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LITERATUURLIJST SOCIALE ZEKERHEID 
 
 
 
2. WETTEN EN MAATREGELEN 
 
[NB. Vergelijk ook de literatuuropgaven over algemene onderwerpen (1), inzake afzonderlijke 
archiefvormende instanties (3) en personen (4) en regionaal/locaal (5)] 
 
 
 
2.1. ALGEMEEN/MEERDERE WETTEN EN MAATREGELEN 
[hieronder ook handboeken over arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht] 
 
Amelink, H. 
De sociale wetgeving: wettelijke arbeidersbescherming, sociale verzekeringswetgeving, internationale 
organisatie van den arbeid, bedrijfsorganisatie en bedrijfsradenwet 
Hoorn, 1934. 149 p. 
 
Bakels, H.L. 
Arbeidswetgeving 
Deventer, 1975, 3de druk 
 
Beekman, A.W., E. Boekman, W.J.J. Bronkhorst 
Practische handleiding voor de sociale verzekeringswetgeving (invaliditeitswet, vrijwillige 
ouderdomsverzekering, ziektewet, radenwet, ongevallenwet) 
Amsterdam [Rijksverzekeringsbank], 1919. 239 p. 
 
Berger, J.A. 
“De sociale verzekering in de jaren 1923-1926”, in: 
De Vakbeweging, 9  (1929), p. 12-18 en 110-118 
[over de financiële aspecten] 
 
Folkerts, K. 
Invaliditeitswet, ongevallenwet en ziektewet op de helling 
[Z.pl.], 1962. 25p. 
 
Gilst, W. van 
Sociale verzekering. Overzicht van de voornaamste bepalingen der verzekeringswetten 
(Ongevallenwet, Werkloosheidsbesluit, Werkloosheidsverzekeringsnoodwet, Invaliditeitswet, 
Ouderdomswet, Ziektewet en Radenwet) 
's-Gravenhage, 1920; 2de bijgewerkte druk Den Haag, 1921 
 
Grinten, W.C.L. van der 
De verplichtingen van den werkgever, krachtens de verschillende sociale verzekeringswetten en de 
besluiten vereveningsheffing, loonbelasting en commissarissenbelasting 
Alphen aan den Rijn, 1942. 92 p. 
[vele herdrukken] 
 
Guasco, R.A.F. de, R.H. van der Meer en J.A. Huij 
Het sociaal verzekeringsrecht in Nederland 
Alphen aan den Rijn, 1971.  391 p. 
[bespreking door J. Mannoury in het Sociaal Maandblad Arbeid, 26 (1971), p. 442-444] 
 
Hamel, J.A. van 
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Rapport over den stand der Ouderdoms- en Invaliditeitsverzekering in Duitschland en Oostenrijk 
Amsterdam, 1906 
[Prae-adviezen Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 1906] 
 
Helm, G.M. van der 
De wetgeving op het armwezen 
Veendam, 1890. 383 p. 
 
Hoeven, G.W.F. van, en J.H.J. Schouten 
De steunverleening aan werklooze arbeiders (steunverleening, werkverschaffing, werken voor den 
steun, levensmiddelendistributie, B-steun, spaarregeling, steun aan kleine grondgebruikers, 
werkloosheidssubsidiefonds) 
Alphen aan den Rijn, 2de vermeerderde druk, 1934 
Alphen aan den Rijn, 3de vermeerderde druk, 1936 
Alphen aan den Rijn, 4de vermeerderde druk, 1938, 484 p. 
[G.W.F. van Hoeven was hoofdinspecteur voor de steunverlening] 
 
H. Kahrel 
Vraagstukken van internationale ongevallenwetgeving 
Alphen aan den Rijn, 1937 
 
Keesing, I.G. 
De nieuwe verzekeringswetten. De Radenwet, Invaliditeitswet en Ouderdomswet 1919 
Amsterdam en Rotterdam, 1920 
 
Kruisinga, G.C.J. 
De ziekte-, ongevallen- en invaliditeitsverzekering in onze sociaal-geneeskundige wetgeving 
Amsterdam, 1925. 136 p. 
 
Kupers, E. 
“Vijf en twintig jaar sociale verzekering”, in: 
De Vakbeweging, 8 (1928), p. 232-237 
 
Mannoury, J. 
Sociale rechten, een kleine wegwijzer in de doolhof der sociale wetgeving ten dienste van de leden van 
het N.V.V., door J. Mannoury, bewerkt volgens de stand der wetgeving op 1 januari 1954 door F.C. 
Kooijman 
Amsterdam [Nederlands Verbond van Vakverenigingen], 1954. 76 p. 
 
Merk, W.F. 
Vraagbaak der sociale verzekeringswetten ten behoeve van advocaten, accountants, 
loonadministrateurs, bedrijfsleiders, hoofdboekhouders, belastingconsulenten, maatschappelijke 
werkers ... 
Haarlem, [1958], 10de druk. 236 p. 
 
Michielsen, A.B. 
“Sociale wetgeving”, in: 
Leerboek van de sociale hygiëne en van de sociale wetgeving (Roermond-Maaseik, 1934),  p. 549-578. 
 
Molenaar, A.N. 
Arbeidsrecht 
deel I.  Zwolle, 1953.  
deel II, A en B.  Zwolle, 1957.   
totaal 2277 p.  
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[bespreking door M.B. Vos in Sociaal Maandblad, 14 (1959), p. 534-539; hoofdstuk V, p. 1480-2106 
handelt over de sociale verzekeringen] 
 
Muntendam, P.  
De sociale-verzekeringswetten 
Groningen, 1937 
 
Noordam, F.M. 
Socialezekerheidsrecht 
5de druk, Deventer, 2000.  475 p. 
 
