
27 588 Regels tot vaststelling van een structuur voor de
uitvoering van taken met betrekking tot de
arbeidsvoorziening en sociale-
verzekeringswetten (Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

27 665 Invoering van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
(Invoeringswet Wet structuur uitvoerings-
organisatie werk en inkomen)

27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste
ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding,
de reı̈ntegratie en de wachttijd van werknemers
alsmede met betrekking tot de
loondoorbetalingsverplichting van de werkgever
(Wet verbetering poortwachter)

Nr. 29 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG
Vastgesteld 21 juni 2001

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op
18 juni 2001 overleg gevoerd met minister Vermeend en staatssecretaris
Hoogervorst over de wetstechnische aspecten van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27 588), de Invoerings-
wet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
(27 665) en de Wet verbetering poortwachter (27 678).

Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid,
Terpstra

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid,
Nava

1 Samenstelling:
Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel
(CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl
(PvdA), ondervoorzitter, Kamp (VVD), Van
Lente (VVD), Van Dijke (ChristenUnie), Bakker
(D66), Visser-van Doorn (CDA), De Wit (SP),
Van der Knaap (CDA), Harrewijn (GroenLinks),
Balkenende (CDA), Van Gent (GroenLinks),
Smits (PvdA), Verburg (CDA), Bussemaker
(PvdA), Spoelman (PvdA), Örgü (VVD), Van der
Staaij (SGP), Santi (PvdA), Wilders (VVD),
Snijder-Hazelhoff (VVD), Depla (PvdA) en
Bolhuis (PvdA).
Plv. leden: E. Meijer (VVD), Van Ardenne-van
der Hoeven (CDA), Giskes (D66), Kortram
(PvdA), Blok (VVD), Van Blerck-Woerdman
(VVD), Van Middelkoop (ChristenUnie), Van
Vliet (D66), Stroeken (CDA), Marijnissen (SP),
Vendrik (GroenLinks), Mosterd (CDA),
Rosenmöller (GroenLinks), Schoenmakers
(PvdA), Dankers (CDA), Wagenaar (PvdA),
Middel (PvdA), Weekers (VVD), Van Walsem
(D66), Oudkerk (PvdA), De Vries (VVD), Van
Splunter (VVD), Van der Hoek (PvdA) en
Hamer (PvdA).

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2000–2001

KST54046
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 27 588 enz., nr. 29 1





Voorzitter: Santi

Aanwezig zijn 11 leden der Kamer, te
weten:

Noorman-den Uyl, Smits, Van Lente,
Van Middelkoop, Wilders, De Wit,
Van der Knaap, Van der Vlies,
Harrewijn, Schimmel en Santi,

alsmede de heren Vermeend,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, en Hoogervorst,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, die vergezeld zijn
van enige ambtenaren, waarvan het
woord is gevoerd door mevrouw
S.J. de Vries.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels tot
vaststelling van een structuur
voor de uitvoering van taken
met betrekking tot de arbeids-
voorziening en sociale-
verzekeringswetten (Wet
structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen) (27588);
- het wetsvoorstel Invoering van
de Wet structuur uitvoerings-
organisatie werk en inkomen
(Invoeringswet Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen) (27665);
- het wetsvoorstel Verbetering
van de procesgang in het eerste
ziektejaar en nieuwe regels voor
de ziekmelding, de reı̈ntegratie
en de wachttijd van werknemers
alsmede met betrekking tot de
loondoorbetalingsverplichting
van de werkgever (Wet verbete-
ring poortwachter) (27678).

De voorzitter: Ik open de vergade-
ring. Ik heet iedereen van harte
welkom, in het bijzonder de twee
bewindspersonen, de minister van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
De agenda is nogal krap. Het is de
bedoeling dat wij het algemeen deel
vanmorgen behandelen, evenals het
wetsvoorstel verbetering poortwach-
ter. Ik zal nu eerst het algemeen deel
behandelen. Ik wil daar graag voor
11.30 uur klaar mee zijn, zodat de
regering ook nog kan reageren.

Algemeen deel over de wets-
technische aspecten van de drie
wetsvoorstellen

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Voorzitter. Het wordt vandaag een
beetje een saaie dag. Ik waarschuw
de aanwezigen daar alvast maar
voor. Het gaat alleen over wetsartike-
len, over wat er staat, of dat bedoeld
is en of dat wel klopt met een andere
wet. Men hoeft dus niet een grootse
en meeslepende bijdrage van mij te
verwachten. Die bewaren wij voor
woensdag. Ik zeg dit nu vast, want
als men het later merkt, dan is het zo
teleurstellend.
De nieuwe structuur voor werk en
inkomen is een megaoperatie. Met
deze voorstellen komen er nieuwe
mogelijkheden om ervoor te zorgen
dat minder mensen werkloos of
arbeidsongeschikt zijn. Ze moeten
meer kansen krijgen, zelf de weg
naar de arbeidsmarkt te vinden. Ze
moeten beter worden geholpen. Ze
moeten de juiste, rechtmatige
uitkering krijgen. Het wetgevings-
proces dat de verankering moet zijn
van deze ambitieuze plannen, is
daarom van vitaal belang. Ik heb
waardering voor alle inspanningen
van het ministerie, want voorwaar:
het is een gigantische operatie. Ik
heb echter ook kritiek.

Ik wil drie opmerkingen vooraf
maken. Ik wil eerst iets zeggen over
de inhoud en de vorm van de wet
SUWI en de invoeringswet. Daarna
kom ik te spreken over het feit dat
het beoogde resultaat van de wet
qua doeltreffendheid niet is
gedefinieerd. Ik heb daar al een
kleine bijdrage aan geleverd.
Vervolgens merk ik iets op over het
toezicht op de reı̈ntegratiemarkt, met
name vanwege de positie van de
NMa en de Europese regelgeving. Dit
komt in de wet als zodanig niet voor;
overigens wel in de reactie van de
Raad van State en in de toelichting
op de wet. Ik wil daar verheldering
over.
Eerst iets over de vorm van de wet.
Het is duidelijk dat het een complex
wetgevingsproces is. Er worden 73
wetten veranderd. Dat kan bijna niet
in één keer goed worden geregeld.
Dat is ook zichtbaar in deze
wetsvoorstellen. Veel, naar ons
oordeel te veel, wordt later in lagere
wetgeving vastgesteld en vaak in te
lage wetgeving, bijvoorbeeld in
ministeriële regelingen als het
AMvB’s moeten zijn en in AMvB’s als
het eigenlijk in de wet thuishoort. Wij
vinden dat niet goed. Wij begrijpen
dat dit voor een deel niet te
vermijden is, maar wij vinden toch
dat de toedeling van substantiële
verantwoordelijkheden, beleidsmatig
van aard, niet thuishoort in een
AMvB. Het feit dat de Kamer een
AMvB niet kan amenderen, speelt
voor onze fractie een grote rol. De
aankondiging dat verstrekkende
bepalingen in ministeriële regelingen
worden ondergebracht, zint ons niet.
Ik had bijvoorbeeld verwacht dat
zaken als het toezicht, bepalingen
rond het CWI, de prikkels tussen de
uitvoeringsorganisaties, de subsidie
voor de reı̈ntegratiemarkt en het
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inlichtingenbureau, het SIOD, in de
wet waren opgenomen. Ik begrijp dat
alles niet tegelijk kan, maar wij
vinden wel dat deze punten in een
wettelijk kader dienen te worden
geplaatst. Wij vragen de regering
wat dat betreft om een veegwet of
om een wetsherziening, zodra de
diverse onderdelen nader zijn
uitgewerkt. Wij kunnen in de wet
voorts korte evaluatietermijnen
hanteren, eventueel jaarlijks. Dat
betekent dat dingen die misschien in
eerste instantie via een AMvB
worden geregeld, toch in de wet
kunnen worden ingebed. Kortom, het
is een klus met een doorlooptijd die
veel langer duurt dan een of twee
jaar. Het moet wel duidelijk zijn dat
alle wezenlijke, elementaire zaken die
dit proces betreffen in de wet
moeten worden opgenomen. Ik kom
straks terug op een aantal thema’s,
zoals de privacy en de geheimhou-
ding, waarover ik ook voorstellen zal
doen, de samenwerkings-
verplichtingen en de afbakening van
de uitvoeringsorganisaties.
Dan de doeltreffendheid. Er is
dringend behoefte aan meer
informatie en verantwoording als het
gaat om het resultaat van het beleid.
Met de invoering van de VBTB-
operatie – u weet wel: woensdag
gehaktdag – gaat de verantwoording
niet alleen meer over geld, maar
steeds meer over het resultaat van
het beleid. Zo zegt de Algemene
Rekenkamer het ook in haar
rapportage van mei jongstleden. Ze
is daar tevreden over. De prestaties
van de overheid en van ZBO’s
moeten transparanter worden. Het
gaat niet meer alleen over rechtma-
tigheid, maar ook over doelmatig-
heid, waarvan efficiency en
doeltreffendheid onderdeel uitmaken,
zoals ook wordt gesteld in de
toelichting op artikel 130 van de
Algemene bijstandswet. In de wet is
op drie plaatsen de formulering van
doeltreffendheid aan de orde: bij de
definities van doelmatigheid en
doeltreffendheid, bij het toezicht op
de IWI en bij het toezicht op de
Algemene bijstandswet. Er moet
namelijk sprake zijn van toezicht op
rechtmatigheid en doeltreffendheid,
maar toezicht op doelmatigheid is
niet aan de orde, omdat grondwette-
lijk is bepaald dat dit een taak van de
raad is. Ik heb daarover samen met
mevrouw Van Lente van de VVD een
amendement ingediend.
De Raad van State meent dat de
NMa wel degelijk toezicht heeft op

de mededinging ten aanzien van de
reı̈ntegratiemarkt. Mijn fractie deelt
die opvatting en maakt zich grote
zorgen over een constructie waarin
dat niet het geval zou zijn. Het
kabinet aarzelt daarover en verwijst
naar de ingediende wet terzake van
de verzelfstandiging van de NMa.
Wat is de precieze opvatting van de
minister en de staatssecretaris over
de wijze waarop en de mate waarin
de NMa toezicht heeft op de gehele
reı̈ntegratiemarkt?

Mevrouw Van Lente (VVD):
Voorzitter. Mevrouw Noorman heeft
het karakter van het overleg van
vandaag al geschetst. Ik dien nog
geen amendementen in, alhoewel
dat nu al mogelijk is. Ik vind het
belangrijk dat er een goede
toelichting wordt gegeven op allerlei
onderdelen. Kortheidshalve
onderschrijf ik de opmerkingen over
de doeltreffendheid – ik zal
medeondertekenaar zijn van een
mogelijk amendement – en het
toezicht van de NMa. Ik zal daarop
woensdag waarschijnlijk nog nader
ingaan. Vandaag verneem ik nog
dringend de visie van het kabinet op
dat punt.
Gezien de enorme omvang van het
proces, staat in alle stukken dat
nadere regelgeving volgt. Soms
wordt een algemene maatregel van
bestuur aangekondigd, soms met
een voorhangprocedure, hetgeen
inhoudt dat de Kamer in ieder geval
zaken te zien krijgt en ten minste
instemming dan wel afkeuring kan
laten blijken in een debat met de
regering, soms gaat het om een
ministeriële regeling, die de Kamer
pas terugziet na publicatie in het
Staatsblad, en soms staat er
simpelweg: nadere regelgeving,
waarbij wij niet eens weten in welke
vorm een en ander gegoten zal
worden. Mijn fractie heeft daar
buitengewoon grote problemen mee.
Wij hebben er begrip voor dat gezien
de enorme omvang van de wetswijzi-
gingen – maar liefst 70 wetten – niet
alles klaar is. Werkendeweg komt
een en ander tot stand, maar het is
deze bewindslieden via de project-
rapportages en de overleggen
absoluut bekend dat de Kamer over
de uitwerking van een aantal
elementen indringend van gedachten
wil wisselen met de regering. Wij zijn
bijzonder ontevreden over het feit
dat er zo veel in lagere regelgeving
wordt vastgelegd. Ook zijn wij van
mening dat een aantal substantiële

