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Directie Sociale Verzekeringen

Deze regeling en de toelichting zullen
in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 51, eerste lid, van de
Organisatiewet sociale verzekeringen
1997;

’s-Gravenhage, 14 december 1998.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.
Toelichting

Besluit:
Artikel I
De Regeling indeling van het bedrijfsen beroepsleven in sectoren en de bij
deze regeling behorende bijlage worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 1 worden na onderdeel 66
twee nieuwe onderdelen toegevoegd:
67. Werk en (re)Integratie
68. Railbouw
B.
1. In onderdeel 3, van de bijlage wordt
nummer 2 vervangen door:
2. Water- en wegenbouw, alsmede
grondwerken.
2. Na onderdeel 66 worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:
67. Werk en (re)Integratie, omvattende:
Instellingen of diensten die zich bezighouden met de feitelijke uitvoering
van:
– de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw);
– de Wet inschakeling werkzoekenden
(Wiw).
68. Railbouw, omvattende:
Het (doen) uitvoeren van werkzaamheden aangaande het (aan)leggen van
een verdicht ballastbed, dwarsliggers
en rails op bouwrijp gemaakte spoordijken, spoorbruggen, viaducten en
tunnels, alsmede het verrichten van
herstel en onderhoud (operationeel
beheer) aan genoemde railstructuren,
alsmede de verhuur met bemanning
van specifiek groot materieel ten
behoeve van deze werkzaamheden.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 1999. Indien deze
regeling op een later tijdstip wordt
gepubliceerd en in werking treedt,
werkt deze terug tot 1 januari 1999.

Het bedrijfs- en beroepsleven is op
grond van artikel 51, eerste lid, van de
Organisatiewet sociale verzekeringen
1997 (Osv 1997) ingedeeld in sectoren.
Ontwikkelingen binnen het bedrijfsen beroepsleven en de overheid leiden
ertoe dat deze indeling gewijzigd
dient te worden. Deze wijziging leidt
tot de oprichting van twee nieuwe sectoren, te weten 67. Werk en
(re)Integratie en 68. Railbouw.
De overheid is per 1 januari 1998
ingedeeld in zes sectoren. Daartoe is
de Regeling indeling van het bedrijfsen beroepsleven in sectoren per eerdergenoemde datum aangepast. Na
advisering door het Landelijk instituut
sociale verzekeringen en de Raad voor
het Overheidspersoneelsbeleid is besloten per 1 januari 1999 de sector Werk
en (re)Integratie op te richten. Onder
deze sector vallen alle instellingen of
diensten die zich bezighouden met de
feitelijke uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) en de Wet
inschakeling werkzoekenden (Wiw).
Binnen het werkveld railinfrastructuur heeft de afgelopen jaren een herordening plaatsgevonden. Met de privatisering van de NS hebben zich
verscheidene ontwikkelingen voorgedaan. Deze hebben geleid tot het ontstaan van een groep van werkgevers,
werkzaam op het specifieke terrein
van het railbouwbedrijf. Momenteel
zijn deze werkgevers ingedeeld in de
sector Bouwbedrijf. Gezien het feit dat
de werkzaamheden van deze werkgevers scherp afgrensbaar zijn van die
van de overige werkgevers binnen de
sector Bouwbedrijf, ligt de oprichting
van de sector Railbouw voor de hand.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.
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