Noordam, F.M., en L. Opheikens (red.) 
Sociale zekerheidswetgeving 
Deventer, 1983, 410 p. 
[Kluwers wetboeken en wetten, 9] 
 
Noordam, F.M., en L. Opheikens (red.) 
Sociale zekerheidswetgeving: stelselherziening 
Deventer, 1986. 136 p. 
[Kluwers wetboeken en wetten, 9a] 
 
Opheikens, L. 
Schematisch overzicht van de sociale verzekeringswetten 
Deventer, Kluwer, 1985, 49ste druk [1ste druk:  1957] 
[Verschijnt twee keer per jaar. Van 1957-1978 verschenen als bijlage bij: De sociale 
verzekeringswetten] 
 
Oudegeest, J. 
De sociale wetgeving 
Amsterdam, 1925. 60 p. 
 
Pothuis, S.J. 
“Een en ander over de uitvoering der invaliditeits- , ouderdoms- en ongevallenwetten, in: 
De Vakbeweging, 7 (1927), p. 375-380. 
 
Remijn, A. 
De sociale verzekeringswetgeving in Nederland 
Groningen, 1952, 2de druk. met vragenboekje. 167 p. ; 1957, 3de druk. 182 p. 
[schrijver is voorzitter van de Raad van Arbeid in Amersfoort en docent aan de cursus sociale 
verzekering; een leerboek bestemd voor uitvoerend personeel] 
 
Santbrink, J. van 
Ongevallenverzekering. Handboek voor de studie en toepassing van: de ongevallenwet 1921, de land- 
en tuinbouwongevallenwet 1922 en de beroepswet 
Maastricht, 1940. 206 p. 
[Handboeken sociale verzekering, nr.  1] 
 
Schenk Brill, A.M. van 
Is verzekering noodzakelijk en ingrijping door den staat noodig? Een overzicht van het 
verzekeringswezen in Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, Belgie, Denemarken, Engeland 
en Nederland, benevens een korte schets der Ongevallenwet 1901 en een overzicht van het 
Wetsontwerp Ziekteverzekering 1907 
Amsterdam, 1906. 48 p. 
 
Sociale verzekeringswetten bibliotheek 
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IJmuiden, 1964-…., .. dln. 
[Losbladig] 
 
Sociale verzekeringswetten [onder hoofdred. van W.J.P.M. Fase e.a.] 
Deventer, 19**-19**, 12 dln. in … bnd. 
[Vervolg op De sociale verzekeringswetten, delen I en II] 
 
De sociale verzekeringswetten [onder red. van  J.J.M. Veraart] 
Deventer, 1953-...., 2 dln. in 9 bdn. 
[I. 1. Wet op de sociale verzekeringsbank en de raden van arbeid. Coördinatiewet sociale verzekering. 
Algemene ouderdomswet. 2. Algemene weduwen- en wezenwet. Algemene kinderbijslagwet. 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. 3. Algemene wet bijzondere ziektekosten. 
II.Werknemersverzekeringen c.a. 1. Organisatiewet sociale verzekering. Ziektewet 1967. Wet 
overgangsregeling Ziektewet. 2. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wet 
overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering. Liquidatiewet ongevallenwetten. Liquidatiewet 
invaliditeitswetten. Algemene arbeidsongeschiktheidswet. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
militairen. 3. Werkloosheidswet. 4. Ziekenfondswet. 5. Pensioen- en spaarfondsenwet. 
Bedrijfspensioenfondsenwet. Beroepspensioenregelingenwet. Ouderdomswet 1919 (VOV). 6. 
Beroepswet. Internationaal sociaal verzekeringsrecht. Diversen] 
 
De sociale verzekeringswetten [hoofdred. L. Opheikens en H.K. Rikkert] 
Deventer, 1965-...., ... dln 
1. Algemeen deel. 2: Internationaal sociaal verzekeringsrecht. 3. Coördinatiewet Sociale 
Verzekering/Premieheffing. 4. Algemene Ouderdomswet/Algemene Weduwen- en Wezenwet. 5. 
Pensioenen. 6 Algemene Kinderbijslagwet. 7. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 8. 
Ziekenfondswet. 9. Ziektewet. 10. Algemene Arbeidsongeschiktheidwet. 11. Wet op de 
arbeidsongeschiktheidverzekering. 12. Werkloosheidswet. 13. IWS/TW. M.i.v. 1992 dl.1 gesplitst in: 
Dl. 1A: Algemeen deel, Dl. 1B: Beroepsrecht, Dl. 3 gesplitst in: 3A: Coördinatiewet SV, dl. 3B: 
Heffingen.]  
 
De sociale voorzieningen en het gemeentepersoneel. Beknopte toelichting omtrent den inhoud en de 
financieele en comptabele uitvoering van de Ongevallenwet, de Invaliditeitswet, het besluit op de 
Vereveningsheffing 1941, de Ziektewet, de Kinderbijslagwet en het Ziekenfondsenbesluit 
Alphen aan den Rijn, 1942 
 
Treub, M.W.F. 
De sociale verzekering. Memorie van toelichting op de ontwerpen Organisatiewet en wetten tot 
wijziging der invaliditeits- en ziektewet van ... Treub 
Haarlem, 1915. 64 p. 
 
Ubbink, J.W. 
Ongevallen-, ziekengeld- en invaliditeitsverzekering 
Amsterdam, 1962. 215 p. 
 
Veldkamp, G.M.J., en A.L.M. Verhoeven 
De sociale verzekeringswetten in de practijk 
Amsterdam, 1955. 190 p. 
 
Verzameling van verordeningen, reglementen en instructien betreffende het armwezen, bijgewerkt tot 
1 October 1891 
[Amsterdam], 1891. 126 p. 
 