onderdelen wellicht in wetgeving
vastgelegd moet worden. Ik weet
niet welke conclusies er vandaag
getrokken zullen worden, maar in
wezen hebben wij het gevoel, of het
nu om een veegwet of een reparatie-
wet gaat, dat een aantal elementen
nader bezien moet worden. Ik geef in
een aantal statements aan aan welke
onderdelen van de wetgevings-
processen wij denken ten aanzien
van de terminologie over nadere en
lagere regelgeving.
Allereerst noem ik het gehele blok
reı̈ntegratie. Een aantal zaken moet
wellicht toch bij wet op hoofdlijnen
worden geregeld. Wij vinden het
buitengewoon belangrijk dat de
Kamer zicht heeft op de eisen die
aan de reı̈ntegratiecontracten gesteld
zullen worden. Ik zal daarop
woensdag nog nader ingaan. Wij
willen op genoemd onderdeel
invloed kunnen blijven uitoefenen en
wellicht willen wij, als zaken ons niet
zinnen, zelfs kunnen amenderen. De
gemeenten kunnen inkopen bij of
opdrachten uitbesteden aan de aan
hen gelieerde instellingen. In de wet
heb ik een aantal artikelen aangetrof-
fen waarin de criteria op basis
waarvan de gemeenten dit kunnen
doen, naar mijn mening zijn
verwerkt. Daar kom ik later op de
dag, bij de artikelsgewijze behande-
ling, nog wel op terug. Ik heb het
idee dat de VVD er behoefte aan
heeft om nog te praten over de
nadere regelgeving die op dit gebied
nog moet plaatsvinden.
Dan kom ik op de voorwaarden
waaronder het opdrachtgeverschap
door anderen dan het UWV kan
worden verricht. Ook wij hebben
behoefte aan een nadere uitwerking
van de regels voor het toezicht.
Vooral inzake de Raad voor werk en
inkomen en het ESF zijn nog niet alle
zaken duidelijk. Zeer belangrijk is de
manier waarop de aansturing van de
nieuwe bestuursorganen, de ZBO’s,
zal plaatsvinden. Wij denken daarbij
onder andere aan de manier waarop
financiële prikkels kunnen worden
uitgewerkt. Wij weten dat daarvoor
nog een heleboel werk moet worden
verzet, maar het lijkt ons dat
onderdelen daarvan wellicht in de
hoofdwet moeten worden vastge-
legd. Dit is in feite onlosmakelijk
verbonden met de samenwerkings-
verplichting tussen de kolommen en
vooral met de taakafbakening. Dit
hoort bij de financiële prikkels. Ook
dat moet nog geregeld worden. In
diezelfde relatie is het van belang de
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begrotings- en verantwoordings-
cyclus te bezien. Ook die moet nog
nader worden uitgewerkt.
Een belangrijk punt waarover de
Kamer meermalen in algemeen
overleg met de staatssecretaris van
gedachten heeft gewisseld, is de
kwaliteit en de tijdigheid van de
intake van het CWI versus de
verplichtingen van het UWV en
gemeenten. Wat wij echt belangrijk
vinden – dat hebben wij al zeven jaar
geroepen – is niet eens zozeer de
samenwerking of het werken met
één loket, als wel het tot stand
komen van een goed elektronisch
dossier. Wij zullen daarom erg veel
aandacht besteden aan de opbouw
en sturing van de gemeenschappe-
lijke ICT-voorzieningen. Dat geldt ook
voor de uitwerking van de informatie-
voorziening over en weer, voor het
gegevensverkeer tussen de
kolommen en de privacyregelingen.
Wij hebben nogal wat wijzigingen
doorgekregen. Verder is ons een
aantal onderdelen niet helemaal
duidelijk. Er wordt bijvoorbeeld
aangekondigd dat artikel 39 van de
invoeringswet nog nader zal worden
uitgewerkt. Dit artikel gaat over de
overdracht van vermogens-
bestanddelen van de op te splitsen
arbeidsvoorzieningsorganisatie. Ook
daarvoor wordt nadere lagere
regelgeving aangekondigd. Voor ons
is een en ander toch echt nog niet
helder.
De staatssecretaris vermeldt in de
stukken dat in juli een grote
’’SUWI-AMvB’’ zal worden genomen.
In oktober zou een grote ministeriële
regeling worden getroffen. Wij
menen toch echt dat de elementen
die ik net heb genoemd, voor ons
niet helder zijn als wij moeten
wachten op de grote AMvB of de
ministeriële regeling van oktober.
Oktober is overigens wel heel erg
laat. Dan hebben wij de wet hier
inmiddels behandeld, al dan niet
gewijzigd en tot stemming gebracht.
Al die lagere en nadere regelgeving
blijft dan liggen. Daarop heeft de
Kamer geen invloed meer. De VVD
vindt dit niet acceptabel. Ik dring er
daarom ten zeerste op aan, hiervoor
een oplossing te vinden: wordt het
een veegwet, een reparatiewet of zal
de staatssecretaris alsnog stapels
papier overhandigen? Een en ander
moet dan wel heel erg helder zijn. Ik
denk dan aan een korte nota van
wijziging of aan de toezegging dat de
Kamer nog dit jaar over alle door mij

net genoemde onderdelen nadrukke-
lijk tekst en uitleg krijgt.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik ben
maar een invaller in dit debat, maar
ik wil op z’n minst proberen om het
te begrijpen. Een veegwet of
reparatiewet is toch iets anders dan
een substantiële substitutie van
lacunes, die mevrouw Van Lente ziet
in deze wet. Nadere wet- en
regelgeving is volgens mij een heel
ander begrip dan het begrip
’’veegwet’’ of ’’reparatiewet’’ zoals
wij dat tot nu toe in dit huis hebben
gehanteerd. Ik ben daarom even in
verwarring.

Mevrouw Van Lente (VVD): Daar
heeft de heer Van der Vlies volkomen
gelijk in. Daarom zei ik ook dat wij
ervoor moeten zorgen dat wij
vandaag een oplossing vinden.
Niemand van ons zit te wachten op
enorme stapels papier. Ik zoek naar
een terminologie waarmee wij
kunnen voorkomen dat de Kamer en
de politiek op heel veel lagere
regelgeving geen invloed meer
hebben. Het is vrijwel onmogelijk om
alles bij amendement te regelen,
temeer daar de regering zelf een
aantal zaken nog in het geheel niet
heeft uitgewerkt en een aantal zaken
nog onderzocht moet worden. Wij
zitten hier niet om te regeren. Daar is
de regering voor. Ik verzoek
nadrukkelijk om duidelijkheid. Waar
men op het departement wellicht al
een aantal dingen klaar heeft liggen
die men wil ophouden tot de grote
SUWI-AMvB dan wel tot de voor
oktober aangekondigde ministeriële
regeling, zou ik een modus willen
vinden waardoor wij als Kamer de
beschikking over die stukken krijgen,
zodat wij mogelijk nog zaken via
amendering in de hoofdwet kunnen
brengen of daarover nadere
afspraken kunnen maken, opdat wij
onze invloed op dit proces niet
verliezen.

De heer Van der Vlies (SGP): De
doelstelling van mevrouw Van Lente
is een zeer honorabele, maar een
veegwet is volgens mij iets heel
anders dan wat zij voorstaat.

De voorzitter: Dat zal de regering
ook wel duidelijk zijn.

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Hoe het ook heet, ik weet zeker dat
het grote stapels papier gaan

worden, want daarvan is bij SUWI
sowieso steeds sprake.
Wij zullen vandaag nog geen politiek
oordeel vellen. Het gaat nu vooral
om de wetstechniek. Ik moet
constateren dat ook wetstechnisch
deze wetsvoorstellen krakend en
piepend tot stand gekomen zijn, wat
natuurlijk ook te maken heeft met het
verleden van SUWI. Wij zijn
natuurlijk veel tijd kwijtgeraakt
doordat er eerst sprake was van
oriëntatie op de markt en daarna
werd gekozen voor het omgekeerde.
Die tijd wordt nu voor een deel
ingehaald waardoor wij weer in
tijdnood raken. De poortwachters-
kwestie ligt er al heel lang. Het enige
voordeel is dat wij dit voorstel nu in
samenhang met beide andere
wetsvoorstellen behandelen.
Het is nogal ingewikkeld zoals wij het
nu behandelen, want er is natuurlijk
wel sprake van enige samenhang
tussen de wetsvoorstellen, maar
tevens van een zekere ongelijktijdig-
heid. Aan de ene kant zetten we een
nieuwe structuur neer met UWV, RWI
en dergelijke en aan de andere kant
zijn wij tegelijkertijd bezig dingen te
wijzigen, zoals de verantwoordelijk-
heidsverdeling in het eerste
ziektejaar. Het is heel lastig om in de
wetsvoorstellen te bepalen of er
sprake is van een nieuwe structuur
of een nieuwe inhoud. Het is een
ingewikkeld vlechtwerk en heeft
soms ook iets willekeurigs. Ik had mij
bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat
het werk van de commissie-Rood bij
deze behandeling was betrokken. Dat
had ook een inhoudelijk karakter en
zou erbij gepast hebben, nu toch de
vraag aan de orde is wat er moet
gebeuren met de preventieve
ontslagtoets. Zo vraag ik me van
meer voorstellen tot wijziging af
waarom ze er niet bij zijn, terwijl ze
al klaar waren. Dat is het meest
pregnant bij de poortwachters-
kwestie, omdat de hele discussie
over het advies van de commissie-
Donner en de SER nog moet
plaatsvinden. Wij zullen vandaag en
de komende dagen als Kamerlid
zoeken naar wat wij wel meepakken
van het Donner-advies en wat niet,
terwijl het de vraag is of delen van
wat wij nu vastleggen, over een
halfjaar misschien weer overhoop
moeten worden gehaald. Dat maakt
het wetstechnisch enigszins een
waagstuk met open einden, zoals de
noodzaak van nadere regelgeving.
Bovendien weten wij soms nog niet
precies hoe dingen in de praktijk
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zullen gaan uitpakken, zoals de
samenwerking tussen de verschil-
lende kolommen. Wij maken nieuwe
kolommen en geven die ook deels
nieuwe opdrachten, maar wij weten
helemaal niet of de nieuwe
organisaties goed zullen gaan
functioneren en wij moeten tevens
maar afwachten of zij de samenwer-
king aankunnen. Als voorbeeld noem
ik de samenwerking met het
Centrum voor werk en inkomen. Wij
zullen er nog een hele discussie over
krijgen waar precies de taak van het
CWI wordt gelegd, wat de organisa-
ties aan elkaar kunnen mandateren
en wat niet. Wij hebben er wel enige
ervaring mee op basis van de
samenwerking van onderop, maar nu
gaat het om samenwerking die van
bovenaf wordt opgelegd. Het is de
vraag of het grote consequenties
heeft als wij die samenwerking
anders gaan regelen.
Ik maak mij ook zorgen over de
positie van de cliënt die door het
UWV moet worden gereı̈ntegreerd,
dus de cliënt met een kortlopend
contract die in het eerste ziektejaar
bij het UWV terechtkomt. Hoe is
precies de overdracht van de
werkgever aan het UWV geregeld?
Wie beoordeelt het UWV? Die vragen
zijn nog niet beantwoord, maar wij
moeten er binnenkort wel mee aan
de slag. Ik ben geen jurist, maar ik
heb wel het gevoel dat de wetsvoor-
stellen op onderdelen rammelen,
met name door al die AMvB’s en
andere vormen van nadere regelge-
ving. Het inlichtingbureau krijgt een
plaats in de SUWI-wet, maar wij
weten nog niet eens wie dit bureau
gaat besturen. Hierover zijn enkele
vragen beantwoord waarover
eigenlijk nog eens apart zou moeten
worden gediscussieerd. Nu wordt er
iets in de wet verankerd waarover
wij nog niet uitgediscussieerd zijn.
Zolang die discussie niet is afgerond,
zou het inlichtingenbureau niet bij
AMvB mogen worden geregeld.
In alle stukken – memories van
toelichting, nota’s naar aanleiding
van het verslag e.d. – komen wij het
casemanagement tegen, maar in het
wetsvoorstel is het amper geregeld.
In het eerste ziektejaar moet de
werkgever dat voor zijn rekening
nemen, maar het casemanagement
van het UWV staat er niet in. Er zit
wat dit betreft een groot gat tussen
de wetsvoorstellen en de andere
stukken.
In de nota’s naar aanleiding van het
verslag is naar mijn mening nogal

selectief geantwoord. Op veel vragen
heb ik geen antwoord gekregen. Als
de gevraagde informatie niet
voorhanden is, moet dat gewoon
worden meegedeeld.
Voorzitter. Ik zal meewerken aan de
totstandkoming van deze wetten;
daarbij staat bij mij voorop de zorg
over de continuı̈teit van de uitvoe-
ring. Wij kunnen het ons niet
veroorloven om daar grote gaten te
laten vallen. Ik werk echter wel met
een bezwaard hart mee. Liever had ik
gezien dat er iets meer tijd was
geweest voor een goede regeling in
plaats van alles en nog wat in het
kielzog van de wetsvoorstellen te
regelen, in welke vorm dan ook. Ik
heb het gevoel meegesleept te
worden in een haastklus. Misschien
kan het niet anders, maar ik ben wel
eens bang dat wij over een paar jaar
de rekening daarvan gepresenteerd
krijgen.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Voorzitter. Een week of drie
geleden werd in mijn fractie
gevraagd of ik dit er ’’even’’ bij wilde
doen. U kent mij als een constructief
Kamerlid, dus dat doe je dan. Dat
heeft nadelen, maar een voordeel is
dat je met een zekere onbevangen-
heid het doolhof inloopt, eens goed
om je heenkijkt en vervolgens een
oordeel velt. Helemaal vreemd was
deze materie mij overigens niet,
want jaren geleden deed ik voor de
inmiddels verdwenen GPV-fractie ook
al sociale zaken en werkgelegenheid.
Die onbevangenheid stelt mij in staat
om waardering uit te spreken voor
de institutionele vereenvoudiging
van het geheel en voor de uitvoerige
beantwoording van alle vragen
vanuit de Kamer. Vanuit een oogpunt
van wetgevingselegantie, transparan-
tie e.d. zijn er slechtere wetsvoorstel-
len in het verleden gefabriceerd op
het gebied van de sociale zekerheid.
Normaal zou ik er de voorkeur aan
hebben gegeven om het wetsvoor-
stel met betrekking tot de verbete-
ring van de poortwachtersfunctie
afzonderlijk te behandelen, maar
gezien de samenhang der dingen en
de noodzaak van voortgang der
werkzaamheden in de praktijk, stemt
mijn fractie in met een snelle
behandeling. Dat betekent natuurlijk
wel dat er fouten kunnen worden
gemaakt, te beginnen door het
departement zelf. In de invoerings-
wet worden vrij essentiële zaken
geregeld; in die zin is die term
wellicht wat misleidend, maar dat

vergeef ik de bewindslieden. Wel viel
het mij op dat de bewindslieden
antwoorden hebben neergelegd in
een nota naar aanleiding van het
’’jaarverslag’’! Het bedrijfsmatig
denken op het ministerie heeft
angstaanjagende vormen aangeno-
men. Ik waarschuw hiervoor.
Ik geef er de voorkeur aan, te
spreken over een klassieke veegwet.
Hierachter schuilt ook een politieke
overtuiging. De Kamer kan veel
willen weten, maar ik heb er geen
bezwaar tegen dat wij volstaan met
controle achteraf op de zaken die wij
aan de minister delegeren. Natuurlijk
kunnen wij meepraten, maar ik
behoor niet tot diegenen die deze
wetgeving meer het karakter geven
van een evolutie en veronderstellen
dat er later nog allerlei aanvullingen
komen of nota’s van wijziging. Laat
dit maar een veegwet zijn waarin
klassieke fouten zijn opgenomen. De
Kamer moet de AMvB’s bespreken
zoals zij worden voorgelegd. Ik leg
de verantwoordelijkheid graag bij de
regering.
Ik wil in deze ronde nog wel graag
reflecteren op twee andere wetsvoor-
stellen. Ik ben er zeker van dat wij
met de SUWI-wetgeving voorop-
lopen. Mag ik ervan uitgaan dat de
verdeling van bevoegdheden in de
SUWI niet aanzienlijk zal worden
gewijzigd als de Kaderwet zelfstan-
dige bestuursorganen er ooit komt?
Wij zijn hier nu met de zaak zelf
bezig en ik zou niet graag zien dat
wij later ons werk moeten overdoen
omdat de ZBO-wet wordt vastge-
steld. Een vergelijkbare vraag kan ik
stellen over het wetsvoorstel
verzelfstandiging reı̈ntegratie
diensten arbeidsvoorziening. Ik krijg
ook graag een reactie op de relatie
tussen dit wetsvoorstel en de
uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen.
Wij spreken niet over de commissie-
Donner, maar dit is natuurlijk wel
een aanpalend werkgebied. Mag ik
ervan uitgaan dat het feit dat wij ons
op verzoek van de regering aan dit
wetgevingstraject zetten, betekent
dat de regering zelf geen aanleiding
ziet dit traject stop te zetten omdat
de commissie-Donner haar advies
heeft uitgebracht?

