Centrale Raad van Beroep

Toedeling zaken per 1 mei 2013 naar werkstromen (artikel 4, eerste lid, van het
Bestuursreglement Centrale Raad van Beroep)
Vastgesteld door het bestuur op 21 december 2012 en gewijzigd op 25 april 2013.

Bij de Centrale Raad van Beroep vindt de behandeling van zaken plaats binnen één afdeling, verdeeld
in vier werkstromen:
1. Ambtenaren en pensioenen
2. Bijstand
3. Sociale verzekeringen
4. Sociale voorzieningen

Werkstroom 1 behandelt zaken op grond van de volgende regelingen
Hoger beroep met schorsende werking:
1
Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs,
voor zover het betreft een besluit van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
dan wel Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
1
Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, voor zover het betreft een besluit
van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dan wel Onze Minister van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
1
Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs, voor
zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dan wel Onze
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
1
Wet milieubeheer: artikel 15.50 (uitkeringen blootstelling aan asbest)
1
Wet sociale werkvoorziening
Hoger beroep zonder schorsende werking:
1
Een besluit waarbij een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig,
een militair ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 als
zodanig, een lid van het personeel van een zelfstandig bestuursorgaan waarop ingevolge
artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen de ambtelijke rechtspositieregels van
overeenkomstige toepassing zijn als zodanig, een dienstplichtige als bedoeld in hoofdstuk 2
van de Kaderwet dienstplicht als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of hun
rechtverkrijgenden belanghebbende zijn
1
Besluit van 20 juni 1984, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur
regelende de vergoeding van motorrijtuigenbelasting voor oorlogsgetroffenen (Stb. 1984, 364)
1
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, met uitzondering van een besluit op
grond van de Algemene oorlogsongevallenregeling
1
Garantiewet militairen K.N.I.L.
1
Garantiewet Surinaamse pensioenen
1
Noodwet Arbeidsvoorziening
1
Noodwet Geneeskundigen
1
de reglementen van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair
Fonds, de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar
1
Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
1
Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
1
Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956
1
Uitkeringswet gewezen militairen
1
Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
1
Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
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Wet op de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, voor zover het betreft
een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 14, voor zover het besluiten van
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft (rechtspositie personeel)
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor zover het betreft een
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.5, voor zover het besluiten van Onze
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft (rechtspositie personeel)
Wet op het primair onderwijs, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur als
bedoeld in de artikelen 33, tweede lid, en 52, voor zover het besluiten van Onze Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft (rechtspositieregeling personeel;
bestuursoverdracht openbare scholen)
Wet op het voortgezet onderwijs, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur
als bedoeld in artikel 38a, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap betreft (rechtspositieregeling personeel)
Wet pensioenvoorzieningen K.N.I.L.
Wet privatisering ABP
Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
Wet op de expertisecentra, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur als
bedoeld in de artikelen 33, tweede lid, en 55, voor zover het besluiten van Onze Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft
Wet van 21 december 1951, houdende een onderstandsregeling ingevolge artikel 2
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Stb. 1951, 592)
Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke
rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea (Stb. 1962, 196)
Wet van 16 juli 2001 tot het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een
toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 ten
aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese
pensioenwetten alsmede het actualiseren van die wetten in verband met de inwerkingtreding
van de Algemene nabestaandenwet (Stb. 2001, 377)
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Beroepen in eerste en enige aanleg:
1
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
1
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, voor zover het betreft een besluit op
grond van de Algemene oorlogsongevallenregeling
1
Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
1
Wet buitengewoon pensioen 1940–1945
1
Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
1
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
1
Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren: een besluit waarbij een rechterlijk ambtenaar als
zodanig of een rechterlijk ambtenaar in opleiding als zodanig, een gewezen rechterlijk
ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of
hun rechtverkrijgenden belanghebbende zijn
1
Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945
1
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