Visser, W.H. 
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De groei van de materieel-juiste-toets in de Ongevallenwet 1901/ Beroepswet 1902 naar de 
redelijkheidstoets in de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 1966 en de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet 1976 
Sneek, 1985. 100 p. 
[Doctoraalscriptie Subfaculteit Sociale Wetenschappen Leeuwarden] 
 
 
 
2.2.  AFZONDERLIJKE WETTEN EN MAATREGELEN 
[Chronologisch ca. 1890-1967] 
 
 
Ongevallenwet (1901) 
(Staatsblad 1901, nr. 1) 
 
 
Vooraf 
(tot 1 januari 1903) 
 
Cort van der Linden, P.W.A. 
"Aansprakelijkheid der werkgevers voor ongelukken der werklieden", in: 
Themis, 1885 
 
Emants, G. 
“Buitenlandse mededinging in verband met dwangverzekering tegen ongelukken”, in: 
Sociaal Weekblad, 1 (1887), p. 317-318 
+ 
discussie met H.B. Greven, p. 326-327, 333-334 en 343-344 
 
Greven, H.B. en J.C. de Marez Oyens 
"Prae-adviezen betreffende de vraag: Is het wenschelijk ten bate der arbeiders een dwangverzekering 
in te voeren, voor zoover betreft de gevolgen van ongelukken in de uitoefening van het bedrijf 
ondervonden", in: 
Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 18 (1887), I, p. 109-143 
[gegevens uit dit advies lagen ten grondslag aan de wetsontwerpen van 1897 en 1898] 
 
NN 
“Een beaamd pleidooi”, in: 
Sociaal Weekblad, 1 (1887), p. 375-377 
[reactie op voorgaande titel] 
 
Gosschalk, J. 
“Verzekering van werklieden tegen ongelukken”, in: 
Sociaal Weekblad, 2 (1888), p. 79 
 
Beijen, K.H. 
“Verzekering tegen ongelukken”, in: 
Sociaal Weekblad, 2 (1888), p. 150-152 
 
Mouton, J.Th. 
“De Nederlandsche Vereeniging ter Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen”, in: 
Sociaal Weekblad, 5 (1891), p. 89-90 
 
Westerouen van Meeteren, F.W. van, 
“Ongelukken- en invaliditeitsverzekering”, in: 
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Sociaal Weekblad, 5 (1891), p. 281-282 
 
Jacobs, Aletta 
“Beroepsziekten”, in: 
Sociaal Weekblad, 8 (1894), p. 101-103 en 109-111 
 
Mulder, P.L. 
De rechten der arbeiders bij collectieve verzekering tegen ongelukken 
Amsterdam, 1895. 
 
Regout, L.H.W. 
Over het wetsontwerp tot wettelijke verzekering van werklieden tegen de gevolgen van ongevallen in 
bepaalde bedrijven 
Amsterdam, 1897. 77 p. 
[dissertatie bij prof. P.W.A. Cort van der Linden; schrijver was minister van Waterstaat van 1909 tot 
1913; pleitte als lid van de Eerste Kamer voor invoering van de wetten van Talma] 
 
Tjeenk Willink, P. 
“De ongevallenwet”, in: 
Sociaal Weekblad, 11 (1897), p. 77-78 en 85-87 
 
Mouton, J.Th. 
“Ongelukken-verzekering”, in: 
Sociaal Weekblad, 11 (1897), p. 120-121 en 125-127 
 
Tutein Nolthenius, R.P.J. 
De Duitsche ongevallenverzekering in de praktijk 
Haarlem, 1897. 
 
Tutein Nolthenius, R.P.J. 
"Ongevallenverzekering", in: 
De Gids, 1897 
 
Verstijnen, F. 
Beschouwingen over het bij de Tweede kamer der Staten-Generaal ingekomen ontwerp van Wet tot 
wettelijke verzekering van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde 
bedrijven 
Den Haag, 1897. 
[schrijver was een der directeuren van de 'Onderlinge Verzekeringsmaatschappij'] 
 
[Henny, C.] 
Opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp van "Ongevallenwet 1898" 
Zutphen, [1898]. 18 p. 
 
Huët, Paul A. 
“Het ontwerp der ongevallenwet 1898”, in: 
Sociaal Weekblad, 12 (1898), p. 178-179 
 
Tjeenk Willink, P. 
De organisatie in het ontwerp-ongevallenwet 
[Z.pl.], [1898]. 28 p. 
[Overdruk uit: Vragen des tijds, 1899, I, p. 1-28] 
 
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand 



 7

Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Een supplement op het historisch gedenkboek Eene halve eeuw 
1848-1898 
Amsterdam, 1898. 89 p. 
 
Schaper, J.H. 
"De Ongevallenwet", in: 
De Nieuwe Tijd, 3 (1898/99), p. 702-716, en 4 (1899/1900), p. 433-456 
[kritische bespreking van het wetsontwerp van 1898 en van de parlementaire behandeling] 
 
Vooys, Is. P. de 
“Het nijverheidsongeval in Nederland”, in: 
Vragen des Tijds, 1899, I, p. 159-174 
 
P.T.W. 
“De kosten der ongevallen-verzekering”, in: 
Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 186-188 
 
Marken, J.C. van 
“Brief over het ontwerp-ongevallenwet”, in: 
Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 202-203 
 
O [pseudoniem] 
“Het ontwerp der ongevallenwet 1899 en de Deensche wet tot regeling van verzekering van arbeiders 
tegen de gevolgen van ongelukken bij bepaalde werkzaamheden”, in: 
Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 508-509 
 
Bramsen, L. 
Wettelijke regeling van schadevergoeding aan arbeiders wegens ongelukken in gevaarlijke bedrijven 
Zutphen, 1899. 44 p. 
[vertaling uit het Deens; Ludvig Bramsen overleed in 1914] 
 
Enschedé, J. 
Het beginsel van de Ongevallenwet 
Haarlem, 1899. 16 p. 
 
[Kuyper, A.] 
Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet 
Leiden, 1899, 102 p. 
 
Smissaert, H. 
Het ontwerp "Ongevallenwet 1899" uiteengezet en beoordeeld 
's-Gravenhage, 1899. 78 p. 
 