De heer De Wit (SP): Voorzitter. Als
ik het goed zie, spreken wij deze
week over de derde reorganisatie
van de uitvoeringsstructuur van de
sociale zekerheid sinds de enquête-
Buurmeijer. Dit is wel de meest
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ingrijpende reorganisatie; daarom is
er ook zoveel tijd voor uitgetrokken.
Ik wil nogmaals de vraag stellen naar
de noodzaak van een reorganisatie
op dit moment. Ik ben ervan
overtuigd dat de uitvoeringsstructuur
in de afgelopen tien jaar nooit tot
rust is gekomen. Er was nooit een
moment om eens goed te kijken of
het allemaal wel zo nodig is. Mijn
fractie twijfelt dus nog steeds over
de noodzaak van reorganisatie.
Sterker nog, wij vinden dat reorgani-
satie in feite nog niet aan de orde is.
Merkwaardigerwijs vond ik dit
weekend steun voor dit standpunt in
een brief van de raad voor het
zelfstandig ondernemerschap. De
raad vraagt ook of het wel opportuun
is om die reorganisatie nu ter hand
te nemen.
Daarbij komt dat de commissie-
Donner nu haar rapport heeft
uitgebracht. Als dit ooit op onderde-
len tot iets zou leiden – dat hoop ik
overigens niet – dan verwacht ik dat
dit consequenties zal hebben voor de
uitvoeringsstructuur. Ik denk dan aan
de vraag wie arbeidsongeschikt is en
wie nog tot de WAO zal worden
toegelaten. De ideeën van de
commissie-Donner hebben verder
grote consequenties voor de
claimbeoordeling en de inrichting
van het UWV. Ik hoor, evenals de
heer Van Middelkoop, daarom graag
een oordeel over de relatie tussen
het rapport van de commissie-
Donner en de wetsvoorstellen die wij
vandaag behandelen.
Ik zal mijn opmerkingen en bijdragen
in de komende dagen toespitsten op
drie punten.
In de eerste plaats heb ik de indruk
dat het elan er een beetje uit is, zeker
gezien het artikel over de CWI’s in
het laatste nummer van Binnenlands
Bestuur. Dat is een toch wat triest
verhaal, omdat eruit blijkt dat het
nog steeds onduidelijk is welke taken
de CWI’s precies zullen krijgen. Het is
daarom de vraag of een en ander in
de wet wel duidelijk genoeg is
geformuleerd.
In de tweede plaats zal ik de
komende dagen ingaan op de
cliëntenparticipatie. In het wetsvoor-
stel is hiervoor het een en ander
geregeld, maar wat er is geregeld, is
ontoereikend, onduidelijk en
inconsequent. Ik zal hierop bij de
behandeling van de diverse
onderdelen van het wetsvoorstel
zeker terugkomen.
In de derde plaats zal ik aandacht
besteden aan het toezicht. Het

toezicht is volgens mijn fractie niet
goed geregeld in het wetsvoorstel. Ik
denk dan aan de onafhankelijkheid
en de vraag hoever het toezicht mag
gaan. Ik vind dat het toezicht heel ver
mag gaan en dat het onafhankelijke
toezicht zich zelfs mag uitstrekken tot
de geldstroom binnen de reı̈ntegratie-
bedrijven.
Ten slotte maak ik nog een algemene
opmerking. Een aantal zaken wordt
gedetailleerd in het wetsvoorstel
geregeld, maar voor een aantal
andere zaken wordt verwezen naar
de AMvB’s. Cliëntenparticipatie
wordt onhelder geregeld, maar dan
staat er plotseling wel in het
wetsvoorstel dat zowel de Centrale
organisatie werk en inkomen, als het
UWV en de Sociale verzekeringsbank
zullen beschikken over een raad van
advies. Ik vraag mij dan af hoe het
kan dat hierover verder niets wordt
gezegd, terwijl andere zaken juist zo
gedetailleerd worden geregeld.

De heer Van der Knaap (CDA):
Mijnheer de voorzitter. De CDA-
fractie heeft een ambivalent gevoel
over dit wetgevingsoverleg en het
tijdstip waarop het wordt gehouden.
Er staan vandaag drie wetsvoorstel-
len op de agenda. Twee jaar nadat
het was aangekondigd, behandelen
wij eindelijk de voorstellen van het
kabinet voor de WAO. Inmiddels is er
ook het advies van de commissie-
Donner, dat op verschillende punten
verder gaat en op andere punten een
andere weg inslaat.
De SER zal hopelijk dit najaar een
advies uitbrengen over de WAO. In
de visie van de CDA-fractie is er
meer nodig dan een verbetering van
de poortwachtersfunctie. Ook zijn wij
van mening dat er eerst over de
inhoud van het stelsel van de sociale
zekerheid moet worden gesproken,
alvorens de uitvoering op de schop
wordt genomen. Daarom verbaast
het ons zeer dat met het wetsvoor-
stel inzake de poortwachtersfunctie is
gewacht tot de uitkomsten van de
SUWI bekend waren. Dat betekent
namelijk dat dit debat over alle drie
de projectvoorstellen op een
verkeerd moment wordt gehouden.
Bovendien is de hele operatie al aan
de gang.
De behandeling door de Kamer lijkt
een beetje mosterd na de maaltijd te
zijn. Immers: terugdraaien is vrijwel
onmogelijk. De wet SUWI, de
invoeringswet SUWI en het
poortwachtersmodel hangen voor
wat betreft de reı̈ntegratie nauw

samen. In alle drie de voorstellen
worden hiervoor namelijk regels
gesteld. Ook wordt in de diverse
stukken uitgebreid ingegaan op de
verantwoordelijkheden, de financie-
ring en de vormgeving. Dat is geen
goed teken. Ik begrijp dat de
staatssecretaris van mening is dat
het advies van de commissie-Donner
voortbouwt op het poortwachters-
model. Ik krijg hierop graag een
toelichting. In het bijzonder bij de
positie van het UWV en de verdere
bureaucratisering van het eerste
ziektejaar wordt in dit wetsvoorstel
een andere weg ingeslagen dan in
het advies van de commissie-Donner.
De verantwoordelijkheidsverdeling
dient helder tot uitdrukking te komen
in wet- en regelgeving. Het is de
opvatting van mijn fractie dat
rechten en plichten ten aanzien van
herstel en reı̈ntegratie van zieke
werknemers binnen het arbeidsrecht
vallen. Een derde partij kan slechts in
opdracht van één van beiden een rol
spelen. Ik ben bang dat, net als nu
het geval is, werkgevers en
werknemers te passief blijven. Er
wordt op dit moment veelal
toegewerkt naar het voldoen aan de
vormvoorschriften van de WAO-
keuring.
Tot een uiteindelijk politiek oordeel
kom ik pas na de plenaire behande-
ling, maar ik geef hiermee wel alvast
een signaal af. Het gaat met name
om de vraag hoeveel invloed de
Kamer nog heeft om op het gehele
traject daadwerkelijk veranderingen
tot stand te brengen.

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter. Er liggen drie wetsvoor-
stellen voor: de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen, de Invoeringswet SUWI en
de Wet verbetering poortwachter. Het
eerste wetsvoorstel schept een kader
voor de nieuwe organisatie. De
invoeringswet schetst niet alleen de
overgangswetgeving maar ook
inhoudelijke bepalingen, hetgeen op
zichzelf wat vreemd is voor een
invoeringswet. Het wetsvoorstel
verbetering poortwachter specificeert
de verantwoordelijkheden in het
eerste ziektejaar voor organisaties en
individuen. Het geheel is vrij
complex. Ik heb nog nooit zoveel
’’gehopt’’ tussen verschillende
wetsvoorstellen, terwijl ik er in twaalf
jaar toch behoorlijk wat gezien heb.
Het behoort weliswaar tot de taak
van de medewetgever, maar
misschien kan het departement het
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in de toekomst wat minder ingewik-
keld maken. Overigens kan de Kamer
nog nota’s van wijziging verwachten,
met behoorlijke inhoudelijke
veranderingen. Op het moment dat
de Kamer doorheeft wat in de
wetsvoorstellen staat, wordt zij
geconfronteerd met de nota’s van
wijziging. In de loop van de dag zal
blijken of de Kamer het allemaal
heeft begrepen. Naar ik heb
begrepen, is dat de bedoeling van
deze dag.
Mijn bezwaar is ook dat in de
wetsvoorstellen veel nadere
regelgeving wordt aangekondigd,
soms in de vorm van AMvB’s en
soms in de vorm van ministeriële
regelingen. Op sommige punten ben
ik van mening dat de normen in de
wet moeten worden neergelegd. Bij
de behandeling van de wetsvoorstel-
len zal ik terugkomen op de
onderdelen die naar de mening van
mijn fractie elders moeten worden
geregeld. Als uit de discussie blijkt
dat een en ander in de wet moet
worden opgenomen, dan zullen in de
loop van het jaar wetswijzigingen
moeten worden opgesteld. In dit
verband is een veegwet een minder
interessant instrument. Er kleven
staatsrechtelijke bezwaren aan om
ingrijpende wijzigingen in een
veegwet vast te leggen. Ook de
Kamer aan de overkant heeft zo haar
gedachten op dit punt.
Ik heb een wetstechnisch bezwaar
tegen het regelen van toezicht door
middel van een agentschap in plaats
van een zelfstandig bestuursorgaan.
Ik hoop in de loop van het debat
over dit onderwerp een politiek
standpunt in te nemen.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Ik begrijp dat u nog geen
politiek oordeel geeft over ZBO of
agentschap. Wat is echter uw
wetstechnische bezwaar?

Mevrouw Schimmel (D66): De Raad
van State staat een agentschap voor,
maar ik ga er niet van uit dat de
Raad van State politieke oordelen
velt. Naar mijn mening wordt met
het instellen van een ZBO een
onafhankelijke positie gecreëerd ten
aanzien van het toezicht en de
rechtmatigheid en de doeltreffend-
heid van middelen die gemoeid zijn
met werk en inkomen.
Andere sprekers hebben ook al
verwezen naar Donner, Rood en de
Kaderwet ZBO’s. Wij werken niet in
een vacuüm en dat hebben wij ook

nooit gedaan. Vier jaar geleden heb
ik meegewerkt aan het tot stand
komen van de Wet Pemba. Volgens
Donner kan die alweer op de schop.
Voor de medewetgever is het
natuurlijk niet leuk om met een
bepaalde verwachting aan wetgeving
mee te werken, als vervolgens wordt
geconstateerd dat die op de schop
kan. Waarom wordt het wetsvoorstel
verbetering poortwachter gehand-
haafd na de standpuntbepaling van
Donner?

