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In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht.

In artikel I vervalt onderdeel c. De onderdelen d t/m I worden verletterd
tot c t/m k. Onderdeel j (nieuw) wordt vervangen door:

j. de Sociale Verzekeringsbank: de Sociale Verzekeringsbank, genoemd
in artikel 21 van de Organisatiewet sociale verzekeringen;

B

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

Artikel IV wordt vervangen door:

ARTIKEL IV

1. De Sociale Verzekeringsbank, genoemd in artikel 1 van de Wet op de
Sociale Verzekeringsbank, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehand–
haafd.

2. De rechtspersoon, genoemd in het eerste lid, is de Sociale Verzeke–
ringsbank, genoemd in artikel 21 van de Organisatiewet sociale verzeke–
ringen.

In artikel X, onderdeel P, onder 1, wordt «artikel 30, derde lid»
vervangen door artikel 30, vierde lid.

In artikel XXI vervallen de onderdelen C en D.
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In artikel XXIII vervallen de onderdelen B en C.

In artikel XXV vervallen de onderdelen A en C en wordt in de onder–
delen D en K «Sociale verzekeringsbank» telkens vervangen door: Sociale
Verzekeringsbank.

H

In artikel XXVIII vervallen de onderdelen B en C en wordt in de
onderdelen E en G «Sociale verzekeringsbank» telkens vervangen door:
Sociale Verzekeringsbank.

I

In artikel XXX, onderdeel A, onder f., wordt «genoemd in artikel 2»
vervangen door: bedoeld in hoofdstuk IV.

In de artikelen XXXI en XXXII wordt «Sociale verzekeringsbank»
vervangen door: Sociale Verzekeringsbank.

K

Na artikel XXXIV worden vier nieuwe artikelen toegevoegd, luidende:

ARTIKEL XXXIVa

In het eerste lid van artikel 33 van de Jeugdwerkgarantiewet wordt de
zinsnede «als bedoeld in Hoofdstuk II van de Organisatiewet Sociale
Verzekering (Stb. 1952, 344)» vervangen door: als bedoeld in hoofdstuk V
van de Organisatiewet sociale verzekeringen, de Sociale Verzeke–
ringsbank, als bedoeld in artikel 21 van de Organisatiewet sociale
verzekeringen.

ARTIKEL XXXIVb

Artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden wordt als volgt
gewijzigd.

1. In het derde lid wordt «Organisatiewet Sociale Verzekering»
vervangen door: Organisatiewet sociale verzekeringen.

2. In het zevende lid wordt «de Sociale Verzekeringsraad» vervangen
door: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming.

ARTIKEL XXXIVc

Artikel 84h, onderdeel a, van de Algemene Bijstandswet 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;
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ARTIKEL XXXIVd

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 maart 1994 ingediende
voorstel van wet Herinrichting Algemene Bijstandswet (Kamerstukken II,
1993-1994, 22 545, nr. 18) tot wet wordt verheven, vervalt de wijziging van
de Algemene Bijstandswet op grond van artikel XXXIVc van deze wet en
wordt de Algemene Bijstandswet als volgt gewijzigd.

Artikel 131, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene Bijstandswet
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;

Artikel XXXV, zoals dit wordt gewijzigd door onderdeel N van de eerste
nota van wijziging bij het wetsvoorstel houdende invoering van de
Organisatiewet sociale verzekeringen, wordt vervangen door:

ARTIKEL XXXV

In het tweede lid van artikel 3 van de Wet van 8 december 1988,
houdende intrekking van de Beleggingswet vervalt «en gehoord de
Sociale Verzekeringsraad».

M

Artikel XXXVa, zoals dit wordt toegevoegd door onderdeel 0 van de
eerste nota van wijziging bij het wetsvoorstel houdende invoering van de
Organisatiewet sociale verzekeringen, wordt vervangen door:

ARTIKEL XXXVa

Onderdeel a van artikel 19d van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 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.