Smissaert, H. 
“Een Engelsche en een Nederlandsche Ongevallenwet”, in: 
De Economist, 1900, p. 201-214 en 257-274 
+ 
reactie door R. Macalester Loup, in: 
De Economist, 1900, p. 357-364 
 
NN 
“Daar is de staat niet voor”, in: 
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 265-267 
[over verwerping van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer] 
+ 
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discussie waaraan deelnemen redactie, D.W. Stork en R.A. de Monchy: 
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 289-292, 307-308 en 321 
 
Visser, S.J. 
“Hetgeen noodig is”, in: 
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 354-355 
 
NN 
“De Ongevallen-wet en de woordvoerders onzer richting in de Tweede Kamer”, in: 
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 509-511, 521-523 en 529-531 
 
NN 
“Publiek- en privaatrecht”, in: 
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 589-590 
 
Kam, J.B. 
“De Nederlandsche werkgevers en de ongevallenwet”:, in: 
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 32 en 70 
 
Monchy, R.A. de 
“De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en de Ongevallenwet”, in: 
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 46-47 
 
NN 
“Het nieuwe ontwerp der Ongevallenwet”, in: 
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 340-342 
 
Geen patroonswet. Vlugschrift, uitgegeven door het Landelijk Komitee voor de Ongevallenwet 
Amsterdam, [ca. 1900]. 40 p. 
 
Bijleveld, M.Ch.M.A. 
Etat actuel du project de loi sur l'assistance obligatoire contre les accidents du travail en Hollande 
Paris, 1900.  
 
Deknatel, J.W. 
"Het ontwerp-Ongevallenwet", in: 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900 en 1901. 
 
Fokker, E. 
“De Ongevallenwet”, in: 
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 140 
 
Domela Nieuwehuis, A.J. 
"De eerste schrede op den socialen weg in verband met de Ongevallenwet", in: 
De Tijdspiegel, 1901. 
 
Verstijnen, F. en Witte Hoogendijk 
De belangen der werkgevers ten opzichten van de verzekering tegen ongelukken in verband met de 
Ongevallenwet-1901 
Den Haag, 1901. 
 
NN 
“Spoedige invoering der Ongevallenwet”, in: 
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 488-489 
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NN 
“Er komt voortgang”, in: 
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 589-591 
[over de raden van beroep] 
 
NN 
“Ongevallenverzekering en invaliditeit”, in: 
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 603-604 
 
NN 
“De keerzijde van de medaille”, in: 
Sociaal Weekblad, 16 (1902), p. 1-3 
[gevolgen van de wet voor het ziekteverzuim] 
 
NN 
“Operatie-dwang?”, in: 
Sociaal Weekblad, 16 (1902), p. 261-262 
[richtlijnen voor artsen] 
 
NN 
“Geneeskundige behandeling bij ongevallen”, in: 
Sociaal Weekblad, 16 (1902), p. 477-478 
 
NN 
“Een onhoudbare bepaling”, in: 
Sociaal Weekblad, 17 (1903), p. 337-338 
+ 
reactie door Miljard, p. 354-355 
 
NN 
“Uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 1 (1902), p. 340343 en 353-354 
 
 
 
Teksten van onder meer wetten en wettelijke regelingen 
 
De wet van den 2den januari 1901, S. 1, houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen 
geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven (Ongevallenwet 1901) met aanteekeningen 
ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken, door P.H. Jordens 
Zwolle, 1901, 131 p. 
[Nederlandsche staatswetten: Schuurman's-editie, 61] 
 
Ongevallenwet 1901. Wet van den 2 den Januari 1901 (Stbl. Nr.  1) houdende wettelijke verzekering 
van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, met de betreffende 
uitvoeringsbesluiten en formulieren, ingeleid en voorzien van aanteekeningen, hoofdzakelijk ontleend 
aan de officieele bescheiden, door Ed. Philips en H.C. de Jongh 
Amsterdam, 1903 
 
Ongevallenwet 1901. Wet van den 2 den Januari 1901 (Stbl. Nr.  1) houdende wettelijke verzekering 
van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, en Beroepswet, wet 
van den 8sten December 1902 (Stbl. nr.  208) tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901, 
toegelicht door E. Fokker, gevolgd door de Koninklijke besluiten en ministerieele beschikkingen ter 
uitvoering van beide wetten 
Haarlem, 1903 
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Ongevallenwet, 1901, Beroepswet, Koninklijke besluiten en ministerieele beschikkingen, bewerkt door 
J.J. Breedveld 
Utrecht, 1905. 92 p. 
 
Ongevallenwet 1901, Beroepswet enz. (bijgewerkt tot 31 December 1905), door W.H.M. Werker en 
J.Th. Endtz 
's-Gravenhage, 1905-1916, 5 dln. 
[Met: 1e Supplement (bijgewerkt tot 31 December 1907). 2e Supplement (bijgewerkt tot 31 December 
1909). 3e Supplement (bijgewerkt tot 31 December 1912). 4e Supplement (bijgewerkt tot 31 
December 1915) met Alphabetisch register van 1903 tot en met 1915] 
 
Ongevallenwet 1901 en de daarbij behoorende Kon. Besluiten en Ministerieele Beschikkingen, zooals 
zij luiden na de daarin aangebrachte wijzigingen 
Amsterdam, 1910. 
 
Ongevallenwet 1901. Wet van den 2den Januari 1901 (Stbl. Nr.  1) houdende wettelijke verzekering 
van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, zooals deze luidt na 
de daarin aangebrachte wijzigingen, bewerkt door A.J. Fokker, gevolgd door alle Koninklijke 
Besluiten en ministerieele beschikkingen van af 29 April 1901-30 November 1910 verzameld door 
G.C.D. Borrias 
Haarlem, 1911. 588 p. 
 
Rapport der Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de resultaten, waartoe de risico-
overdracht bij de uitvoering der ongevallenwet 1901 heeft geleid [voorzitter A.S. Talma, opgevolgd 
door D.A.P.N. Koolen, secretaris W.A. van Emden en H.W. Groeneveld] 
's Gravenhage, 1917. 64 p. 
 
 
Handboeken en jurisprudentie 
zie ook hierna onder: Beroepswet. 
 
