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Besluit van 18 juli 1995, houdende
inwerkingtreding van enige artikelen van de
Organisatiewet sociale verzekeringen.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 4 juli 1995, Nr. SV/UB/95/3177,
Gelet op artikel 117 van de Organisatiewet sociale verzekeringen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 31, derde lid, en artikel 51, tweede lid, van de Organisatiewet
sociale verzekeringen treden in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 18 juli 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. O. Linschoten
Uitgegeven de derde augustus 1995
De Minister van Justitie a.i.,
J. J. C. Voorhoeve
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NOTA VAN TOELICHTING
Ingevolge het koninklijk besluit van 19 december 1994, houdende
inwerkingtreding van de Organisatiewet sociale verzekeringen (Stb. 918)
zijn de meeste onderdelen van deze wet in werking getreden op 1 januari
1995. Dit gold echter niet voor onder meer:
– artikel 31, derde lid, waarin de bijzondere taakopdracht aan de
onafhankelijk voorzitter van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en
afstemming (Tica) wordt geregeld, en
– artikel 51, tweede lid, waarin de adviserende taak van het College van
toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) bij de erkenning van uitvoeringsinstellingen wordt vastgelegd.
Voor deze beide artikelleden geldt, naar in het vervolg wordt toegelicht,
dat aan de voorwaarden voor inwerkingtreding inmiddels wordt voldaan.
De taakopdracht van de voorzitter Tica
Artikel 31, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen (Osv)
belast de voorzitter van het Tica in het bijzonder met het veranderingsproces gericht op regionalisering van de uitvoeringsorganisatie en draagt
hem in dat kader op de voortgang van dit proces te bewaken en daarover
rechtstreeks aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te
rapporteren. Naar aanleiding van de parlementaire behandeling van de
Osv in de Eerste Kamer heb ik op 14 oktober 1994 in een brief aan de
Voorzitters van de Eerste Kamer (Kamerstukken I 1994/95, 23 141, nr. 11a)
en Tweede Kamer (Kamerstukken II, 1994/95, 23 141, nr. 20) medegedeeld
dat artikel 31, derde lid, Osv pas in werking zal treden nadat het kabinet
een standpunt heeft ingenomen over de toekomstige uitvoeringsorganisatie en daarover met de Tweede Kamer overeenstemming heeft
bereikt.
Inmiddels heb ik het kabinetsstandpunt uitvoeringsorganisatie
werknemersverzekeringen, met als bijlage de daarop gebaseerde
concept-opdracht voor de voorzitter van het Tica, op 29 juni 1995
besproken met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Met de vaste commissie is overeengekomen dat de opdracht aan de voorzitter van het Tica kan worden
geëffectueerd. Het desbetreffende artikellid van de Osv kan derhalve thans
in werking treden.
De adviestaak van het Ctsv bij de erkenning van uitvoeringsinstellingen
In artikel 51, tweede lid, Osv is bepaald dat de Minister, alvorens een
rechtspersoon als uitvoeringsinstelling te erkennen, het Ctsv in de
gelegenheid moet stellen hierover advies uit te brengen. Dit artikellid is
niet op 1 januari 1995 in werking getreden aangezien het Ctsv pas met
ingang van die datum bestond, en het dus nog niet mogelijk was aan het
Ctsv advies te vragen voor de erkenning van uitvoeringsinstellingen met
ingang van diezelfde datum. Voor alle uitvoeringsinstellingen die per 1
januari 1995 zijn erkend, is door de erkenning te verlenen voor een
periode van een half jaar, later verlengd tot een heel jaar, een
overgangsfase gecreëerd die noodzakelijk bleek om de erkenningsprocedure inhoudelijk gestalte te geven. De definitieve erkenningen
kunnen met ingang van 1 januari 1996 van kracht worden. Doordat artikel
51, tweede lid, Osv thans in werking treedt, kan het Ctsv in de gelegenheid
gesteld worden advies uit te brengen over deze erkenningen.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. O. Linschoten
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