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De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

I 

Na artikel XXIII wordt een nieuw artikel XXIV ingevoegd, luidende: 

Artikel XX IV 

1. Het bestuur van de Bank en het bestuur van de Vereniging van 
Raden van Arbeid werken op basis van hun intentieverklaring van 16 april 
1986 een gezamenlijk voorstel uit met betrekking tot de overdracht van 
een aantal werkzaamheden betrekking hebbende op de gevalsbehandeling 
naar de districtskantoren en met betrekking tot de fasering van die 
overdracht en leggen dit ter goedkeuring voor aan de Sociale Verzeke-
ringsraad binnen drie maanden nadat deze wet in het Staatsblad is 
geplaatst. 

2. Indien het bestuur van de Bank en het bestuur van de Vereniging 
van Raden van Arbeid bij gebrek aan overeenstemming binnen de in het 
eerste lid genoemde termijn geen gezamenlijk voorstel aan de Sociale 
Verzekeringsraad kunnen voorleggen doen zij hiervan onverwijld medede-
ling aan de Sociale Verzekeringsraad. 

3. Indien de Sociale Verzekeringsraad zijn goedkeuring aan het 
voorstel bedoeld in het eerste lid onthoudt of indien bij gebrek aan 
overeenstemming geen voorstel wordt voorgelegd stelt de Sociale 
Verzekeringsraad, gehoord het bestuur van de Bank en het bestuur van 
de Vereniging van Raden van Arbeid, een plan met betrekking tot de 
overdracht van een aantal werkzaamheden betrekking hebbende op de 
gevalsbehandeling en met betrekking tot de fasering van die overdracht 
vast binnen drie maanden nadat een voorstel aan de Sociale Verzeke-
ringsraad is voorgelegd onderscheidenlijk binnen drie maanden nadat de 
Sociale Verzekeringsraad een mededeling als bedoeld in het tweede lid 
heeft ontvangen. 

4. Op basis van het door de Sociale Verzekeringsraad goedgekeurde 
voorstel dan wel vastgestelde plan worden de werkzaamheden van de 
districtskantoren vastgesteld. 
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II 

Artikel XXVIII wordt vervangen door: 

Artikel XXVI I I 

1. Deze wet treedt in werking met ingang van het eerste kalenderkwartaal 
nadat de Sociale Verzekeringsraad het voorstel of het plan met betrekking 
tot de overdracht van een aantal werkzaamheden betrekking hebbend op 
de gevalsbehandeling en de fasering van die overdracht als bedoeld in 
artikel XXIV heeft goedgekeurd onderscheidenlijk heeft vastgesteld. 

2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel XXIV in werking op de 
tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet 
wordt geplaatst. 

Toelichting 

Dit amendement strekt ertoe om de partijen die bij de samenvoeging 
betrokken zijn in de gelegenheid te stellen op basis van gelijkwaardigheid 
een voorstel met betrekking tot de toekomstige verdeling van de werk-
zaamheden te ontwikkelen alsmede met betrekking tot het tijdspad 
waarlangs dit voorstel tot stand moet komen. Uitgangspunt is daarbij de 
intentieverklaring van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank en de 
Vereniging van Raden van Arbeid. 

Ter Veld 
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