Baere, L. Del 
“Bijdrage tot de kennis van den stand van het ongevallenverzekeringsrecht in Nederland”, in: 
De Economist, 1905, p. 597-617 en 779-794 
 
Baere, L. Del, H.P. Berdenis van Berlekom, J.F. Brust 
Tien jaren praktijk der ongevallenwet 1901: 1 februari 1903-1 februari 1913 
Haarlem, 1913. 379 p. 
 
Berg, J.C. van den 
Leiddraad voor de leden der commissie, bedoeld bij art. 86 der Ongevallenwet 1901 
Vlaardingen, 1903 
 
Boas, H.H. 
De rechten der verzekerden krachtens de Ongevallenwet 1901 
Amsterdam, 1905. 293 p.  
 
Driessen, A.J. 
Het stelsel der Ongevallenwet 1900 
's-Gravenhage, [1900]. 23 p. 
[bespreking door H. Smissaert in De Economist, 1900, p. 403-408] 
 
Drooge, J. van 
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Begrippen uit de Ongevallenwet 1901, voor werkgevers en werklieden, leden der raden van beroep, 
partijen en hunne gemachtigden, leden van plaatselijke commissien enz. verklaard en met voorbeelden 
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Proeve van een ontwerp van wet betreffende de organen belast met de uitvoering van de sociale 
verzekeringswetten 
Maastricht, 1949. 75 p. 
 
Smit, J.N. 
“Op de snede van het mes”, in: 
Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 112-118 
[pleidooi voor ‘zelf-doen’] 
 
Uden, C.W.A. van 
“Het beginsel van zelf doen in de decentralisatie van de sociale verzekering”, in: 
Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 162-169 
 
Molenaar, A.N. 
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“Een ongevraagd advies”, in: 
Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 364-368 
[schrijver, lid van de Eerste Kamer voor de VVD, geeft een ongevraagd advies aan de Tweede Kamer 
over het wetsvoorstel reorganisatie uitvoering sociale verzekering] 
 
Haccou, J.F. 
“De organisatie van de uitvoering der sociale verzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 6 (1951), p. 178-188, 221-228 
 
Molenaar, A.N. 
“Unificatie”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 6 (1951), p. 210-220 
[schrijver wil over de gehele lijn een omslagstelsel; pleidooi voor scheiding tussen langlopende en 
kortlopende verzekeringen; de eerste uit te voeren door de RVB en de Raden van Arbeid, de laatste 
door de bedrijfsverenigingen] 
 
 
Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen 
 
Organisatiewet sociale verzekering. Wet van 12 juni 1952, S. 344, tot herziening van de 
uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering, zoals die wet is gewijzigd bij de wet van 19 februari 
1953, S. 120, bewerkt door A.C.M. van de Ven 
Zwolle, 1953. 138 p. 
[Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 133] 
 
Organisatiewet sociale verzekering. Wet van 12 juni 1952, Stb. 334, tot herziening van de 
uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering 
Zwolle, 1979, 5de druk. 161 p. 
[Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 133] 
 
 
 
Literatuur 
 
Organisatiewet sociale verzekering, toegelicht door G.A.A.M. Boot ... [et al.] 
IJmuiden, 1960-…, .. dln. 
[Sociale verzekeringswetten-bibliotheek, bd. 1, S. 4. Losbladig] 
 
“De bedrijfsvereniging der Werkloosheidswet en der Organisatiewet Sociale Verzekering”, in: 
Sociaal Maandblad, 8 (1953), p. 232-236 
[debat naar aanleiding van een lezing van prof. mr. W.G. Vegting op de vergadering van de Ver. voor 
Arbeidsrecht op 30 mei 1953; deelnemers: mr. M. Bosboom, mr. H.J. Morren, , prof. mr. A.M. 
Donner, mr. W.J. Keuskamp en mr. J. Mannoury] 
 
 
 
Coördinatiewet Sociale Verzekering (1953) 
(Staatsblad 1953, nr. 577) 
 
 
Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen 
 
Coördinatiewet sociale verzekering. Wet van 24 dec. 1953, Stb. 577, met besluiten ter 
uitvoering....[bewerkt door] G. Meijerink 
Zwolle, 1955 
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[Nederlandse staatswetten, ed. Schuurman & Jordens, nr.  140] 
 
Coördinatiewet sociale verzekering. Wet van 24 dec. 1953, Stb. 577, houdende coördinatie van 
bepalingen van sociale verzekeringswetten met die van de loonbelasting en de vereveningsheffing, met 
besluiten ter uitvoering, enz. door A.J. van Santen 
Zwolle, 1966, 2de druk. 115 p. 
[Nederlandse staatswetten, nr.  140] 
 
Coördinatiewet sociale verzekering. Wet van 24 dec. 1953, Stb. 577, houdende coördinatie van 
bepalingen van sociale verzekeringswetten met die van de loonbelasting met besluiten ter uitvoering, 
enz. 
Zwolle, 1973, 3de druk. 135 p. 
[Nederlandse staatswetten, nr.  140] 
 
 
Literatuur 
 
Koning, C.J.A. 
“Is eenheid van rechtspraak noodzakelijk voor coördinatie van heffingen sociale verzekering en 
belastingen naar het loon” in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955), p. 22-28 
[schrijver is substituut-griffier van de Centrale Raad van Beroep] 
 
 
 
Beroepswet (1955) 
(Staatsblad 1955, nr. 47) 
 
 
Vooraf 
 
Jurgens, A.M.M. 
“Enige aspecten van de nieuwe Beroepswet”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 6 (1953/1954), p. 175-182 
 
Brom, P.G.H.G. 
Persoonlijke verhoudingen bij een administratiefrechterlijke macht en andere opmerkingen (betreft 
Ontwerp van Wet Beroepswet) 
[Haren], [1954] 
 
Verwer, L.G. 
“Verhoogde rechtsbescherming in sociale-verzekeringszaken”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 114-129) 
[bespreking wetsvoorstel nieuwe Beroepswet] 
 
Te Winkel, A.M.E. 
“De nieuwe regeling van de organisatie en procedure van de Centrale Raad en Raden van Beroep”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 178-193 
 