De heer Van der Vlies (SGP): Ging
ik wat bezwaard naar dit wetgevings-
overleg, de mate van dat bezwaard
zijn is wat afgenomen sinds ik van
mijn collega’s heb vernomen dat zij
veel moeite hadden om de zaken te
doorgronden. Ik ben invaller in dit
debat. Mijn collega Van der Staaij zit
door familieomstandigheden in
Colombia. Dat moest dan in de
fractie even worden geregeld. Ik
mocht dat doen. Ik vond het allemaal
heel plezierig, maar het was niet
eenvoudig om de zaken helder in
kaart te hebben binnen de spanne
tijds die mij beschikbaar was. Ik ken
de voorgeschiedenis wel. Ik mocht
indertijd de portefeuille van sociale
zaken en werkgelegenheid beharti-
gen. Die voorgeschiedenis strandde
vooral op de vermenging van de
private en de publieke taken. Er werd
eenvoud beoogd. In dat stadium
werd die nog niet gegeven. Het was
terug naar af.
Het gaat nu om de vraag of wat
voorligt, een transparant beeld geeft
van die verantwoordelijkheden en
takentoedeling, of de nodige
zorgvuldigheid in acht is genomen
en daadkracht wordt ontwikkeld met
voluit respect voor redelijke
belangen die over en weer aan de
orde zijn. Dit is ongeveer het
uitgangspunt van onze fractie. De
wetsvoorstellen geven een duidelijke
verbetering ten opzichte van wat ik
eerder kende. Het is nog lang niet in
alle onderdelen uitgekristalliseerd.
Hier zit een probleem. Er moet wel
duidelijkheid komen. Je kunt wel
eerst een principiële discussie vragen
en dan pas de uitvoeringsorganisatie
dimensioneren, maar zo werkt het
niet. Er is ook een proces in het veld
gaande. Dat moet worden gestuurd,
maar niet gefrustreerd.
De omgevingsfactor is nogal
overheersend: de commissie-Donner
en het regeringsstandpunt dat
daarbij moet worden gelegd. Is dat
nog binnen deze kabinetsperiode te

verwachten of wordt het over de
verkiezingen heen geschoven? Wij
hebben nog een jaar te gaan. Welke
implicaties heeft dat voor de
onderhavige drie wetsvoorstellen?
Waar zit voor de SGP-fractie het
aandachtspunt voor de korte termijn?
Ik denk aan de effectiviteit en de
verbetering van de poortwachters-
functie. Moet de UVI – en straks
UWV – zo op afstand worden gezet
als thans wordt voorgesteld? Moet
de discipline van de arbeids-
deskundigen niet eerder bij het
proces worden betrokken? Er is al
gevraagd naar de toezichtsfunctie.
Ten slotte iets over de mate van
gedetailleerdheid van de onderha-
vige wetsvoorstellen versus wat je
eigenlijk wilt hebben. Als je vindt dat
er te weinig wordt geregeld, moet er
geamendeerd worden. Je kunt ook
accepteren dat het op bepaalde
cruciale momenten een kaderwet-
functie heeft en dat de uitwerkingen
in algemene maatregelen van
bestuur worden gelegd. Moet je die
dan via de Kamer geleiden of niet?
Dat kan worden geregeld. Als je dat
allemaal gehad hebt, ligt er een
plaatje. Hier en daar kan nog een
steekje gevallen zijn. En dan pas
komt wat mij betreft het instrument
van de veegwet in discussie. Nu kun
je deze zaken in praktische zin
natuurlijk wel een beetje synchroni-
seren, maar ik denk dat de wetgever
in de komende weken de vraag zal
moeten beantwoorden, wat er aan
de Kamer moet worden voorgelegd.
Dit is een kwestie van delegatie en
hierbij volg ik wel een beetje de lijn
van mijn collega Van Middelkoop.
Wij behoeven niet alles in de Kamer
uit te discussiëren, wij hebben ook
nog een controlerende taak. Laten
wij dus een verstandig evenwicht
proberen te vinden.

Minister Vermeend: Voorzitter. Ik
kan alleen maar beamen dat het een
complex proces is. Mevrouw Van
Lente wees er terecht op dat je toch
al gauw te maken krijgt met
’’werkendeweg’’, als je zo’n zeventig
wetten moet wijzigen. Het valt mij op
dat er in het algemeen waardering
voor deze wetsvoorstellen is, dat er
een breed draagvlak voor is. Alleen
de heer De Wit vindt deze wijzigin-
gen niet nodig; wij denken daar
anders over en wij hebben nu
gemerkt dat een grote meerderheid
van de Kamer het met ons eens is.
Verder heeft de heer Van der Knaap
blijk gegeven van een ambivalente
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houding tegenover deze voorstellen.
Deze is al eerder tot uiting gekomen,
dus de opstelling van het CDA is
consistent.
Omdat ik zelf ook Kamerlid geweest
ben, kan ik me voorstellen dat de
Kamer hierbij meer in de wetgeving
wil regelen, bijvoorbeeld een aantal
zaken die essentieel zijn voor de wet
zelf. Verschillende leden hebben
hiervan zelfs een opsomming
gegeven. Nu is dit een wetgevings-
overleg en de regering heeft er
natuurlijk begrip voor dat de Kamer
als medewetgever op dit punt
gewoon haar deel wil hebben. Ik zal
niet zo ver gaan als de heer Van
Middelkoop, al spraken zijn woorden
mij natuurlijk geweldig aan, want hij
wilde zoveel mogelijk aan de
minister delegeren.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Nu doet u het voorkomen
alsof ik deze wetsvoorstellen zou
willen uitkleden, u moet niet
doorslaan! Het gaat erom dat ik ook
bij mijzelf de neiging merk om zoveel
mogelijk naar het niveau van
wetgeving te tillen om overal over
mee te kunnen praten. Dan houd je
alleen wel een volslagen ondoorzich-
tige wet over. Ik heb er misschien
wat eerder dan anderen vrede mee
dat bepaalde zaken in gedelegeerde
regelgeving ondergebracht blijven,
omdat de Kamer er altijd achteraf
nog over kan meepraten. Dat was de
strekking van mijn opmerking.

Minister Vermeend: Dat begreep ik
ook wel, ik provoceerde een beetje.
De heer Van der Vlies maakte deze
opmerking overigens ook. Ik heb
begrip voor alle leden die het
gewenst vinden om essentiële
onderdelen van de wetgeving daar
ook daadwerkelijk in op te nemen. Ik
wil ook wel bezien in hoeverre het
mogelijk is om dit alsnog te doen.
Dit kan bij amendement, wij kunnen
ook een nota van wijziging indienen
over de essentiële onderdelen die nu
genoemd zijn. Een aantal zaken is
natuurlijk al vervat in AMvB’s; wij
zouden deze in wetgeving kunnen
omzetten en ze zo snel mogelijk bij
nota van wijziging aan de Kamer
kunnen aanbieden. En wij zullen in
ieder geval een poging wagen om
vóór morgen 12.00 uur een stuk op
te stellen met een aantal voorstellen
van onze kant. Dit laat natuurlijk het
recht van de Kamer om amendemen-
ten in te dienen onverlet; er zijn ook
al amendementen ingediend, zo heb

ik gezien. Een veegwet vind ik echter
ongewenst, want het gaat nu niet om
zo’n wet of om reparatiewetgeving.
Nee, het is de bedoeling dat wij
samen uiteindelijk een wet maken
die de basis voor de regelgeving kan
vormen. Het is onmiskenbaar dat er
algemene maatregelen van bestuur
en ministeriële regelingen nodig zijn
en ik ben het ook nog wel met
mevrouw Schimmel eens dat er een
upgrading zou kunnen plaatsvinden,
maar dat zou ook werkendeweg
kunnen, zoals mevrouw Van Lente
aangaf. Het gaat erom dat wetgever
en medewetgever het idee hebben
dat de zaken die in ieder geval in de
wet opgenomen zouden moeten
worden, nu geregeld worden.
Vervolgens kan de Kamer op basis
van evaluatiebepalingen bekijken of
zij het achteraf gewenst vindt, een
algemene maatregel van bestuur of
ministeriële regeling, die ook wordt
voorgelegd aan de Kamer, in de
wetgeving op te nemen. Wat mij
betreft kan dat op een later tijdstip,
maar niet als een soort van veegwet.
De Kamer kan, een algemene
maatregel van bestuur ziende, het
gewenst vinden dat deze in de wet
wordt opgenomen. Ik heb er ook
geen enkel probleem mee om in dat
proces onze medewerking te
verlenen. Ik heb alle begrip voor de
wens van de Kamer om zaken zoveel
mogelijk in hogere regelgeving vast
te leggen met het oog op de
wetgeving als zodanig. Die wetge-
ving is buitengewoon belangrijk met
het oog op toezicht en controle door
de Kamer. Mijn voorstel is dus dat
het kabinet bekijkt of bij nota van
wijziging een aantal essentialia die
nu in een AMvB vastliggen, kunnen
worden overgeheveld naar de wet.
Vervolgens wachten wij af welke
amendementen er nog komen. Er ligt
ook al een aantal amendementen.
Als wij nog komen met ministeriële
regelingen of AMvB’s , kunnen wij
gehoord de Kamer altijd nog
besluiten om die op een later tijdstip
in de wet over te nemen, al dan niet
na een evaluatiebepaling. Wij
moeten ons wel realiseren dat enige
flexibiliteit nodig is. Het is een
buitengewoon ingewikkelde
wetgeving. In de praktijk stuiten wij
misschien nog op zaken waarvan wij
zeggen dat er een ministeriële
regeling of een AMvB moet volgen.
Op dat moment kunnen wij dan
besluiten of nieuwe wetgeving nodig
is. Dit is mijn voorstel aan de Kamer,
waarmee ik ook reageer op een vrij

breed geopperde wens van de
Kamer.

Mevrouw Van Lente (VVD): Wij
hebben afspraken met elkaar, omdat
de Kamer dit tot groot project heeft
bestempeld. De minister wil graag
toezeggen om ons AMvB’s en
ministeriële regelingen toe te sturen.
Een aantal zaken zijn nog in
voorbereiding. Hoe stelt de minister
dit zich concreet voor? Zal hij via zijn
ambtenaren de punten die wij
essentieel vinden, noteren, die aan
ons doen toekomen en kijken welke
zaken wij daarvan in de wet willen
hebben? Hoe gaat hij dan om met
dat wat nog onderzocht en uitge-
werkt moet worden? Op welke wijze
krijgt de Kamer daarvan een
overzicht? Inmiddels is de wet dan
goedgekeurd of niet en zijn zaken
niet meer zo gemakkelijk op korte
termijn, voor 1 januari, in de wet te
regelen.

Staatssecretaris Hoogervorst: Er
kunnen drie dingen gebeuren. Er zijn
een paar zaken van meer technische
aard, die wel belangrijk zijn, zoals
samenwerkingsverplichtingen en
onderling gegevensverkeer. Die
kunnen wij nu meteen in een nota
van wijziging verwoorden. Dat is
hogere techniek, maar voor de
Kamer zal dit geen enkel politiek
probleem meebrengen. Wij kunnen
die morgen voor 12.00 uur aan-
leveren.
Vervolgens zijn er zaken die wij zelfs
in een veegwet niet kunnen regelen,
omdat wij nog niet weten hoe het in
de praktijk zal verlopen. De wet bevat
een jaarlijkse evaluatieverplichting
voor de eerste drie jaren na
aanneming van de wet.
Als wij spreken over een zaak als de
aansturing met financiële prikkels
van de ZBO’s, kunnen wij zeggen dat
er een verplichte evaluatie komt na
één jaar en dat in de tussentijd alle
AMvB’s of ministeriële regelingen
aan de Kamer worden voorgelegd.
De Kamer kan dan over alles
meepraten via het groteprojecten-
circuit of anderszins.

Minister Vermeend: Hiermee
hebben wij concreet aangegeven wat
onze werkwijze zal zijn in overleg ook
met de Kamer.
Er zijn opmerkingen gemaakt over
het SUWI-proces in het kader van de
commissie-Donner. Nu staat Donner
niet op de agenda. Bovendien wil ik
iedereen die over Donner gesproken
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heeft, erop wijzen dat er nog geen
kabinetsstandpunt is. Er ligt een
adviesaanvraag bij de Sociaal-
economische raad en na omme-
komst zal het kabinet daarover
beraadslagen en met een standpunt
komen. Overigens wijs ik erop dat
wij Donner hebben gevraagd om
rekening te houden met het lopende
SUWI-proces. Dat is uitdrukkelijk
gevraagd en er is ook rekening mee
gehouden. Het kabinet ziet dan ook
geen enkele aanleiding op dit
moment om welk proces dan ook
stop te zetten. Dit proces gaat zijn
eigen gang, volgt zijn eigen
weetgevende traject en staat hier nu
even los van. Ik zie niet in waarom
aan Donner een hogere betekenis
moet worden gegeven dan het op dit
moment heeft. Laat het kabinet maar
eerst met een standpunt komen.

De heer De Wit (SP): Voorzitter.
Betekent dit dat de minister in feite
niet ziet dat, mocht Donner worden
aangenomen, het consequenties
heeft voor de uitvoering. Dat was
mijn invalshoek. Als je nu de
uitvoeringsorganisatie regelt, moet je
binnen korte tijd weer een aanpas-
sing laten plaatsvinden. Sluit de
minister dat dan uit?

Staatssecretaris Hoogervorst: Je
kunt naast Donner een WAO-systeem
bedenken dat Angelsaksische
soberheid heeft tot het meest
uitbundige WAO-systeem dat je kunt
verzinnen. In het Verenigd Koninkrijk
vindt de uitvoering van de WAO
plaats door een landelijke publieke
organisatie. Dat zegt helemaal niets
over de materiewetgeving. Ik zie hier
helemaal geen problemen, hooguit
bijvoorbeeld bij de poortwachter,
maar dan gaat het meer om de
materiewetgeving. Ook kunnen zich
problemen voordoen in de sfeer van
de uitvoering, maar dan gaat het
meer om de verdeling van verant-
woordelijkheden. Tussen mijn
oogharen door en zelfs als ik mijn
ogen wijd open heb, zie ik helemaal
geen problemen met de voorstellen
van Donner, die misschien iets
verder gaan. Ik heb een paar
amendementen zien liggen die
behoorlijk in de richting van Donner
gaan. Ik zie dus geen probleem.

De heer Wilders (VVD): Als u
dadelijk met dat Angelsaksische
model komt, kan het zonder
probleem worden geı̈ncorporeerd.