Werkstroom 2 behandelt zaken op grond van de volgende regelingen
Hoger beroep met schorsende werking:
2
Kaderwet SZW-subsidies, voor zover het betreft een ministeriële regeling op grond van artikel
9 (of werkstroom 3 of 4)
2
Toeslagenwet (of werkstroom 3)
2
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
2
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
2
Wet investeren in jongeren, met uitzondering van de artikelen 37, 57 en artikel 91, voor zover
het besluiten betreft van de voorzitter van gedeputeerde staten
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Wet werk en bijstand, met uitzondering van de artikelen 52 en 81 en paragraaf 6.5 (inclusief
zaken over gezamenlijke huishouding ca)
Wet werk en inkomen kunstenaars, met uitzondering van artikel 14

Hoger beroep zonder schorsende werking:
2
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Werkstroom 2 behandelt daarnaast alle zaken over gezamenlijke huishouding op basis van
andere regelgeving zoals AKW, Anw, AOW, AWBZ.

Werkstroom 3 behandelt zaken op grond van de volgende regelingen
Hoger beroep met schorsende werking:
3
Algemene Kinderbijslagwet (met uitzondering van gezamenlijke huishouding ca)
3
Algemene nabestaandenwet (met uitzondering van gezamenlijke huishouding ca)
3
Algemene Ouderdomswet (met uitzondering van gezamenlijke huishouding ca)
3
Kaderwet SZW-subsidies, voor zover het betreft een ministeriële regeling op grond van artikel
9 (of werkstroom 2 of 4)
3
Liquidatiewet Ongevallenwetten, met uitzondering van artikel 24, eerste lid
3
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
3
Tijdelijke wet pilot loondispensatie
3
Toeslagenwet (of werkstroom 2)
3
Werkloosheidswet
3
Wet arbeid en zorg: hoofdstuk 3, afdeling 2 (uitkering in verband met zwangerschap,
bevalling, adoptie en pleegzorg)
3
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
3
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
3
Wet financiering sociale verzekeringen, voor zover het betreft een besluit van de Sociale
verzekeringsbank of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
3
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
3
Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: een besluit van
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 2.3
3
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
3
Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
3
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
3
Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
3
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
3
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
3
Ziektewet
Hoger beroep zonder schorsende werking:
3
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Beroep in eerste en enige aanleg:
3
Liquidatiewet ongevallenwetten: artikel 24, eerste lid
Bij werkstroom 3 is tevens de behandeling van en/of advisering over zaken met europeesrechtelijke
en/of internationaalrechtelijke aspecten ondergebracht.

Werkstroom 4 behandelt zaken op grond van de volgende regelingen
Hoger beroep met schorsende werking:
4
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, met uitzondering van een besluit van Onze Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of van het College zorgverzekeringen
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(met uitzondering van gezamenlijke huishouding ca)
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer: hoofdstuk IV
(gehandicaptenparkeerkaart)
Kaderwet SZW-subsidies, voor zover het betreft een ministeriële regeling op grond van artikel
9 (of werkstroom 2 of 3)
Wet overige OCW-subsidies: artikel 19a (onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een
handicap)
Zorgverzekeringswet: de artikelen 9b, 9c, 18f, 18g, 69, 70 en 118a, behalve voor zover op
grond van artikel 18f, eerste lid, in samenhang met artikel 18d of 18e, een besluit is genomen
over de verschuldigdheid van de bestuursrechtelijke premie of de hoogte daarvan

Hoger beroep zonder schorsende werking:
4
Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur
als bedoeld in de artikelen 4.1.2 en 4.3.2, voor zover het besluiten van Onze Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft
4
Wet inburgering (tot 1 januari 2013)
4
Wet maatschappelijke ondersteuning
4
Wet op de jeugdzorg: de artikelen 5, tweede lid, en 6, vierde lid
4
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten: de artikelen 2 en 10
4
Wet studiefinanciering 2000 (inclusief gezamenlijke huishouding ca)
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