N

Artikel XXXVb, zoals dit wordt toegevoegd door onderdeel 0 van de
eerste nota van wijziging bij het wetsvoorstel houdende invoering van de
Organisatiewet sociale verzekeringen, wordt vervangen door:

ARTIKEL XXXVb

Onderdeel a van artikel 19d van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 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.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 775, nr. 8



Artikel XXXVc, zoals dit wordt toegevoegd door onderdeel 0 van de
eerste nota van wijziging bij het wetsvoorstel houdende invoering van de
Organisatiewet sociale verzekeringen vervalt.

Artikel XXXVd, zoals dit wordt toegevoegd door onderdeel 0 van de
eerste nota van wijziging bij het wetsvoorstel houdende invoering van de
Organisatiewet sociale verzekeringen wordt vervangen door:

ARTIKEL XXXVd

In het eerste lid van artikel 140 van de Wet gemeentelijke basis–
administratie 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.

Het in onderdeel P van de eerste nota van wijziging bij het wetsvoorstel
houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen aan
artikel XXXVI toegevoegde onderdeel Ac wordt vervangen door:

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

In het in onderdeel P van de eerste nota van wijziging bij het
wetsvoorstel houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzeke–
ringen aan artikel XXXVI toegevoegde onderdeel Ca wordt «uitgaan»
vervangen door: uitgaven.

Na artikel XXXVI wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

ARTIKEL XXXVIa

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 februari 1994 ingediende
voorstel van wet Aanpassing uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen
(Kamerstukken I, 1993-1994, 23 141, nr. 266) tot wet wordt verheven,
wordt deze wet als volgt gewijzigd.

A. Onderdeel d van artikel 1 wordt vervangen door:
d. Tljdelijk instituut voor coördinatie en afstemming: het Tijdelijk

instituut voor coördinatie en afstemming, dat is erkend op grond van
artikel 31 of is ingesteld op grond van artikel 35;

B. Het eerste lid van artikel 21 wordt vervangen door:
1. Er is een Sociale Verzekeringsbank.

C. Na artikel 27 wordt de titel van §2 vervangen door:
§2. Taken en bevoegdheden van de Sociale Verzekeringsbank.
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D. In artikel 31, eerste lid, onderdeel b wordt «wordt vastgelegd in een
door het bestuur van de rechtspersoon te stellen regeling, die
goedkeuring van het College behoeft» vervangen door: door Onze
Minister wordt geregeld.

E. Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het derde lid wordt «het College» vervangen door: de Bank
onderscheidenlijk het Tljdelijk instituut voor coördinatie en afstemming.

2. Het vierde lid wordt vervangen door:
4. Het College stelt regels omtrent de voorwaarden waaronder de Bank

onderscheidenlijk het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming,
tot de in het derde lid bedoelde middelenoverheveling kan overgaan. Deze
regels bepalen de termijn waarbinnen middelen uit het in het derde lid
eerstbedoelde fonds worden overgeheveld naar het in het derde lid
laatstbedoelde fonds.

3. In het vijfde lid en het zesde lid, onderdeel b en onderdeel c, wordt
«het College» vervangen door: de Bank onderscheidenlijk het Tijdelijk
instituut voor coördinatie en afstemming.

F. In artikel 71, eerste lid wordt «artikel 69, achtste lid» vervangen door:
artikel 69, negende lid.

G. In artikel 92, eerste lid vervallen de woorden «voert of».

De artikelen XXXIX, XLI en XLII, zoals deze gewijzigd zijn in onderdeel Q
van de eerste nota van wijziging bij het wetsvoorstel houdende invoering
van de Organisatiewet sociale verzekeringen, worden vervangen door:

ARTIKEL XXXIX

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

Werkloosheidswet,
b. artikel 31, vierde en vijfde lid, van de Ziektewet,
c. artikel 79 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
d. artikel 27, derde lid van de Toeslagenwet en
e. artikel 6, eerste lid, onder n, en artikel 16a, derde lid, van de