Minister Vermeend: Maar dan
bedoelt u wel uw eigen model,
begrijp ik.
Mevrouw Noorman en mevrouw Van
Lente hebben opmerkingen gemaakt
over alles wat te maken heeft met
doeltreffendheid en de wetgeving als
zodanig. Mevrouw Noorman heeft
een voornemen aangekondigd tot
een amendement. Het gaat erom de
doeltreffendheid als taak expliciet in
de wet op te nemen. Op zichzelf kan
dat; ik acht het acceptabel. Als je het
zou willen, kun je het bijvoorbeeld
ook expliciet opnemen in een
evaluatiebepaling. Beide mogelijkhe-
den zijn wat mij betreft acceptabel.
Wij hebben er op zichzelf geen
bezwaar tegen om een dergelijke
regeling in de wet op te nemen. Wij
moeten nog bekijken wat de beste
plaats is. Ik ben het met beide
spreeksters eens dat het gewenst is
om het voor alle duidelijkheid in de
wet op te nemen.
Over het toezicht komen wij nog
expliciet te spreken. De staatssecreta-
ris zal ingaan op de positie van de
NMa. Ik zag overigens al amende-
menten liggen over dat onderwerp.
In het amendement op stuk nr. 17
van de leden Noorman-den Uyl en
Van Lente over het toezicht door de
Inspectie werk en inkomen wordt in
feite al een voorschotje genomen op
de discussie en is een aantal van de
vragen al door de Kamer beant-
woord. Ik heb gekeken naar dit
amendement. Op zichzelf past het
wel in de benadering die wij voor
ogen hebben. Op zichzelf is het
amendement wat ons betreft een
verheldering van hetgeen in de
wetgeving wordt beoogd. Vooruitlo-
pend op de discussie en kijkend naar
dit amendement, omdat ik toch moet
antwoorden op de gestelde vragen,
kan ik mij aansluiten bij de opzet van
het amendement en de wijze waarop
het is vastgelegd, bijvoorbeeld wat
artikel 24 betreft over de taken van
de Inspectie werk en inkomen.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Voorzitter. Ik meen dat vrijwel alle
vragen zijn beantwoord. Veel dingen
komen ook nog terug bij de meer
inhoudelijke discussie van vanavond.
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de
toetsing door de NMa. Ik ben het
geheel met mevrouw Noorman en
mevrouw Essers eens dat private
reı̈ntegratiebedrijven zonder meer
onder het regime van de NMa vallen.
Zij mogen geen informele afspraken
maken die prijs- of marktbedervend

zijn. Misschien dat er enig misver-
stand is gerezen over de situatie
waarin contracten met bedrijven in
cao’s zijn vastgelegd. Dat is een
redelijk theoretische zaak, omdat die
afspraken in principe niet algemeen
verbindend worden verklaard, tenzij
er automatische dispensatieverlening
in de afspraken is opgenomen en
cao-partners makkelijk een ander
bedrijf kunnen kiezen. Ik zie hier dus
geen wezenlijk probleem.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Dit is voor de wetsgeschiedenis van
groot belang. Ik wil helder hebben
dat naar het oordeel van de regering
ook afspraken tussen sociale
partners over aanbesteding bij
private reı̈ntegratiebedrijven
onderdeel vormen van het toezicht
op mededinging door de NMa.

Staatssecretaris Hoogervorst: Zover
reikt mijn kennis van het cao-
gebeuren niet.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
U mag er ook schriftelijk op
antwoorden.

Mevrouw Van Lente (VVD): Het gaat
mij om de producten van dergelijke
cao-afspraken. Ik vraag mij af of die
onderdeel zijn van het arbeidsvoor-
waardenbeleid, of bijproducten die
wij als servicelevel bieden in de wet
die men op een hoger niveau mag
regelen. Zijn het uiteindelijk de
resultaten van de verplichtingen die
nu in de materiewet vastliggen?
Volgens mij kun je die producten dan
wel degelijk laten checken door de
NMa, omdat anders grote brokken
uit deze markt aan het toezicht
worden onttrokken.

Minister Vermeend: Wij zullen daar
vanavond op antwoorden. Wij zullen
er goed naar kijken.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Voorzitter. Dan kom ik op een
belangrijk punt dat de heer Harrewijn
heeft aangekaart, namelijk de
ongelijktijdigheid van de materie, de
structuur, het door elkaar lopen van
alles. Dat zijn wij wel gewend bij
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
maar wij hebben nu bewust gekozen
voor flexibele invoeringsdata. Dat is
ook op uitdrukkelijk verzoek van de
senaat gebeurd. Maar ook als de
Eerste Kamer dat niet aan ons had
gevraagd, hadden wij dat gedaan. Je
moet zaken als de Wet verbetering
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poortwachter natuurlijk wel
zorgvuldig afstemmen met de
invoering van de euro en dergelijke.
Vandaar dat wij daar serieus
rekening mee houden.
De heer Van Middelkoop kan ik
meedelen dat de wet ZBO-kaderproof
is. Daar verwachten wij verder geen
wijzigingen van.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Dat lijkt mij wel een wat snelle
conclusie, want een aantal artikelen
uit het ZBO-kader is niet overgeno-
men.

Staatssecretaris Hoogervorst: Daar
wordt nog voor gezorgd. Aan het
eind van de week is deze wet
ZBO-kaderproof.

Mevrouw Van Lente (VVD): Dat
regelt de Kamer kennelijk.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik
dacht al even vooruit.

De voorzitter: Ik constateer dat ik
hiermee het algemeen deel kan
afsluiten.

Wetsvoorstel verbetering
poortwachter (27678)

Mevrouw Smits (PvdA): Voorzitter. Ik
volg ongeveer de volgorde, zoals die
in de memorie van toelichting is
gehanteerd, maar ik sluit niet uit dat
zaken ogenschijnlijk door elkaar gaan
lopen. Ik stel een serie feitelijke
vragen. Het oordeel van mijn fractie
over het wetsvoorstel bewaar ik tot
woensdag.
Ik kom eerst te spreken over de
verantwoordelijkheidsverdeling. Er
wordt in dat verband voorgesteld de
ziekmelding door de werkgevers naar
de uitvoeringsinstelling te vervroe-
gen, namelijk van 13 weken naar 6
weken. Dat heeft een signaalwerking.
Stel dat je dit doet om reden van
vermindering van de werklast van de
uitvoeringsinstelling. Is daarmee
gegarandeerd dat arbodiensten
evengoed het signaal krijgen dat ze
het plan van aanpak na die 6 weken
moeten opstellen? Met andere
woorden, dit leidt toch niet tot een
versoepeling van de plicht van
arbodiensten om daarnaar te kijken
vanaf dat moment? Wat het
SV-consult betreft heb ik niet
helemaal begrepen wat het
onderscheid is met de second
opinion. Hoeveel tijd heeft de

uitvoeringsinstelling nodig voor dit
consult, of kan dit sterk variëren?
Dan de positie van de uitvoeringsin-
stelling. Welke concrete mogelijkhe-
den heeft een uitvoeringsinstelling
om over te gaan tot actie indien er
een aanwijzing is dat er in een
bedrijf of een sector sprake is van
langjarig bovengemiddeld verzuim?
Het is de bedoeling een werkgever
elk jaar een zoetzuurbrief te sturen,
waarin zijn gegevens over verzuim
zijn afgezet tegen die van het
gemiddelde in de branche. Wordt die
informatie aan de ondernemingsraad
gegeven? Is die informatie openbaar
en op wat voor manier? Kan een
uitvoeringsinstelling de Arbeidsin-
spectie inschakelen als er bepaalde
aanwijzingen zijn? Kan een uitvoe-
ringsinstelling ongevraagd advies
geven? Welke status zou dat kunnen
hebben? Heeft dat gevolgen voor de
beoordeling van individuele
ziektegevallen door het desbetref-
fende bedrijf, in welk stadium dan
ook, maar in ieder geval bij het
indienen van het reı̈ntegratieverslag?
Ik heb ook vragen over de arbo-
dienst. Wie houdt er toezicht op de
kwaliteit van de dienstverlening van
de arbodienst? Wordt het werken
met reı̈ntegratiedossiers en
verslagen onderdeel van het
certificeringsbeleid? Zo ja, moet dat
ook niet worden vastgelegd? Over de
samenwerking met behandelende
artsen door de arbo-artsen heb ik
ook een vraag, vanwege een
bepaalde uitspraak naar aanleiding
van jurisprudentie. Deze laat zich als
volgt samenvatten. Stel dat een
huisarts tegen een werknemer zegt
dat hij rust moet nemen, terwijl de
bedrijfsarts tegen die persoon zegt
dat hij beter kan gaan werken. Wiens
visie geeft dan de doorslag? Welke
consequenties heeft dat voor het
indienen van het reı̈ntegratieverslag?
Kan een arbodienst in het nieuwe
model zonder een arbeidsdeskundige
werken? Ik vraag dat, omdat
arbeidsdeskundigen worden geacht
te werken met de opvolger van het
FIS. Als een arbodienst wordt geacht
te werken met een arbeids-
deskundige, omdat een arbo-arts niet
met het desbetreffende systeem kan
werken, moet dit dan geen onderdeel
zijn van de certificering?
Een uitvoeringsinstelling is een
pseudo-werkgever voor eenieder die
geen werkgever heeft. Een werkne-
mer kan een second opinion
aanvragen als hij het niet eens is met
zijn werkgever of zijn pseudo-

werkgever. Een second opinion kan
in die situatie echter niet worden
ingewonnen. Er is wel sprake van
een beroepsmogelijkheid, maar hoe
ziet die eruit? Ga je dan in beroep bij
de chef van de arbeidsdeskundige
die jouw reı̈ntegratieverslag heeft
opgesteld?
Is mandatering van REA-verstrekkin-
gen in het nieuwe systeem mogelijk?
Die vraag wordt mij ingegeven,
omdat het Lisv in het advies over het
wetsvoorstel heeft aangegeven dat
de beslistermijnen nooit haalbaar zijn
als er niet wordt besloten tot die
mandatering.
Een werkgever is verantwoordelijk
voor het opstellen van het
reı̈ntegratieverslag. Een werknemer
wordt steeds gehoord. Bij het
aanvragen van een WAO-uitkering is
de werknemer verantwoordelijk voor
het indienen van het verslag. Kan
worden aangegeven waarom
werkgever en werknemer niet
gezamenlijk verantwoordelijk zijn
voor hun deel van het verslag, dat zij
dan ook gezamenlijk in zouden
moeten dienen? Hoe moet een
werknemer een werkgever aanspre-
ken wanneer hij in gebreke blijft bij
het indienen van het verslag? Op
basis waarvan zal het Lisv of de
uitvoeringsinstelling beoordelen of
de werknemer zijn best heeft gedaan,
zijn werkgever te manen? Wat houdt
het aansporen van je werkgever
eigenlijk in? Moet je een brief
schrijven of is een telefoontje
genoeg? Hoe verloopt dat in de
praktijk?
Een werknemer geeft zijn visie op
het reı̈ntegratieverslag. Gebeurt dat
ook als het wordt gebruikt bij het
aanvragen van een REA-voorziening,
bij het verzoek om ontbinding van de
arbeidsovereenkomst of het
anderszins aanvragen van ontslag of
bij het overdragen van de reı̈ntegra-
tie naar de uitvoeringsinstelling? Is
het juist dat de enige formele hulp
waarop een werknemer recht heeft,
de casemanager is, die aan het begin
van het ziekteproces zal worden
aangewezen? Kan het de werknemer
of de werkgever worden tegenge-
worpen, indien een arbodienst bij het
begin van het ziekteverzuim
oordeelde dat geen plan van aanpak
nodig is, terwijl uit het reı̈ntegratie-
verslag later blijkt dat dit aanvanke-
lijke oordeel niet juist was?
Ik kom op de verlenging van de
loondoorbetalingsplicht. Als
loondoorbetaling wordt opgelegd,
kan in het huidige systeem de
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WAO-aanvraag niettemin worden
ingediend door de werknemer. Zij
kan ook worden toegewezen, maar
dan niet tot uitbetaling komen. Is het
wetstechnisch gezien niet logischer
om die aanvraag af te wijzen en
daarmee de WAO-claim dus niet toe
te kennen? Loondoorbetaling is geen
punitieve sanctie, maar een
herstelsanctie.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik kan
deze vele vragen, die gedeeltelijk
zeer technisch van aard zijn,
onmogelijk allemaal beantwoorden.
Ik heb nu zo’n vijftien vragen
genoteerd. Verwacht u dat ik die
onmiddellijk beantwoord?

De voorzitter: Het is wel een
wetgevingsoverleg. Het zijn
inderdaad veel vragen. Wij zullen de
inbreng van de overige leden
afwachten. Ik stel voor dat mevrouw
Smits haar betoog vervolgt.

Mevrouw Smits (PvdA): Ik dacht dat
dit overleg juist is bedoeld om dit
soort vragen te stellen. Ik hoop dat
wij in ieder geval voor het plenaire
debat antwoord krijgen, anders moet
ik de vragen dan herhalen.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Wellicht moeten zij schriftelijk
worden beantwoord. Het is een
vragenlijst zonder een enkele
verbindende tekst.