 
Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen 
 
Beroepswet. Wet van 2 februari 1955, Stb. 47, houdende nieuwe regeling van de organisatie en 
procedure van de Centrale Raad van Beroep en de raden van beroep (Beroepswet), zoals deze wet 
sindsdien is gewijzigd. Met aantekeningen ... door B.L. de Regt 
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Zwolle, 1956. 135 p. 
[Nederlandse staatswetten, nr.  65] 
 
Beroepswet. Wet van 2 febr. 1955, Stb. 47, houdende nieuwe regeling van de organisatie en procedure 
van de Centrale Raad van Beroep en de raden van beroep, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd, 
bewerkt door A.G. van Galen 
Zwolle, 1972, 3de druk. 204 p. 
[Nederlandse staatswetten, nr.  65] 
 
 
Literatuur 
 
Haan, E.E. 
“Geneeskundige scheidsrechters bij de Raden van Beroep (S.V.) of niet”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 463-469 
[schrijver is griffier bij de Raad van Beroep in Amsterdam] 
 
[Kuiper, J.H.] 
”44 jaar administratieve rechtspraak; uit de afscheidsrede van mr. J.H. Kuiper”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 11 (1956), p. 282-287 
[mr. Kuiper was voorzitter van de Centrale Raad van Beroep] 
 
Mannoury, J. 
Hoofdtrekken van de sociale verzekering, bewerkt overeenkomstig de stand van zaken op 1 juli 1967 
Alphen aan de Rijn, 1967. 244 p. 
[met op p. 195-203 beschrijving van de procesgang in de rechtspraak] 
 
Marius Gerlings, H.J. 
“Het karakter der procedure”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955), p. 704-707 
[reactie op de nieuwe Beroepswet] 
 
Marius Gerlings, H.J. 
“Lekespel”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 13(1958), p. 485-488 
[pleidooi tegen het lekenelement in de raden van beroep] 
 
Schoonenberg, J. 
“Een jaar rechtspraak over de werkloosheidswet”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 295-301 en 360-366 
 
Schoonenberg, J., en H.D. Vleesch Dubois 
Het administratieve procesrecht volgens de beroepswet 
Amsterdam [Kring van Directeuren en Administrateurs van Bedrijfsverenigingen], 1957, 507 p. 
(bespreking door E.H. Nuver in Sociaal Maandblad Arbeid, 12 (1957), p. 717-720) 
 
 
 
Algemene Ouderdoms Wet (1956) 
(Staatsblad 1956, nr. 281) 
 
 
Vooraf 
 
in chronologische volgorde 
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zie voor de ouderdomsverzekering vóór 1945 zowel onder: Invaliditeitswet (1913) als onder 
Ouderdomswet (1919)  
zie voor de kwestie van het staatspensioen onder 1.1.2. Sociale verzekeringen 
 
 
Vergouw, W. 
“Hoe leven onze ouden van dagen ?”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 3 (1948), p. 52-57 
[gebaseerd op een onderzoek ingesteld in september 1946 door de Raden van Arbeid onder 600 
trekkers van een ouderdomsrente; de enquêteformulieren werden bewerkt door het bureau van de 
Vereniging van Raden van Arbeid] 
 
Romme, C.P.M. 
Staatspensionnering en ouderdomsverzekering. Inleiding 
Den Haag [Algemene R.K. Ambtenarenvereniging], 1950. 20 p. 
+ 
Molenaar, A.N. 
“Naar overeenstemming”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 7 (1952), p. 114-116 
[reactie op de rede van C. Romme in april 1950 voor de subgroep “Sociale Verzekering” van de 
ARKA over staatspensioen en ouderdomsverzekering; schrijver concludeert een begin van consensus] 
 
Hoorn, J. van 
“Staatspensioen tegenover ouderdomsverzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 7 (1952), p. 269-281 
 
Mastrigt, C.J. van 
De ouderdomsvoorziening in Nederland. Referaat gehouden tijdens de C.H. Zomerconferentie 1953 
[Z.pl.], 1953. 31 p. 
 
Biewenga Wzn., A.W. 
De komende ouderdomsvoorziening 
's-Gravenhage [Antirevolutionaire partijstichting], 1954. 72 p. 
[referaat gehouden op de partijconferentie van de Antirevolutionaire Partij op 13 en 14 october 1954] 
 
Esveld, N.E.H. van 
“Samenloop van pensioenen”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 247-251 
[verhouding AOW ten opzichte van bedrijfspensioenen] 
 
Schröder, J.C. 
“Het S.E.R.-advies inzake de toekomstige ouderdomsverzekering. II. De financiering der 
ouderdomsverzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 291-294 
[reactie op een advies van de SER] 
 
Daum, S. 
“Het S.E.R.-advies inzake de toekomstige ouderdomsverzekering. III Registratie der verzekerden”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 367-376 
 
Ven, F.J.H.M. van der 
“Het S.E.R.-advies inzake de toekomstige ouderdomsverzekering. IV. Drie stemmen tegen de 
volksverzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 429-434 
[toelichting bij de minderheidsnota van schrijver en zijn collegae Smeets en Van der Grinten] 
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NN 
"Nieuwe ouderdomswet naar het kabinet ?", in: 
Ruim Zicht, 3 (1954/55), p. 364-365 
 
NN 
"De komende algemene ouderdomsverzekering", in: 
Ruim Zicht, 4 (1955/56), p. 314-316 
 
Brans, J.A.T.M. 
"Het S.E.R. advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering", in: 
Het Verzekeringsarchief, 32 (1955), p. 4-17 
 
Rooijen, J.P. van 
"Het wetsontwerp op de algemene ouderdomsverzekering", in: 
Het Verzekeringsarchief, 32 (1955), p. 200-212 
 
Extra nummer van "Ruim Zicht" (kaderblad van de KAB) van 30 mei 1956 over de juist 
totstandgekomen Algemene Ouderdomswet, 16 p. 
 
