg. Aan de tijdelijke plaatsing van de Organisatiewet Sociale
Verzekering in de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht kan met de
inwerkingtreding van de Organisatiewet sociale verzekeringen een einde
worden gemaakt. Dit heefttot gevolg datthans ooktegen besluiten op
grond van de Organisatiewet sociale verzekeringen beroep bij de
administratieve rechter open staat.

Artikel XXXVh. Door plaatsing van de Organisatiewet sociale verzeke–
ringen in de bijlage wordt de Centrale Raad van Beroep appelrechter in
zaken op grond van deze wet. Dit is ook gebeurd voor de andere wetten
op het terrein van de sociale zekerheid.

Onderdeel P

1. Via de Wet op de Identificatieplicht, die op 1 juni 1994 in werking is
getreden, is in artikel 47b, derde lid, van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen een definitie van het sociaal-fiscaal nummer opgenomen.
De wijziging, opgenomen in dit onderdeel strekt ertoe voor de definitie
van dit begrip naar dit artikel te verwijzen.

2. Artikel Aa. Verwezen wordt naar de toelichting in § 1 Algemeen.

Artikel Ab. In het nieuwe onderdeel Ab wordt artikel 30 van het
wetsvoorstel nOsv gewijzigd. Voor een goede uitvoering van de
Algemene Kinderbijslagwet is het nuttig het sociaal-fiscaal nummer van
het kind op te nemen en te gebruiken. Op dit nummer kunnen dan over
dat kind gegevens worden uitgewisseld met andere instanties, die het
sofi-nummer van het kind registreren, zoals de gemeenten in de Gemeen–
telijke basisadministratie. Artikel 5, tweede lid, van de Algemene
Kinderbijslagwet voorzag in de mogelijkheid dat het nummer van het kind
in de administratie kan worden opgenomen. Omdat artikel 5 bij deze wet
wordt geschrapt, is dit nu geregeld in artikel 30 van de nOsv.

3. In het nieuwe onderdeel Ba wordt het tweede lid van artikel 60
geschrapt. Gebleken is dat dit lid overbodig is. Het kan zijn dat de
inspecteur der belastingen besluit om in een bepaalde situatie geen
sofi-nummer toe te kennen. Het zou onjuist zijn om dan voor de uitvoering
van de sociale verzekeringswetten wel een sofi-nummer toe te kennen.

In het nieuwe onderdeel Bb wordt van de bepaling in artikel 68, derde
lid van de nOsv een zogenaamde «kan-bepaling» gemaakt. Gebleken is
dat op dit moment geen behoefte bestaat aan het stellen van de in dit lid
bedoelde regels. Het blijft echter mogelijk dit in de toekomst wel te doen.
Tevens is de Minister van Verkeer en Waterstaat niet meer opgenomen, in
verband met de privatisering van het Spoorwegpensioenfonds.

4. In het oorspronkelijke artikel 69 is geregeld dat het Ctsv goedkeuring
moet verlenen aan leningen op de kapitaalmarkt door het Tica en de Bank.
Gelet op de frequentie waarmee het aangaan van leningen op de
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kapitaalmarkt plaatsvindt, kan hierdoor ongewenste vertraging ontstaan.
Artikel 69 is daarom aangepast. Het Ctsv heeft de bevoegdheid regels te
stellen omtrent de voorwaarden waaronder het Tica en de Bank dergelijke
leningen aan mogen gaan. Overigens is de term «geldmarkt» hier de
juiste en niet «kapitaalmarkt», gelet op de aard van de leningen.

5. Artikel Cb. De wijziging in artikel 89 nOsv zoals die in het nieuwe
onderdeel Cb van artikel XXXVI tot stand wordt gebracht strekt er toe dat
de Ziekenfondsraad als beheerder van de gelden van de Ziekenfondswet
en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in kennis wordt gesteld van
het rechtmatigheidsonderzoek inzake de premies Zfw en AWBZ. Tevens
wordt de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van dit oordeel
in kennis gesteld.

6. Bij de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel nOsv in de
Eerste Kamer is aandacht gevraagd voor het feit, dat artikel 102 niet de
mogelijkheid biedt bij gegevensverstrekking aan vut-fondsen de
toestemming achterwege te laten. Ik ben het eens met de bij die
gelegenheid door mijn ambtsvoorganger gegeven zienswijze, dat de
uitvoeringsinstanties meer systematisch gegevens moeten kunnen
verstrekken aan vut-fondsen in het belang van een efficiënte uitvoering
van de vut-regelingen. De verhouding tussen uitvoeringsinstanties en
fondsen, die pensioenvoorzieningen uitvoeren vertoont gelijkenis met de
verhouding tussen uitvoeringsinstanties en vut-fondsen. Het verschil
tussen die verhoudingen is, dat pensioenvoorzieningen onder de
werkingssfeer van de pensioenwetgeving vallen en de vut-regelingen niet.
In de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA-wet)
wordt echter in artikel 99 bij de regeling van de systematische
verstrekking van gegevens uit de GBA geen onderscheid gemaakt tussen
de uitvoering van pensioenregelingen en de uitvoering van regelingen
inzake vervroegde uittreding. Bij die gegevensverstrekking gaat het ook
om het verstrekken van algemene persoonsgegevens, waarbij de
persoonlijke levenssfeer geëerbiedigd moet worden. Ik meen dan ook dat
bij gegevensverstrekking aan pensioen– en vut-fondsen de toestemming
achterwege kan blijven onder overeenkomstige voorwaarden als zijn
opgenomen in artikel 99 van de GBA-wet. De voorwaarden zijn dat de
gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van die fondsen
en dat de persoonlijke levenssfeer door de verstrekking niet onevenredig
wordt geschaad. Deze laatste afweging is de ook uit artikel 18, derde lid,
Wet persoonsregistraties (WPR) bekende privacy-toets, die op gelijke wijze
in het eerste lid is opgenomen. Ter verduidelijking is het gehele artikel 102
opnieuw geformuleerd. De in het eerste lid genoemde organen en
instellingen zijn de bedrijfspensioenfondsen en ondernemings–
pensioenfondsen bedoeld in artikel 1 van de Pensioen– en spaar–
fondsenwet (PSW), beroepspensioenfondsen, bedoeld in de Wet
betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling en
verzekeraars bedoeld in artikel 2, vierde lid, onder B van de PSW.

Het tweede lid bepaalt nu in welke omstandigheden de uitvoerings–
instanties slechts mettoestemming van de geregistreerde gegevens
kunnen verstrekken aan instellingen, die een regeling uitvoeren op basis
van een collectieve arbeidsovereenkomst.

Het derde lid gaat over de gegevensverstrekking aan ARBO-diensten
met als voorwaarde, dat de geregistreerde de uitvoeringsinstanties
daartoe gemachtigd heeft. Wanneer aan de voorwaarden in dat lid wordt
voldaan zijn de uitvoeringsinstanties verplicht aan het verzoek van de
ARBO-diensten tot het verstrekken van gegevens te voldoen.

Onderdeel Q

In de tekst van hoofdstuk 7. Overgangsrecht uitvoeringsbesluiten,
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bleken zoveel wijzigingen noodzakelijk, dat ter wille van de overzichte–
lijkheid voor een geheel nieuwe tekst is gekozen.

Onderdeel R

Dit onderdeel voorziet in een nieuw artikel waarin het overgangsrecht
met betrekking tot de lopende beroepen betreffende indelingsgeschillen is
geregeld.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. 0. Linschoten
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