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19545 Samenvoeging van de Raden van Arbeid en de 
Sociale Verzekeringsbank tot één organisatie 

NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
17 september 1987 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met 

ontwikkelingen op het terrein van de Algemene Ouderdomswet, de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Kinderbijslagwet 
wenselijk is de Raden van Arbeid op te heffen en de kantoren van de 
Raden van Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank samen te voegen tot 
één organisatie; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid 
(Stb. 1968, 158) worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

A 

Het opschrift «Hoofdstuk I Inleidende bepalingen» vervalt. 

B 

In artikel 1 wordt na «Sociale Verzekeringsbank» ingevoegd: - in deze 
wet verder te noemen de Bank - . 

C 

Artikel 2 wordt vervangen door: 

Artikel 2 

1. De Bank verdeelt, onder goedkeuring van de Sociale Verzekerings-
raad, Nederland in een aantal werkgebieden. In elk werkgebied wordt een 
districtskantoor ingesteld. 
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2. Binnen een werkgebied kan de Bank hulpkantoren instellen. 
3. De Bank stelt, onder goedkeuring van de Sociale Verzekeringsraad, 

de te verrichten werkzaamheden van een districts- of hulpkantoor vast. 

D 

In artikel 3 wordt «De Sociale Verzekeringsbank - in deze wet verder 
te noemen de Bank - en de Raden van Arbeid zijn» vervangen door: De 
Bank is. 

E 

Artikel 5, onderdeel a, wordt vervangen door: 
a. Onze Minister: Onze Ministervan Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

F 

Het opschrift «Hoofdstuk II Van de Bank» vervalt. 

G 

In artikel 7, tweede lid, vervalt «en van een Raad van Arbeid». 

H 

Onder aanduiding van de bestaande tekst van artikel 9 als eerste lid, 
worden aan dit artikel vijf nieuwe leden toegevoegd, luidende: 

2. Het bestuur van de Bank is bevoegd om adviescolleges in te stellen, 
die de directeuren van de districtskantoren op door het bestuur te 
bepalen onderdelen van de werkzaamheden adviseren. Besluiten met 
betrekking tot de instelling van de adviescolleges en met betrekking tot 
de regeling van werkzaamheden van die colleges behoeven de goedkeuring 
van de Sociale Verzekeringsraad. 

3. De adviescolleges, bedoeld in het tweede lid, bestaan uit zes leden 
en zes plaatsvervangende leden. 

4. De organisaties van werknemers en werkgevers bedoeld in artikel 6, 
derde lid, wijzen ieder twee van de leden en de plaatsvervangende leden 
aan. 

5. Het bestuur van de bank wijst twee van de leden en de plaatsvervan-
gende ledin, niet afkomstig uit de kring van werkgevers- of werknemers-
organisaties die woonachtig zijn in het werkgebied van het districtskantoor 
en die uit hoofde van hun plaats in het maatschappelijk leven vraagstukken 
betreffende sociale verzekeringen kunnen beoordelen, aan. 

6. Aan de leden en de plaatsvervangende leden kan, volgens door het 
bestuur van de Bank te stellen regelen, een geldelijke vergoeding worden 
toegekend. Deze regelen behoeven de goedkeuring van de Sociale 
Verzekeringsraad. 

Artikel 18, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. De kantoren van de posterijen zijn tevens kantoren van de Bank. 

J 

Het opschrift «Hoofdstuk III Van de Raden van Arbeid», alsmede de 
paragrafen 1 tot en met 4 van Hoofdstuk III vervallen. 

K 

Het opschrift «§ 5. Bepalingen aan Bank en Raden van Arbeid gemeen» 
vervalt. 
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L 

Artikel 70 vervalt. 

M 

Artikel 71 wordt gewijzigd als volgt. 
1. In het eerste lid vervalt: en de voorzitters en de leden van de Raden 

van Arbeid. 
2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «en de voorzitters van de 

Raden van Arbeid in handen van de voorzitter van het bestuur der Bank;» 
vervangen door: in handen van de voorzitter van het bestuur der Bank. 
Voorts vervalt onderdeel c. 