Serie artikelen in het Sociaal Maandblad Arbeid 10 (1955) en 11 (1956) 
In 1955 komt het wetsontwerp nr. 4009 Algemene Ouderdomswet (AOW) in behandeling. Naar 
aanleiding daarvan verschijnt in de jaargangen 1955 en 1956 een serie artikelen over het ontwerp, 
waarbij de schrijvers op elkaar reageren en diverse standpunten innemen. 
 
Levenbach, M.G. 
“Ontwerp nr 4009. Geen compromis, doch een synthese”,  
1955, p. 472-474 
[met het wetsontwerp AOW is volgens schrijver de oude tegenstelling tussen staatspensioen en 
verzekering overbrugd] 
 
Witteveen, H.J. en Eizenga, W. 
“Ontwerp nr. 4009: II. Enige critische opmerkingen”,  
1955, p. 545-551 
[schrijvers zijn resp. hoogleraar en hoofdassistent aan de Nederlandse Economische Hogeschool te 
Rotterdam; zij pleiten voor fondsvorming] 
 
Offerhaus, E.J. 
“Ontwerp nr. 4009: III. De aanpassing van bestaande pensioenvoorzieningen”,  
1955, p. 612-619 
[schrijver is secretaris van het Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven] 
 
Bakkenist, S.C. 
“Ontwerp nr. 4009 IVa: De uitvoering van de wettelijke ouderdomsverzekering; speciaal het door de 
Sociaal-Economische Raad voorgestane systeem der negatieve registratie”,  
1955, p. 684-691 
[schrijver is accountant te Amsterdam] 
 
Daum, S. 
“Ontwerp nr. 4009, IVb: De registratie”,  
1955, p. 691-694 
[schrijver is voorzitter van de Raad van Arbeid in Zwolle] 
 
Dierendonck, J.E. van 
“De kritiek op de financieringswijze van het wetsontwerp op de Algemene Ouderdomsverzekering” 
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1955, p. 694-700 
[schrijver is hoofd afd. economische aangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken; hij 
reageert op Witteveen en Eizenga] 
 
Holthe tot Echten, jhr. J.H. van 
“Voorkeur voor omslagstelsel”,  
1955, p. 701-704 
[schrijver is ec. drs. te Amsterdam] 
 
NN 
"Twee zaken welke men goed uit elkaar moet houden", in: 
Ruim Zicht, 4 (1955/56), p.62-63 
[over de relatie tussen AOW en andere ouderdomsvoorzieningen zoals bedrijfspensioenen] 
 
Witteveen, H.J. en Eizenga, W. 
“De keuze tussen fondsvorming en omslagstelsel opnieuw getoetst”,   
1956, p. 72-81 
[schrijvers zijn resp. hoogleraar en hoofdassistent aan de Nederlandse Economische Hogeschool te 
Rotterdam; zij reageren op Van Holthe tot Echten en Van Dierendonck] 
 
Slotemaker de Bruïne, G.H. 
“Horizontaal, verticaal en het bodempensioen”,  
1956, p. 149-153 
 
Roeleveld, L. 
Ouderdomsvoorziening als verplicht volkspensioen 
[Rotterdam] [Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband], [1956]. 24 p. 
 
Amstel, Gerard van 
"Algemene Ouderdomswet, goede basisvoorziening", in: 
Ruim Zicht, 6 (1957/58), p. 40-41 
 
 
 
Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen 
 
Algemene ouderdomswet. Tekst en commentaar 
's-Gravenhage [Centraal Sociaal Werkgevers-verbond], [1956]. 136 p. 
 
Algemene Ouderdomswet. Wet van 31 mei 1956, Stb. 281, inzake een algemene 
ouderdomsverzekering, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd. Algemene weduwen- en wezenwet (wet 
van 9 april 1959, Stb. 139, inzake een algemene weduwen en wezenverzekering). Interim-regeling: wet 
van 9 april 1959, Stb. 140, ..... Kinderbijslagwet voor rentetrekkers. Wet van 15 juli 1948, Stb. I 309, 
... met aantekeningen, uitvoeringsbesluiten door G. Meyerink 
Zwolle, 1959. 449 p. 
[Nederlandse Staatswetten, ed. Schuurman en Jordens, nr.  56] 
 
Algemene Ouderdomswet. Wet van 31 mei 1956, Stb. 281, inzake een algemene 
ouderdomsverzekering, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd. Algemene Weduwen- en Wezenwet. Wet 
van 9 april 1959, Stb. 139, inzake een algemene weduwen- en wezenverzekering, zoals deze wet 
sindsdien is gewijzigd. Interimregeling. Wet van 9 april 1959, Stb. 140, 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, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd, met aantekeningen, 
uitvoeringsbesluiten, jurisprudentie e.a. 
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Zwolle, 1991, 9de druk. 721 p. 
[Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, nr.  56] 
 
 
 
Handboeken en jurisprudentie 
 
Gussenhoven, G.A.M. 
De algemene ouderdomswet. Populair boekje over de wet op de algemene ouderdomsvoorziening 
Amsterdam, 1957. 44 p. 
 
Meijerink, G. 
De algemene ouderdomswet 
Alphen aan den Rijn, [1956]-1975, 2 dln. 
[Losbladige uitgave] 
 
Boven de 65. Toelichting op de Algemene Ouderdomswet 
[Amsterdam], [ca.1957].  63 p. 
 
 
Rapporten en adviezen 
 
Nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening van de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid en van de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
's-Gravenhage, 1952. 63 p. 
 
Rapport ouderdomsvoorzieningen, uitgegeven door het Centraal Sociaal Werkgevers-verbond 
's-Gravenhage, 1952. 23 p. 
 
Hulst, H. van 
Naar een lichtere levensavond. Het SER-advies over de wettelijke ouderdomsverzekering 
Amsterdam [Nederlands Verbond van Vakverenigingen], 1954. 39 p. 
 
Rondom de ouderdomsvoorziening 
[Rotterdam] [Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband], 1957. 66 p. 
[Rapport van de Studiecommissie van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond en het 
Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband] 
 
Advies over een verhoging van de uitkeringen krachtens de algemene ouderdomswet per 1 juli 1962 … 
uitgebr. aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
['s-Gravenhage] [SER], [1962]. 15 p. 
 