Coördinatiewet Sociale Verzekering, 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 en door
het College van toezicht sociale verzekeringen zijn goedgekeurd op grond
van onderscheidenlijk

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

b. artikel 31, vierde, vijfde en zesde lid, van de Ziektewet,
c. artikel 79 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
d. artikel 27, derde lid van de Toeslagenwet en
e. artikel 6, eerste lid, onder n, en artikel 16a, derde lid, van de

Coördinatiewet Sociale Verzekering.
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ARTIKËL 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 en derde lid, van de Invoeringswet stelsel–
herziening 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, tweede lid, en artikel 39b, tweede lid, van de Ziektewet
c. artikel 14, 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, 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 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 van de Toeslagenwet en
c. artikel 11, eerste lid, en artikel 12, zesde lid, van de Coördinatiewet

Sociale Verzekering.

Toelichting

Na de indiening van de eerste nota van wijziging is gebleken dat nog
enkele aanpassingen (van loutertechnische aard) noodzakelijkzijn. Het
betreft hier:

- een verdere verwerking van de bij de eerste nota van wijziging
aangebrachte wijziging van het aantal bestuursleden van het College van
toezicht sociale verzekeringen (onderdeel B),

- het aanbrengen van de noodzakelijke wijzigingen in een aantal wetten
die tot nu toe niet meegenomen waren of nog niet meegenomen konden
worden (onderdeel K),

- het aanbrengen van enige correcties, zowel in het wetsvoorstel zelf
als in de eerste nota van wijzigingen (onderdelen D, I, Q en R en gedeelten
van onderdeel S)
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Voorts vloeit een groot aantal wijzigingen voort uit de noodzakelijk
gebleken aanpassing van de schrijfwijze van de naam van de Sociale
Verzekeringsbank. Het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzag in een
schrijfwijze met slechts één hoofdletter (Sociale verzekeringsbank). De
aanwijzingen voor de regelgeving (Awr) schrijven een dergelijke schrijf–
wijze voor nieuwe benamingen voor (aanwijzing 93, onder 4) en gerede–
neerd werd dat aangezien de Bank een nieuwe wettelijke grondslag krijgt
ook een nieuwe schrijfwijze van de naam gewenst was. Mij is evenwel
gebleken dat deze wijziging van de schrijfwijze aanmerkelijke kosten met
zich brengt. Teneinde dit te voorkomen, heb ik besloten de oorspronkelijke
schrijfwijze, met twee hoofdletters dus, te herstellen. Ik acht dit ook in
overeenstemming met de Awr omdat de naam Sociale Verzekeringsbank
al jaren bestaat. (onderdelen A, C, E tot en met H, J, L tot en met P en
gedeelten van onderdeel S)

Twee overige wijzigingen komen hierna aan de orde.

Onderdeel S, nieuw artikel XXXVIa, onderdeel D.

Op grond van het oorspronkelijke onderdeel b van het eerste lid van
artikel 31 van de Organisatiewet sociale verzekering wordt de voorzitter
van het het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica)
weliswaar benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister,
maar wordt zijn rechtspositie geregeld door het bestuur van het Tlca. Ik
meen evenwel dat het, onder meer om praktische problemen bij de
voorbereiding van een benoeming te voorkomen, meer voor de hand ligt
dat degene die voor benoeming voordraagt, ook de rechtspositie regelt.

Onderdeel S, nieuw artikel XXXVIa, onderdeel E.

In het oorspronkelijke artikel 69 is geregeld dat het College van toezicht
sociale verzekeringen (Ctsv) kan besluiten dat middelen van het ene fonds
worden aangewend voor uitgaven van het andere. Gelet op de frequentie
waarmee dergelijke middelenoverdrachten tot stand komen is het
doeltreffender om deze bevoegdheid aan de fondsbeheerders, de Bank en
het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica), zelf te geven.
Het College stelt hieromtrent, op grond van het gewijzigde vierde lid,
regels.

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