N 

Artikel 72 wordt gewijzigd als volgt. 
1. In het eerste lid vervalt: «, de voorzitters, de leden en de plaatsver-

vangende leden van de Raden van Arbeid,» en wordt, «de vorenbedoelde 
organen» en «het betrokken orgaan» telkens vervangen door: de Bank. 

2. In het tweede lid wordt: «en de Raad van Arbeid zijn» vervangen 
door: «is», en vervalt «, onderscheidenlijk de Raad van Arbeid». 

3. In het derde lid vervalt telkens «en de Raad van Arbeid», en wordt 
«verstrekken» vervangen door: verstrekt. 

0 

In artikel 73, eerste lid, vervalt: «, van de Raad van Arbeid en de 
voorzitter van de Raad van Arbeid,». 

P 

Artikel 77 wordt gewijzigd als volgt. 
1. In het eerste lid wordt «, de Raad van Arbeid of de voorzitter van de 

Raad van Arbeid zorgen» vervangen door: zorgt, en wordt «hunner» 
vervangen door: van zijn. 

2. Het tweede lid vervalt, alsmede de nummeraanduiding van het 
eerste lid. 

Q 

Het opschrift «§ 6. Straf- en Slotbepalingen» vervalt. 

R 

In artikel 78, eerste lid, vervalt: «, alsmede omtrent de werkzaamheden 
van de Raden van Arbeid». 

S 

Artikel 81 wordt vervangen door: 

Artikel 81 

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel «Wet op de Sociale 
Verzekeringsbank». 

ARTIKEL II 

In de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 181) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 
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A 

Artikel 5 vervalt. 

B 

Artikel 15 vervalt. 

C 

In artikel 50 vervalt «de Raad van Arbeid,». 

ARTIKEL III 

In de Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

A 

Artikel 6 vervalt. 

B 

Artikel 24 vervalt. 

C 

In artikel 50 vervalt «de Raad van Arbeid,». 

ARTIKEL IV 

In de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A 

Artikel 5 vervalt. 

B 

Artikel 14, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. De aanvraag om kinderbijslag wordt ingediend bij de Sociale 

Verzekeringsbank, en geschiedt op een formulier, waarvan het model 
door de Sociale Verzekeringsbank wordt vastgesteld. 

C 

In artikel 28, eerste lid, vervalt «de Raad van Arbeid,». 

ARTIKEL V 

In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1 967, 655) worden 
de volgende wijzigingen aangebracht. 

A 

Artikel 32, tiende lid, vervalt. 
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B 

In artikel 56, eerste lid, vervalt: «de Raad van Arbeid,». 

ARTIKEL VI 

In artikel 14, derde lid, van de Beroepswet (Stb. 1955, 47) wordt in 
onderdeel a «Rijksverzekeringsbank» gewijzigd in: Sociale Verzekerings-
bank. Voorts vervalt onderdeel b, waarna onderdeel c wordt verletterd tot 
onderdeel b. 

ARTIKEL VII 

In de Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 334) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

A 

Artikel 60 wordt gewijzigd als volgt. 
1. In het eerste lid wordt 
«door: 
a. de Sociale Verzekeringsbank; 
b. de Raden van Arbeid» 
vervangen door: door de Sociale Verzekeringsbank. 
2. In het tweede lid wordt «worden de in dat lid onder a en b genoemde 

organen» vervangen door: wordt de Sociale Verzekeringsbank. 
3. In het derde lid, eerste volzin, wordt «de organen» vervangen door: 

de Sociale Verzekeringsbank. In de tweede volzin wordt «Deze organen 
zijn» vervangen door: De Sociale Verzekeringsbank is. In de derde volzin 
wordt «in het eerste lid bedoelde organen» vervangen door: Sociale 
Verzekeringsbank. 