Advies inzake het openen van de mogelijkheid in de Algemene ouderdomswet van een verhoogd 
uitgesteld pensioen [namens de Raad door de Commissie Sociale Verzekeringen] uitgebracht aan de 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
['s-Gravenhage] [SER], 1963. 17 p. 
 
Advies inzake verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw in de 
Algemene Ouderdomswet uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
['s-Gravenhage] [Sociaal-Economische Raad], [1966]. 43 p. 
 
 
Verslagen 
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Verslag over ...[1959-1967] aangaande de ouderdomsverzekering geregeld in de Algemene 
Ouderdomswet 
Amsterdam [SVB], 1961-1968 
[Verscheen 1 x per jaar. Voortzetting van: Financieel en actuarieel verslag over ... aangaande de 
ouderdomsverzekering geregeld in de Algemene Ouderdomswet] 
 
 
Literatuur 
 
Beuth, L.S. 
"Naar het "sociale minimum" in de oudedagszorg", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 47 (1962), p. 532-533 
[feitelijke en principiële bezwaren tegen optrekking van het AOW-pensioen tot het 'sociale minimum'] 
 
Beudeker, J.G., en L.J. Griffioen 
Wat betekent de algemene ouderdomsverzekering voor u? 
Deventer, [ca. 1957]. 60 p. 
 
Eyk, N.W.A. van 
Onze algemene ouderdomsverzekering 
IJmuiden, 1957.  80 p.  
[bespreking in Sociale Zorg, 19 (1957), p. 129-130 
 
Galen, A.G. van 
“Drie jaar rechtspraak over de Algemene Ouderdomswet”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 88-96 
 
Graafstal, R. 
“Over het woonplaatsbegrip van de Algemene Ouderdomswet”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 43-46 
 
Langman, H.J. en Hoes, J.M.G. 
"Structurele verhoging van de A.O.W. ?", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 48 (1963), p. 682-683 
 
Mannoury, J. 
"Een gouden nap voor iedereen? Achtergronden van de totstandkoming van de Algemene 
Ouderdomswet" 
De Gids 1989, p. 446-460 
 
Petri, G.J. 
De geschiedenis van de Algemene Ouderdomswet van 1957 
[Z.pl.], 1986. 46 p. 
[Doctoraalscriptie Utrecht] 
 
Rang, J.F. 
Kernproblemen van de algemene ouderdomsverzekering 
Amsterdam, 1960. 186 p. 
[bespreking door J. Mannoury in Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 351-353] 
 
Rang, J.F. 
“Herziening van de positie van de gemoedsbezwaarden ten aanzien van de A.O.W. ?”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 726-729 
 
Rengelink, A.W. 



 158

“De uitvoering der Algemene Ouderdomswet”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 11 (1956), p. 350-353 
 
Rhijn, A.A. van 
“Verhoogd uitgesteld pensioen”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 18 (1963), p. 819-825 
 
Sinninghe Damsté, W.A. 
De AOW, veertig jaar en verder 
Deventer, 1998. 139 p. 
 
Uden, W. van 
“Jurisprudentie rond de algemene ouderdomswet”, in: 
Sociale Zorg, 23 (1961), p. 381-386 
 
Vermeer, M. 
De algemene ouderdomswet en de ondernemingspensioenen 
['s-Gravenhage] [Nederlandse Vereniging van Hoger Personeel], [1956]. 52 p. 
 
Winters, W. 
Die staatshulp wenschen wij… Pensioenstrijd in Nederland 
's-Gravenhage, 1990, 160 p. 
 
Yntema, L. 
“Het gedurig A.O.W.-produkt”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 17 (1962), p. 314-322 
 
Yntema, L. 
"Vergrijzing en vergroeiing; het in de A.O.W.-premie doorwerkend bevolkingsprobleem", in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 18 (1963), p. 484-496 
 
NN 
"Een drietal S.E.R.-adviezen", in: 
Ruim Zicht, 7 (1958/59), p. 6-9 
[onder meer over de AOW en de overgangsregeling voor weduwen en wezen] 
 
NN 
"Waardevaste bedrijfspensioenen. Verhoging A.O.W.", in: 
Ruim Zicht, 10 (1961/62), p. 99-101 
 
NN 
"Twee adviezen van de S.E.R. over sociale verzekeringsonderwerpen", in: 
Ruim Zicht, 10 (1961/62), p. 262-263 
[betreft extra verhoging van het verzekeringspensioen en verlenging uitkeringsduur 
Werkloosheidswet] 
 
NN 
"De uitkeringen van de A.O.W. en de A.W.W. naar een sociaal minimum ??", in: 
Ruim Zicht, 12 (1963/64), p. 315, 317 en 320 
[bespreking van een SER-advies] 
 
25 jaar ouderdomspensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet 
[= Bij ons op de Bank, maandelijkse uitgave van en voor het personeel der Sociale Verzekeringsbank, 
36e jrg., nr. 5; extra nummer] 
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Veertig jaar AOW 
Amstelveen [Sociale Verzekeringsbank, stafbureau Public Relations], 1997. 56 p. 
 
 
 
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956) 
(Staatsblad 1956, nr. 297) 
 
 
Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen 
 
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid. Wet van 17 nov. 1933, tot organisatie 
van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering, zoals die laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 31 mei 1956, Stb. 297, met aantekeningen, aan de gewisselde stukken en 
beraadslagingen ontleend, besluiten ter uitvoering en alfabetisch register, door G. Meijerink 
Zwolle, 1957, 4de druk. 64 p. 
[Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens, nr.  87] 
 
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid. Wet van 17 nov. 1933, Stb. 598, tot 
organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering, zoals die 
wet sindsdien is gewijzigd, met uitvoeringsbesluiten enz.... door A.A.M. van Amelsvoort 
Zwolle, 1970, 5de druk. 64 p. 
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