Mevrouw Smits (PvdA): Ik wil best
een verbindende tekst uitspreken! Ik
zal iets meer ruimte tussen de
vragen laten.
Ik heb zojuist gevraagd of het
wetstechnisch niet logischer zou zijn,
de WAO-aanvraag niet in behande-
ling te nemen als loondoorbetaling
wordt opgelegd. De loondoorbetaling
is geen punitieve sanctie, maar een
herstelsanctie. Hoe verhoudt een en
ander zich tot de omstandigheid dat
de hoogte en de duur van de sanctie
van loondoorbetaling worden
afgestemd op de aard en de ernst
van het verzuim? Verondersteld mag
worden dat, sprekend over een
herstelsanctie, de duur van de
sanctie wordt beı̈nvloed door degene
die dat kan doen, namelijk de
werkgever. De uitvoeringsinstelling
hoeft dat niet te bepalen. In dat geval
mag de bepaling niet uit de wet
gehaald worden.
Ik vraag mij af op welke wijze de
WAO-claim zal worden beoordeeld.
Nu kijkt eerst een verzekeringsge-

neeskundige naar de WAO-claim. Het
reı̈ntegratieverslag staat nu voorop.
Moet dan niet de eis worden gesteld
dat eerst een arbeidsdeskundige een
eerste oordeel uitspreekt?
Dan ga ik over naar het hoofdstuk
over het versterken van de verant-
woordelijkheid van de werknemer,
waarin de second opinion een
belangrijke rol speelt. Is er een
termijn gesteld waarbinnen een
second opinion moet zijn uitge-
bracht? Bij wie worden de kosten
van een second opinion in rekening
gebracht? Als een werkgever het
initiatief neemt tot het vragen van
een second opinion, worden de
kosten bij de werkgever in rekening
gebracht. Ik heb begrepen dat dit ook
zo is als de werknemer dat doet.
Tegelijkertijd is er een kan-bepaling
die inhoudt dat de uitvoeringsin-
stelling de kosten in rekening kan
brengen bij de partij die de second
opinion aanvraagt. Dat kan dus ook
de werknemer zijn. Ik hoor nu dat dit
juist is, maar in welke gevallen wordt
dat gedaan?
Ik heb nog een aantal vragen over de
status van de second opinion. Stel
dat een werknemer een second
opinion aanvraagt. De uitvoeringsin-
stelling geeft de werknemer gelijk,
maar de werkgever persisteert. Het
gaat bijvoorbeeld om het aanbod
van passende arbeid. De werknemer
kan dan om een persoonsgebonden
reı̈ntegratiebudget vragen. Een
andere mogelijkheid is de civiele
procedure. Een werknemer kan naar
de rechter stappen en om passende
arbeid vragen. Ik neem aan dat de
loonvordering daardoor overbodig is.
Het gaat immers om passende
arbeid. Op grond van welk artikel in
het BW wordt zo’n procedure dan
aangespannen? Ik hoor al roepen dat
dit artikel 6.1 is.
In de situatie waarin een werkgever
weigert loon door te betalen omdat
bijvoorbeeld ziekte wordt betwist of
omdat niet wordt ingegaan op het
aanbod voor passende arbeid of
scholing, is volgens het huidige
systeem kennisgeving vereist. Dit is
vastgelegd in het BW. Wat houdt die
kennisgeving precies in en welke
voorwaarden worden daaraan
gesteld? Is de simpele mededeling
genoeg of is nog voorzien in een
periode waarbinnen de werknemer
kan reageren?
Is het in het voorgestelde systeem
mogelijk dat, zoals in de huidige Wet
REA, een werknemer zelf REA-
voorzieningen aanvraagt? De huidige

Wet REA biedt deze voorziening als
je geen werkgever hebt. Kan de
werknemer in het voorgestelde
systeem zelf voorzieningen aanvra-
gen of kan die werknemer eenmaal
toegekende voorzieningen meene-
men als hij naar andere werkgever
gaat? Of moet opnieuw een
aanvraag worden ingediend door de
nieuwe werkgever, omdat het aan de
werkgever wordt toegekend?
Het rapport van de werkgroep inzake
protocollering reı̈ntegratieverslag en
de ministeriële regeling zelf waren
bij de stukken gevoegd. Mij is de
verhouding tussen deze twee stukken
niet helemaal duidelijk. Ik neem aan
dat wij mogen uitgaan van hetgeen
in de ministeriële regeling staat,
omdat dit de minimale eisen zijn
waaraan partijen moeten voldoen.
Hoe gaat dat nou in de toekomst,
wanneer meer inhoud wordt
gegeven aan de protocollering? Dat
heeft de werkgroep aangegeven. Ik
geef maar het voorbeeld van de
andere commissie-Donner, die een
leidraad opstelt voor de aanpak van
ziekteverzuim op grond van
psychische klachten. Hoe wordt
bewerkstelligd dat die leidraad, die
gesteund zal worden door landelijke
organisaties, ook in individuele
gevallen wordt gevolgd? Mag een
uitvoeringinstelling bijvoorbeeld
sanctioneren als uit het voorgelegde
reı̈ntegratieverslag blijkt dat die
leidraad niet is opgevolgd? Als dat
zo is, moet dit dan niet worden
vastgelegd in een ministeriële
regeling? En als dat niet zo is, hoe
bewerkstelligen wij dan dat dit toch
gebeurt? Uiteraard geldt dit niet
alleen voor de psychisch arbeidson-
geschikten. Ik ga ervan uit dat
hieraan nog meer inhoudelijke
invulling zal worden gegeven.
De positie van de arbodienst is
uitgewerkt in de ministeriële
regeling. De arbodienst krijgt een
cruciale rol, want die zal na 6 weken
ziekteverzuim moeten bepalen of er
sprake is van langdurig ziektever-
zuim. De dienst zal ook moeten
beoordelen of een plan van aanpak
is vereist. Wij weten dat het
inschatten van langdurig ziektever-
zuim en de gevolgen daarvan
buitengewoon moeilijk is. Het
Landelijk instituut sociale verzekerin-
gen heeft daarop ook al gewezen. Zal
een uitvoeringsinstelling in die
gevallen waarin een arbodienst het
oordeel heeft gegeven dat herstel zal
plaatsvinden en dat er geen
bijzonder plan van aanpak is vereist,
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het de werkgever of werknemer
tegenwerpen indien dit achteraf niet
juist blijkt te zijn? Of moet ik de
ministeriële regeling zo lezen, dat in
alle gevallen waarin de ziekte langer
duurt dan 6 weken, gevraagd moet
zijn of er vervangend werk kan
worden gedaan en dat daar
aantoonbaar naar moet zijn gezocht?
Je mag daarbij veronderstellen dat
de werkgever zijn visie geeft, evenals
de werknemer en de arbodienst zelf.
Als dat de bedoeling is, moet dat
dan niet nader worden vastgelegd?
Het voorgaande geldt eigenlijk ook
nader toegespitst op de vraag
wanneer eigenlijk wordt overgegaan
van artikel II naar artikel IV. Het plan
van aanpak wordt geregeld in artikel
IV. Het is niet de bedoeling dat een
arbodienst dat opstelt voor elke
werknemer die langer dan zes weken
ziek is. Voor hoeveel werknemers die
ziek zijn, zal het wel gelden? Is dat
een grote groep of een kleine? Wordt
het echt overgelaten aan de
arbodienst en moet de praktijk
uitwijzen hoe het gaat?
In de ministeriële regeling wordt het
begrip ’’passende arbeid’’ niet
geregeld. In het protocol van de
werkgroep wordt ervan uitgegaan
dat werkgever en werknemer zelf
bepalen wat passende arbeid is.
Tevens wordt ervan uitgegaan dat
daarvoor in de regel deskundige
onderbouwing nodig zal zijn. Als
werkgever en werknemer het met
elkaar oneens zijn, zal een second
opinion worden gevraagd bij een
uitvoeringsinstelling. De veronder-
stelling is dat uiteraard ook de
arbodienst om advies wordt
gevraagd. Is het noodzakelijk dat een
arbodienst daarvoor in alle gevallen
een arbeidsdeskundige inschakelt of
zal de dienst een verzekeringsarts
inschakelen? Moet dat niet worden
opgenomen als eis bij certificering, al
was het maar om te voorkomen dat
een uitvoeringsinstelling wordt
overstelpt met verzoeken om een
second opinion?
Ik heb nog een enkele vraag over de
artikelsgewijze toelichting. Artikel
101, tweede lid, OSV 1997 is
vervallen. Daarin was geregeld dat
een werknemer nadrukkelijk
toestemming moet geven voor het
overhandigen van medische
gegevens. Betekent het vervallen van
dit artikel dat een arbodienst zonder
instemming van de betrokken
werknemer kan beschikken over alle
medische gegevens, inclusief die van
de behandelend arts?

De heer Wilders (VVD): Voorzitter.
Ook ik zal uiteraard namens de
VVD-fractie de meer politieke punten
deze week in het plenaire debat
aansnijden. Ik vind het netjes om
even de punten te noemen waarover
wij samen met verschillende andere
fracties een aantal amendementen
hebben ingediend. Het gaat daarbij
om de termijn van ziekmelding, het
opschuiven van de WAO-keuring bij
de loondoorbetalingsplicht, het in het
BW opnemen van rechten en
plichten van werknemers, het plan
van aanpak onderdeel laten zijn van
de arbeidsovereenkomst en het
eenvoudiger maken van ontslag van
mensen die bij ziekte niet meewer-
ken aan hun herstel. Plenair komen
wij op deze meer politieke zaken
terug.
Een aantal wetstechnische vragen
kan ik niet meer stellen, omdat
collega Smits dat al heeft gedaan. Ik
heb mij meer gericht op de
artikelsgewijze behandeling.
In onderdeel IIA van wetsvoorstel
27678 wordt gerept van de mogelijk-
heid, de wachttijd met een jaar te
verlengen, tenzij ’’zwaarwegende
omstandigheden’’ zich daartegen
verzetten. Wat moet daaronder
worden verstaan en wie bepaalt dat?
Naar aanleiding van het nieuw
voorgestelde artikel 24 vraag ik mij
af of de werkgever na afloop van de
loondoorbetalingsplicht verantwoor-
delijk blijft voor de reı̈ntegratie
zolang het dienstverband in stand
blijft. Klopt het dat hij nu echter geen
voorschriften meer kan geven of
sancties kan opleggen? Is dat
beoogd? Artikel 34a is zo geformu-
leerd dat de werkgever bij de
WAO-aanvraag ook het reı̈ntegratie-
verslag moet inleveren. Omdat de
werknemer afhankelijk is van de
werkgever wat betreft het tijdig
ontvangen van de benodigde
documenten, stel ik de vraag
waarom er niet voor is gekozen, de
werkgever de mogelijkheid te bieden
het reı̈ntegratieverslag separaat naar
het UWV te zenden.
De staatssecretaris zal het met mij
eens dat reı̈ntegratie door alle
partijen moet worden geı̈nitieerd. Op
pagina 8 van de memorie van
toelichting staat dat de voor de
werknemer te ondernemen
reı̈ntegratieacties moeten worden
geı̈nitieerd door de werkgever en
diens arbodienst. Nu ook de
memorie van toelichting onderdeel
uitmaakt van het wetgevingsproces,
vraag ik mij af of de regering ook

niet van mening is dat het voor zich
spreekt dat van de zieke werknemer
zelf een initiërende rol mag worden
verwacht. Ik wil hierop graag een
helder antwoord hebben, nu dit
volgens mij verkeerd in de toelich-
ting is geformuleerd.
Het vierde lid van artikel 71a brengt
mij tot de volgende vraag. Na het
opleggen van een loondoorbetalings-
sanctie moet opnieuw een
reı̈ntegratieverslag worden opge-
steld. Het Ctsv heeft in zijn laatste
brief terecht de vraag opgeworpen of
opnieuw een sanctie kan worden
opgelegd aan een werkgever die in
gebreke blijft. Of geldt hier het
beginsel dat men niet tweemaal voor
hetzelfde feit kan worden gestraft?
Ik vraag de staatssecretaris verder of
de formulering van het vijfde lid van
artikel 71a niet te rigide is, nu alleen
de arbodienst de werkgever kan
bijstaan. Zou het niet mogelijk
moeten worden gemaakt om ook
andere instanties daarbij te
betrekken? Een reı̈ntegratiebedrijf of
wellicht zelfs een verzekeraar zouden
op dit punt prima werk kunnen doen.
Opvallend is dat in de invoeringswet
SUWI en in artikel 8 van de REA is
geregeld dat de werkgever zich bij de
reı̈ntegratie van zijn werknemer laat
bijstaan door een arbodienst of
reı̈ntegratiebedrijf, maar dat in de
poortwachterswet staat dat de
werkgever door een arbodienst dient
te worden begeleid. Dat betekent dus
dat de arbodienst het gehele traject
actief is en de werkgever na het
advies van die dienst niet kan
besluiten om de reı̈ntegratie over te
laten aan het reı̈ntegratiebedrijf. Dit
bedrijf mag immers het verslag niet
opstellen, want dat moet volgens de
wet de arbodienst doen. Zo worden
ondernemers die een reı̈ntegratie-
bedrijf willen inschakelen, op
dubbele kosten gejaagd omdat ze
daarnaast de arbodienst moeten
betalen. Dat lijkt mij een vreemde
zaak. Is dit echt de bedoeling van de
staatssecretaris?
Het zevende lid van artikel 71a is
natuurlijk erg interessant, omdat
hierin de procesgang gedurende het
eerste ziektejaar aan de orde wordt
gesteld. Op de wenselijkheid van een
regeling an sich kom ik in het
plenaire debat nog terug. Nu volsta
ik met enkele technische vragen met
als oogmerk de regeling wat in te
perken. Waarom wordt in artikel 3
van de regeling gesproken over het
’’houden van aantekening’’ terwijl
overal elders wordt gesproken over
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het reı̈ntegratiedossier? Het is
allemaal al ingewikkeld genoeg en
het lijkt mij dat in ieder geval
dezelfde termen moeten worden
gebruikt. Het reı̈ntegratiedossier
moet uiteindelijk leiden tot het
reı̈ntegratieverslag dat bij de
WAO-aanvraag moet worden
overgelegd aan de UVI. Is het dan
nog noodzakelijk om heel gedetail-
leerd in het tweede lid van artikel 3
te bepalen welke gegevens moeten
worden vastgelegd? Volgens mij is
het partijen helder – ook de
werkgever – wat precies van hen
wordt verwacht. Dit staat namelijk in
artikel 6 dat handelt over het
reı̈ntegratieverslag. Artikel 3 kan dus
op zijn minst enigszins worden
vereenvoudigd door bijvoorbeeld het
tweede lid te schrappen en in het
eerste lid in meer algemene termen
op te nemen dat de arbodienst
gegevens over ziekteverzuim en
daarmee verband houdende
activiteiten moet vastleggen. Is de
regering daartoe bereid?
In artikel 4, tweede lid, onder b, van
dezelfde regeling wordt gesteld dat
de afspraken in het plan van aanpak
iedere zes weken moeten worden
geëvalueerd. Ondanks het feit dat
daarvan op grond van artikel 5
gemotiveerd kan worden afgeweken,
lijkt mij dit nogal rigide. Het is
natuurlijk van belang dat partijen
elkaar regelmatig zien om de
voortgang van de activiteiten te
bespreken en niet – zoals een recent
rapport van het CNV aantoont – dat
men elkaar soms hele tijden niet
treft. Die ontmoeting kan in het ene
geval na zes weken zijn, maar in
andere gevallen ook na acht of tien
weken. Zou het niet beter zijn, als
basisregel op te nemen dat men
regelmatig moet evalueren, in plaats
van een strakke termijn van 6 weken
te noemen? De regeling kan dan
beter worden toegesneden op het
individuele geval. Ook in het vierde
lid zou de termijn van zes weken
kunnen worden vervangen door
’’regelmatig’’.
Zou het niet verstandig zijn, in artikel
6, onderdeel k, niet alleen een
oordeel van de arbodienst, maar ook
een oordeel van de werkgever te
hebben over de aanwezigheid van
passende arbeid?
Het moet helder zijn dat de nadere
regels die het Lisv op grond van
artikel 7 kan stellen, uitvoerings-
technische regels zijn. Dit wordt
volgens mij ook beoogd, maar dit
moet duidelijker worden verwoord.