B 

In artikel 60a, eerste lid, vervalt «de Raden van Arbeid,». 

ARTIKEL VI I I 

Aan artikel 21 van de Invaliditeitswet (Stb. 1913, 205) wordt, onder 
aanduiding van het bestaande artikel als eerste lid, een nieuw lid toege-
voegd, luidende: 

2. Alle werkzaamheden en bevoegdheden van de Raden van Arbeid, 
die betrekking hebben op de uitvoering van deze wet, worden verricht 
onderscheidenlijk uitgeoefend door de Bank. 

ARTIKEL IX 

In de Liquidatiewet invaliditeitswetten (Stb. 1967, 101) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

A 

In artikel 1, onderdeel a, wordt «Onze Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid» vervangen door: Onze Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 
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B 

In a r t i ke l 28a, eerste lid, wordt «betrokken Raad van Arbeid» vervangen 
door: Sociale Verzekeringsbank, en wordt in het tweede lid «Raad van Ar-
beid» telkens vervangen door: Sociale Verzekeringsbank. 

ARTIKEL X 

In de Ouderdomswet 1919 (Stb. 1919, 628) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A 

In a r t i ke l 5 vervalt «, aan den Verzekeringsraad en aan de Raden van 
Arbeid». 

B 

A r t i k e l 6 vervalt. 

C 

In a r t i ke l 20, tweede lid, wordt «De Raad van Arbeid» vervangen door: 
De Bank. 

D 

In a r t i ke l 39 vervalt «alsmede aan de Raden van Arbeid». 

ARTIKEL X I 

In a r t i ke l 2, eerste lid, onderdeel h, van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 
1929, 530) wordt «de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid» gewijzigd in: de Wet op de Sociale Verzekeringsbank. 

ARTIKEL XI I 

In de bijlage, als bedoeld in a r t i ke l 6 van de Wet administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284) vervalt onder het 
hoofd «Departement van Sociale Zaken» bij onderdeel 5: en de Raden 
van Arbeid. 

ARTIKEL X I I I 

In a r t i ke l J 16 van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1966, 
6) vervalt «dan wel de Raad van Arbeid die het algemeen pensioen heeft 
toegekend of herzien,». 

ARTIKEL XIV 

In a r t i ke l 103 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 
(Stb. 1969, 594) vervalt «dan wel de Raad van Arbeid die het algemeen 
pensioen heeft toegekend of herzien,». 
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ARTIKEL XV 

In artikel M 8 van de Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1979, 305) 
vervalt «dan wel de Raad van Arbeid, welke het algemeen ouderdoms-
pensioen heeft toegekend of herzien,». 

ARTIKEL XVI 

In artikel J 16 van de Spoorwegpensioenwet (Stb. 1967, 138) vervalt 
«dan wel de Raad van Arbeid die het algemeen pensioen heeft toegekend 
of herzien,». 

ARTIKEL XVI I 

In de Wet houdende een interimregeling inzake beperking van samenloop 
van pensioenen en uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet met renten en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, 
bijslagen op die renten en uitkeringen en toeslagen op renten krachtens 
de Invaliditeitswet (Stb. 1967, 472) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht. 

A 

In Artikel 14 vervalt «de Raden van Arbeid,». 

B 

In Artikel 15, eerste lid, vervalt «De Raad van Arbeid,». 

ARTIKEL XVI I I 

«In artikel 22 van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstands-
korps (Stb. 1965, 550) vervalt «dan wel de Raad van Arbeid, die het 
ouderdomspensioen, het algemeen weduwenpensioen of het algemeen 
wezenpensioen heeft toegekend of herzien,». 

ARTIKEL X I X 

In artikel 23 van de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 
1960 (Stb. 1963, 212) vervalt «dan wel de Raad van Arbeid, die het 
ouderdomspensioen, het algemeen weduwenpensioen of het algemeen 
wezenpensioen heeft toegekend of herzien,». 