Wil de staatssecretaris op mijn
suggesties voor de ministeriële
regeling reageren en nagaan of hij
de regeling kan aanpassen? Wellicht
kunnen wij dan op termijn de
definitieve versie inzien. Ik vind niet
dat wij dit bij hogere wetgeving
moeten regelen, omdat dit de
flexibiliteit zou belemmeren.
Misschien kunnen wij elkaar op deze
manier vinden.
Zie ik het goed dat het ook aan de
Kamer toegezonden rapport van de
werkgroep inzake protocollering
reı̈ntegratieverslag slechts een advies
is waaruit de regering heeft geput
voor deze ministeriële regeling en
dat het rapport zelf geen functie
meer heeft en dus ook niet als een
soort pseudo-wetgeving kan worden
beschouwd?
Ik constateer dat het kabinet
openstaat voor scenario’s waarin de
verplichte aansluiting bij de
arbodienst niet meer bestaat. Het
kabinet staat echter ook open voor
het minder strikt omgaan met
medische gegevens. Ik vind het
interessant dat in het wetsvoorstel
wordt voorgesteld, de laatste volzin
van artikel 685, eerste lid, van het
BW te laten vervallen. Het kabinet
stelt in de toelichting dat voor het
verstrekken van medische gegevens
die nodig zijn voor de reı̈ntegratie of
de begeleiding van zieke werkne-
mers, geen toestemming van de
werknemer meer nodig is. Dit is een
hele stap en ik vraag de regering dan
ook of dit ook geen opgeld zou doen
voor andere instanties dan de
arbodienst, bijvoorbeeld de
werkgever.
Naar aanleiding van artikel IV van de
OSV, onderdeel a, artikel 38 wijs ik
erop dat een werkgever die een
second opinion aanvraagt, de kosten
daarvan moet betalen. Het is echter
niet duidelijk wie de kosten betaalt
als een werknemer een second
opinion aanvraagt. Het lijkt mij
logisch dat de werknemer betaalt,
maar in een brief van de FNV wordt
de vraag gesteld of de kosten uit de
collectieve middelen moeten worden
betaald of door de werknemer zelf. In
ieder geval is het niet duidelijk wie
moet betalen. Daarom krijg ik hierop
graag een toelichting.

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Voorzitter. Ik wil beginnen met een
politieke opmerking om mijn vraag
in te leiden. Ik heb geen al te hoge
verwachtingen van de effecten van
het wetsvoorstel verbetering

poortwachter. Ik zeg dit, omdat ik de
staatssecretaris ook in praktische zin
vraag wat hij verwacht van de
wijzigingen die daarin worden
doorgevoerd. Als ik het wetsvoorstel
naast de huidige regelingen leg, stel
ik vast dat veel kwesties ook in de
huidige wet met hetzelfde doel zijn
geregeld. Zo is er in de huidige wet
een reı̈ntegratieverplichting en een
sanctiemogelijkheid opgenomen.
Deze worden iets veranderd en dan
moet altijd de vraag worden gesteld
of nu wel zal worden bereikt wat tot
nu toe onmogelijk is gebleken. Er is
in de memorie van toelichting en iets
uitvoeriger in de nota naar aanlei-
ding van het verslag een aantal
redenen gegeven waarom het nu wel
zou werken, maar dit blijft wel een
zorgpunt.
Het reı̈ntegratieverslag komt in de
plaats van de reı̈ntegratieplannen.
Het is echter onduidelijk hoe
voorkomen kan worden dat deze
plannen kapotgemaakt worden door
een procedurele benadering. Het
gevaar bestaat immers nog steeds
dat men de wet zo minimaal
mogelijk uitvoert om maar voldaan
te hebben aan de eisen van de wet.
Dat is een lastig probleem, want na
een jaar moet wel worden besloten
of de werkgever een aanzienlijk
bedrag moet betalen. Die beslissing
moet vervolgens ook nog eens
houdbaar zijn voor de rechter.
Die houdbaarheid hangt samen met
de vraag welke zeggingskracht het
protocol en de ministeriële regeling
zullen hebben in juridische procedu-
res. De eisen die aan het reı̈ntegratie-
verslag worden gesteld, zijn in de
wet vastgelegd. Het is mij echter
onduidelijk hoe wordt gegarandeerd
dat die gedetailleerde uitwerking van
het protocol en de ministeriële
regeling houdbaar is voor de rechter.
Als het UWV hierin geen vertrouwen
heeft, zullen wij met hetzelfde
probleem worden geconfronteerd als
bij de UVI’s. De UVI’s hebben de
mogelijkheid om te controleren of de
werkgevers voldoende gedaan
hebben en beschikken over
sanctiemogelijkheden, maar hiervan
wordt in de praktijk geen gebruik
gemaakt. Heeft de staatssecretaris
het gevoel dat een en ander zo sterk
in de wet is verankerd, dat zal
worden bereikt wat wij willen
bereiken? Kan hij verder garanderen
dat men de reı̈ntegratieverplichting
niet alleen procedureel, maar ook
inhoudelijk tegen het licht zal
houden?
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Het reı̈ntegratieverslag moet door de
werknemer worden ingediend. Een
van de belangrijkste redenen
daarvoor is dat de werkgever niet
mag beschikken over de medische
gegevens van de werknemer. De
werkgever kan zo’n verslag dus
überhaupt niet indienen, want dan
zou hij een gedeeltelijk gesloten
envelop moeten krijgen of een
gedeelte hebben ingezien dat hij niet
mag inzien. Mocht de staatssecreta-
ris met de twee vorige sprekers van
plan zijn om hierin een wijziging aan
te brengen, hoe garandeert hij dan
dat de werknemer erop kan
vertrouwen dat zijn privacy wordt
gerespecteerd en zijn medische
gegevens geheim blijven? Het moet
immers gegarandeerd zijn dat de
werkgever alleen maar over die
medische gegevens kan beschikken
die relevant zijn voor de reı̈ntegratie
van de werknemer in zijn bedrijf.
In artikel 71a, lid 5, wordt ingegaan
op de dienstverlening door de
arbodiensten Ik kan mij voorstellen
dat anderen hierbij een rol kunnen
spelen. In de leden 1 t/m 4 wordt
echter ingegaan op de medische
gegevens die moeten worden
aangeleverd ten behoeve van het
reı̈ntegratieverslag. Ik ben niet
principieel tegen de inzet van
derden, maar dan moet wel worden
gegarandeerd dat een onafhankelijke
en niet een particulier ingehuurde
arts inzicht krijgt in die medische
gegevens. Is het overigens juist dat
het een van de implicaties van de
Wet verbetering poortwachter is dat
er meer arbodienstverlening kan
worden afgedwongen dan op dit
moment mogelijk is en in de meeste
contracten is vastgelegd? Als dat zo
is, is het dan niet beter om dit in de
wet vast te leggen? Nu wordt de
arbodienstverlening immers indirect
aan hogere eisen onderworpen.
De wachttijd kan worden verlengd
met 26 weken. Waarom is er
eigenlijk niet gekozen voor een
verlenging tot 52 weken? Is dat een
politieke keuze die in de rest van de
week mag worden bediscussieerd of
zijn hiervoor wetstechnische
redenen? De vrijwillige wachttijd
mag overigens wel met 52 weken
worden verlengd, en dan ligt het
voor de hand om de verplichte
wachttijd hiermee gelijk te schakelen.
De wet maakt het keuringsmoment
flexibeler. Het kan verder in de tijd
worden geschoven; werkgever en
werknemer kunnen na een jaar een
verlenging van de wachttijd

aanvragen. Uit de nota naar
aanleiding van het verslag blijkt
echter dat een en ander financieel
vaak niet aantrekkelijk is. Er behoeft
weliswaar minder Pemba-premie
betaald te worden, maar voor veel
bedrijven is de winst op de
Pemba-premie aanzienlijk minder
dan het doorbetalen van het loon.
Hoe staat het inhoudelijk correcte
verlengen van de wachttijd tot het
financieel belang van de werkgever?
Heeft de staatssecretaris overwogen
om een financiële compensatie in te
bouwen, bijvoorbeeld uit REA-
middelen? Zijn er op dit punt
wetstechnisch mogelijkheden, of
moeten wij het vooral van het
ethische gehalte van de onderne-
mers hebben en ervan uitgaan dat zij
kiezen voor het inhoudelijk belang in
plaats van voor het belang van de
portemonnee?
Het keuringsmoment kan verder in
de tijd worden geschoven, maar
waarom kan het niet naar voren
worden gehaald? Is het mogelijk om
het socialeverzekeringsadvies een
meer bindend karakter te geven? Wij
vragen in het eerste ziektejaar veel
activiteiten van de werknemer en de
werkgever. Als na een paar maanden
blijkt dat de werknemer duurzaam
arbeidsongeschiktheid is, waarom
zou de werkgever dan niet worden
ontslagen van allerlei plichten, zoals
het voeren van gesprekken om de
zes weken, en de mogelijkheid
krijgen om de vacature op te vullen?
Ik heb op dit punt een amendement
in voorbereiding, maar misschien
zijn er wetstechnische redenen om
vervroeging van het keurings-
moment niet mogelijk te maken.
In artikel 71b wordt de reı̈ntegratie-
taak van het Lisv, straks het UWV,
geregeld voor onder meer mensen
met een vangnet-Ziektewetuitkering.
Er moet een reı̈ntegratieverslag
worden opgesteld en er moet
bijgehouden worden wat gedaan
wordt. Waarom is er niet voor
gekozen voor een gelijkstelling met
de werknemers, bijvoorbeeld op het
punt van een second opinion? De
UVI’s boekten ook bedroevende
resultaten met hun inspanningen op
dit terrein. Waarom is het wel
mogelijk om werkgevers die zich niet
voldoende inspannen voor reı̈ntegra-
tie, met een second opinion en
straffen te confronteren? Waarom
wordt het UWV niet zelf met deze
zaken geconfronteerd?
Het is niet duidelijk wat er gebeurt
met iemand die een kortdurend

contract heeft en ziek wordt. Die
persoon valt in eerste instantie
gewoon onder de arbodienst van de
werkgever. Wat gebeurt er echter als
er afspraken zijn gemaakt en het
contract afloopt? Valt die persoon
dan subiet onder het UWV of blijft de
arbodienst een rol spelen? Op welke
manier moet het UWV de verant-
woordelijkheid in dezen op zich
nemen? Wordt het dossier dat de
arbodienst heeft, beschikbaar
gesteld?
Niet alleen via het Burgerlijk
Wetboek maar ook op andere
manieren wordt het mogelijk om de
loonbetaling stop te zetten. Wat is de
rechtsbescherming van de werkne-
mer in die gevallen? Waarom vindt
er geen toetsing plaats? Zeker bij een
combinatie van arbeidsconflicten en
ziekte kan er vrij snel een verschil
van interpretatie ontstaan over het
meewerken aan een oplossing. Als
het in het wetboek wat gemakkelijker
wordt gemaakt om de loondoor-
betaling te stoppen, vrees ik dat het
een veel gebezigde praktijk wordt,
met veel conflictstof. Moeten wij
daar niet op anticiperen en iemand
mee laten kijken voordat de
loondoorbetaling wordt stopgezet?
Ik kom over de second opinion te
spreken. In de nota naar aanleiding
van het verslag staat dat men terug
kan naar de werkgever en via de
rechter kan afdwingen dat de
werkgever wel een plek gaat bieden.
In de invoeringswet staat dat na een
negatieve second opinion de
werknemer onmiddellijk een
persoonsgebonden reı̈ntegratie-
budget kan aanvragen. Kan de
staatssecretaris dit nader toelichten?
Het kan van belang zijn als er plek in
het eigen bedrijf is en de arbodienst
en de werkgever onvoldoende
meewerken. Het is mogelijk dat de
werknemer zich op een andere
manier laat begeleiden. Ik had het
gevoel dat dit uitgesloten was en dat
geen persoonsgebonden reı̈ntegratie-
budget voor scholing voor een
andere functie in het bedrijf
aangevraagd kon worden.
Mijn volgende vraag betreft het
ondersteunen van de cliënten. De
cliënten krijgen meer plichten, maar
ook meer rechten. Ik denk aan de
second opinion, inspraak in de keuze
van het reı̈ntegratiebedrijf en het
persoonsgebonden reı̈ntegratie-
budget. Hoe denkt de staatssecretaris
die cliënten van het UWV daarin te
begeleiden? Wellicht is er steun van
onafhankelijke adviseurs. Of moet
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het allemaal door het UWV of door
de werkgever gebeuren? Heeft de
staatssecretaris overwogen om in
bijvoorbeeld CWI’s onafhankelijke
steunpunten in overleg met de
cliëntenorganisaties vorm te geven,
waar men voor informatie en advies
terechtkan?
Ik kom te spreken over de rol van het
UWV. Ik kan in de wet nergens een
aanknopingspunt vinden om het
UWV een rol te geven bij branche- of
sectorinitiatieven. Het is een goede
zaak als het midden- en kleinbedrijf
op branche- of sectorniveau de
krachten bundelt. Men kan een
gemeenschappelijk reı̈ntegratiebedrijf
kiezen. Te denken valt ook aan
reı̈ntegratieteams waarin het UWV
een rol speelt, al was het alleen maar
vanwege snelle toegang tot de
REA-middelen en een betere
communicatie. Is dat mogelijk? Is het
UWV gerechtigd om daaraan mee te
doen? Bij de hoogrisicobedrijven is
de geheimhouding eraf. Waar is dat
precies geregeld? Er is verwezen
naar de invoeringswet. Ik kan
nergens vinden waar wettelijk de
handrem eraf gehaald is. Wat mag
het UWV met de kennis doen?
Publiceren? Is het mogelijk dat het
UWV een actievere rol gaat spelen
en ongevraagd advies geeft?
Ik heb de arbeidsconflicten gemist. Ik
heb begrepen dat het in ieder geval
in het reı̈ntegratieverslag moet
worden opgenomen. Het blijkt dan
pas veel later. Is het mogelijk dat
arbeidsconflicten eerder worden
gemeld en dat er anders mee wordt
omgegaan? Het kan een grote bron
van juridische onhelderheid zijn. Wat
is meewerken en niet-meewerken?
Bij een arbeidsconflict is het lastig
om mee te werken met een plan van
de werkgever. Kan een andere weg
worden verzonnen? Ik weet niet of
hierover bij het maken van de wet
ideeën ontwikkeld zijn, maar als dat
wel zo is, zou ik ze graag vernemen.
Anders moeten wij er in de komende
dagen maar over discussiëren welk
vervolg hieraan gegeven zou kunnen
worden.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Voorzitter. Als het waar is dat
in de huidige situatie duizenden
mensen integreren, veeleer ondanks
dan dankzij het model van de
poortwachter, dan is er reden om er
nog eens goed naar te kijken. Er is
ook veel verbeterd, maar enige
scepsis over hoe dit later zal blijken
uit te werken, is op grond van de