ARTIKEL X X 

In artikel 27 h van de Pensioenwet voor het personeel der Koninklijke 
marine-reserve 1923 (Stb. 1923, 355) vervalt «dan wel de Raad van 
Arbeid, die het algemeen ouderdomspensioen heeft toegekend of 
herzien,». 

ARTIKEL X X I 

In artikel 34 g van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 (Stb. 1922, 
66) vervalt «dan wel de Raad van Arbeid, die het algemeen ouderdoms-
pensioen heeft toegekend of herzien,». 
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ARTIKEL XX I I 

In artikel 34 g van de Pensioenwet voor de zeemacht 1922 (Stb. 
1922, 65) vervalt «dan wel de Raad van Arbeid, die het algemeen 
ouderdomspensioen heeft toegekend of herzien,». 

ARTIKEL XX I I I 

In artikel 27 h van de Pensioenwet voor het reserve-personeel der 
landmacht 1923 (Stb. 1923, 356) vervalt «dan wel de Raad van Arbeid, 
die het algemeen ouderdomspensioen heeft toegekend of herzien,». 

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 alsmede de daarbij behorende organisatiestructuur en leggen 
dit ter goedkeuring voor aan de Sociale Verzekeringsraad 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 der 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 gevalsbehan-
deling en met betrekking tot de fasering van die overdracht alsmede de 
daarbij behorende organisatiestructuur vast binnen drie maanden nadat 
een voorstel aan de Sociale Verzekeringsraad is voorgelegd onderschei-
denlijk 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. 

ARTIKEL X X V 

De Raden van Arbeid worden opgeheven. 

ARTIKEL X X V I 

1. Op de datum van inwerkingtreding van deze wet zijn er 22 districts-
kantoren van de Sociale Verzekeringsbank als bedoeld in artikel 2 van de 
Wet op de Sociale Verzekeringsbank. De werkgebieden daarvan komen 
overeen met de gebieden waarvoor op de dag voorafgaande aan die 
datum Raden van Arbeid waren ingesteld. 

2. De voorzitters van de Raden van Arbeid worden eervol ontslagen en 
treden van rechtswege in dienst van de Sociale Verzekeringsbank als 
directeur van het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, met 
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het werkgebied overeenkomende met dat van de Raad van Arbeid waar 
zij als voorzitter waren benoemd. 

3. Het personeel dat krachtens aanstelling of krachtens arbeidsover-
eenkomst naar burgerlijk recht op de dag voorafgaande aan de datum van 
inwerkingtreding van deze wet in dienst is van een Raad van Arbeid 
treedt van rechtswege in dienst van de Sociale Verzekeringsbank. 

4. De indiensttreding van personen, bedoeld in het tweede en derde 
lid, vindt plaats in dezelfde salarispositie, op dezelfde voet en ook 
overigens in dezelfde rechtstoestand als voor elk van hen gold op de in 
het derde lid bedoelde dag. 

5. De benoeming van de werkgeversleden en de werknemersleden van 
de Raden van Arbeid en van hun plaatsvervangers vervalt. 

ARTIKEL XXVI I 

1. Alle overige rechten en verplichtingen van de Raden van Arbeid 
gaan over op de Sociale Verzekeringsbank, zonder dat daarvoor een 
nadere acte wordt gevorderd. 

2. Wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij een Raad van 
Arbeid is betrokken worden voortgezet door of tegen de Sociale Verzeke-
ringsbank. 

3. Ten aanzien van de in het eerste lid begrepen registergoederen zal 
verandering in de tenaamstelling in de kadastrale legger plaatshebben. 
Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank doet daartoe de nodige 
opgaven aan de betrokken hypotheekbewaarder. 

ARTIKEL XXVI I I 

Besluiten, krachtens de sociale verzekeringswetten door de Raden van 
Arbeid genomen, worden geacht door de Sociale Verzekeringsbank te 
zijn genomen. 

ARTIKEL X X I X 

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. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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