ervaring tot nu toe niet ongerecht-
vaardigd.
Wij zijn altijd een groot voorstander
geweest van meer betrokkenheid van
de uitvoeringsorganisatie in het
eerste ziektejaar. Die is er gekomen,
maar het is de vraag of dit niet nog
wat versterkt kan worden. Nu blijven
de taken van het UWV in het eerste
ziektejaar beperkt tot de registratie
van ziekteverzuim en het op verzoek
verstrekken van een sociale-
verzekeringsadvies. Zou het niet
verstandig zijn, mogelijk te maken
dat het UWV zo’n advies ook op
eigen initiatief kan geven? Nu weet ik
best dat hiervan in de bulk van de
gevallen geen sprake zal zijn, maar
als het UWV uit het profiel van een
bedrijf kan opmaken dat er wel eens
sprake zou kunnen zijn van allerlei
arbeidsconflicten, dan is er toch niets
op tegen om het UWV ook een
initiatiefrecht te geven? Wil de
staatssecretaris dit via een nota van
wijziging bevorderen?
Ik ben nieuwsgierig naar zijn reactie
op het amendement-Wilders c.s., dat
door een brede meerderheid
gesteund wordt. Daarbij gaat het om
het handhaven van de ziektemelding
na 13 weken. Het aspect van
lastenverlichting is evident, maar dat
zal de staatssecretaris zich ook wel
hebben gerealiseerd toen hij een
termijn van 6 weken voorstelde. Wil
hij uitleggen waarom die lastenver-
zwaring bij handhaving van 6 weken
gerechtvaardigd zou zijn?
Er is bij nota van wijziging voorge-
steld om het UWV de werkgever de
mogelijkheid te laten geven,
werknemers groepsgewijs geschikt te
melden. Dat kan later dan na vier
dagen, wat in individuele gevallen is
voorgeschreven. Ik vind dit een
bijdrage aan bestandsvervuiling en ik
zal eventueel een amendement
hierover indienen.
Welk positief effect verwacht de
staatssecretaris van het introduceren
van een second opinion op de
procedure? En wat zal het rechtsef-
fect ervan zijn? De cliënt van het
UWV kan geen second opinion
aanvragen. In hoeverre is de
bezwaar- en beroepsprocedure een
substituut hiervoor? Ik sluit mij aan
bij de vraag van de heer Harrewijn
over de bedrijven met een hoog
risico, die bekend zullen worden
gemaakt, als ik goed geı̈nformeerd
ben. Komt hiervoor een nota van
wijziging of misschien zelfs een
afzonderlijk wetsvoorstel?

De VVD-fractie heeft een paar vragen
gesteld over bescherming van de
privacy. Nu ben ik niet de eerste om
te vragen of men hierbij niet te ver
doorschiet, maar ik vraag me wel af
of het echt nodig is dat werkgevers
in de regel niet geı̈nformeerd kunnen
worden over de ziekte van werkne-
mers. In de praktijk zal de werkgever
toch wel weten wat zijn werknemer
die zich ziek meldt, mankeert. Stel je
voor dat iemand zich ziek meldt
wegens burn-out; dat is direct aan
het werk gerelateerd. Dan moet een
werkgever dat toch weten. Ik kan mij
ook de omgekeerde situatie
voorstellen dat men weet dat de
regel is dat de werkgever dat te
horen krijgt, maar dat er een
hardheidsclausule in de wet komt dat
een werknemer in bepaalde situaties
rechtens kan vragen om de
werkgever niet te informeren. Dan is
er ook een privacybescherming,
maar vanuit een andere invalshoek.
Ik sluit mij aan bij eerdere vragen
over de sanctie voor de werkgever
van een loondoorbetalingsplicht van
26 weken en niet van een jaar. Ik
voeg daaraan de vraag toe of het
mogelijk is dat een werkgever zich
tegen het risico van sancties kan
gaan verzekeren. Als dit zo is en als
dit zal gebeuren, kan dan een
schatting worden gegeven in
hoeverre die mogelijkheid zal
worden benut? Wordt dan ook het
sanctie-instrument terzake van de
werkgever niet bot?

De heer De Wit (SP): Voorzitter. Bij
de politieke beschouwingen zal ik
nog spreken over de vraag of dit
soort sancties inderdaad effect
hebben en niet eerder de negatieve
effecten zullen versterken die al
optreden in het kader van bijvoor-
beeld het aannemen van mensen die
een handicap hebben. Ik heb slechts
drie vragen.
In de eerste plaats gaat het om de
beoordeling of werkgever en
werknemer zich voldoende hebben
ingespannen om uit de WAO te
blijven of in elk geval om duidelijk te
krijgen wat er aan de hand is. Dit
moet beoordeeld worden. Dat is de
crux van het wetsvoorstel. Ik hoop
dat de staatssecretaris bevestigt dat
de basis voor dit oordeel uitsluitend
en alleen is wat er in het verslag
staat. Is dat de basis om uiteindelijk
te toetsen of sprake is van het
opleggen van een sanctie aan de
werkgever of aan de werknemer of
beiden?
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In de tweede plaats krijgt de
werknemer bij het formuleren van
het verslag een zelfstandige rol. Ik
kan mij daar ook een aantal
problemen bij voorstellen. In de
relatie tussen werkgever en
werknemer kan er bijvoorbeeld een
zekere onvrijheid ontstaan. De vraag
is of de werknemer in dat verslag
met standaardformuleringen wordt
geconfronteerd of dat hij zelf in staat
is om op te schrijven wat hij
wenselijk vindt. Zo ja, als de enige
basis voor mogelijke sancties het
verslag is, kan de werknemer dan
iemand van de ondernemingsraad of
van een vakbond erbij halen of
desnoods rechtshulp inroepen, als
het hogerop gespeeld wordt?
In de derde plaats gaat het om de
sanctie die wordt toegepast met
betrekking tot loondoorbetaling. Ook
ik heb gezien dat de WAO-aanvraag
verder wordt behandeld, als de
werknemer dat wil. Wordt dan geen
beslissing genomen over het
uiteindelijke recht op uitkering of
wordt dat wel gedaan? Als een
beslissing wordt genomen, kun je je
afvragen met ingang van wanneer de
WAO-uitkering wordt toegepast,
ondanks het loondoorbetalings-
tijdvak. Als dit met terugwerkende
kracht zou zijn na afloop van 52
weken, heeft de loondoorbetalings-
sanctie niet de kracht die de
staatssecretaris wellicht beoogt,
omdat er met het toekennen van de
WAO-uitkering een verrekening
plaatsvindt tussen het doorbetaalde
loon en de WAO-uitkering waar
iemand recht op heeft. Zie ik dat
juist? Als de werknemer het wil,
wordt de WAO-aanvraag afgehan-
deld, wordt een beslissing genomen
en kan de beslissing genomen
worden met terugwerkende kracht na
afloop van de normale termijn van
52 weken?

De heer Van der Knaap (CDA):
Mijnheer de voorzitter. Ik zal de
vragen van mijn collega’s niet
herhalen, om zodoende wat tijd te
winnen.
Ik hoor graag een motivering van de
staatssecretaris waarom het eerste
ziektejaar via regelgeving ’’dicht-
geprotocolleerd’’ moet worden. Hij
legt naar onze mening een blauw-
druk op, waardoor partijen genood-
zaakt zijn zich aan regels te houden
in plaats van hun eigen verantwoor-
delijkheid in een concrete situatie
vorm te geven. Leidt dat niet tot
bureaucratisering van het eerste

ziektejaar en tot defensief gedrag van
partijen?
Op zichzelf zijn de afspraken die in
het protocol zijn gemaakt over het
eerste ziektejaar goed. Wij onder-
steunen die van harte. Het is goed
dat partijen die in het eerste
ziektejaar werkzaamheden verrichten,
proportionele standaarden ontwikke-
len en afspraken maken. Dat had
echter ook kunnen gebeuren in de
vorm van een convenant. Waarom
wordt geprobeerd de inhoud van het
reı̈ntegratieverslag vast te leggen in
de ministeriële regeling? Een
convenant geeft veel meer de
verantwoordelijkheid aan van het
bedrijfsleven zelf.
Het UWV krijgt een belangrijke rol in
het eerste ziektejaar en bij de
toetsing van het reı̈ntegratieverslag.
De huidige taken betreffende de
beoordeling van bijvoorbeeld
REA-aanvragen en van de
reı̈ntegratieverslagen worden traag
en minimaal uitgevoerd. De vraag
komt op hoe kan worden gegaran-
deerd dat het nieuwe UWV deze
taken wel snel en adequaat kan
uitvoeren. Weken wachten op een
second opinion of op een REA-
beschikking verstoort het reı̈ntegratie-
proces. Met name de toets of er
passende arbeid beschikbaar is en
wat als passende arbeid kan worden
gezien, vereist meer arbeids-
rechtelijke deskundigheid bij het
UWV. Ook wij vragen ons af of het
UWV de juiste instantie is om een
onderzoek te doen tijdens het eerste
ziektejaar of er voldoende
reı̈ntegratie-inspanningen zijn
gedaan. Weliswaar toetst het UWV
het reı̈ntegratieverslag bij de
WAO-aanvragen, maar dat moet naar
onze mening een toets zijn of in
redelijkheid tot gedane inspanningen
had kunnen worden gekomen. Een
second opinion over de concrete
reı̈ntegratie-inspanningen vraagt
specifieke deskundigheid en kennis
over de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden. Zijn die op dit moment wel
in huis bij het UWV?
Ik heb nog een vraag over de
consequenties van een second
opinion in verband met de verlen-
ging van de loondoorbetalings-
verplichting van de werkgever. Is
overwogen de loondoorbetaling te
verlengen naar twee jaar? In veel
gevallen blijkt een jaar onvoldoende
te zijn, zeker als na negen maanden
de WAO-keuring en het reı̈ntegratie-
verslag moeten worden ingediend.
De facto kan er een halfjaar worden

gewerkt met een plan van aanpak.
Aangegeven is dat het bij nota van
wijziging mogelijk zou worden
gemaakt om de aantallen WAO’ers
op bedrijfsniveau openbaar te
maken. Ik heb er echter nog geen
concrete initiatieven toe gezien in de
nota naar aanleiding van het verslag.
Kan er nadere informatie over
worden gegeven?
Ik kom bij de artikelen, te beginnen
met artikel 38 van de Ziektewet.
Waarom is ervoor gekozen de
ziekmelding aan het UWV te
vervroegen? Het betekent meer dan
een verdubbeling van het aantal
ziekmeldingen naar 900.000. Welke
lastenverzwaring vloeit hieruit voort?
Naar onze mening dient de
ziekmelding slechts om de wacht-
periode voor de WAO vast te stellen.
Het is dus slechts een administra-
tieve handeling en dat dient het ook
te blijven. 13 weken lijkt een goede
termijn te zijn. Dat laat onverlet dat
de werknemer en de werkgever
eerder aan de slag moeten gaan met
werken aan herstel en reı̈ntegratie
van de zieke werknemer. Ik zal een
amendement in dezen dan ook
ondersteunen.
Vervolgens kom ik bij artikel 71a van
de WAO betreffende de ministeriële
regeling. Deze schrijft zeer gedetail-
leerd voor wat er moet gebeuren in
het eerste ziektejaar. Met name de
termijnen vallen op. Waarom wordt
geregeld dat er elke zes weken
contact moet zijn? Waarom geen
vier, twee of acht? Dat hangt nu af
van het individuele geval. In
sommige situaties zal er elke week
contact moeten zijn. Ook de
voorschriften wat er precies moet
worden opgeschreven, leiden naar
onze mening tot verstarring en
bureaucratie. Doel lijkt nadrukkelijk te
zijn een inhoudelijke normering van
de gewenste reı̈ntegratie-inspanning
in het eerste jaar. Graag krijg ik een
reactie.
In het negende lid wordt de sanctie
op onvoldoende reı̈ntegratie-
inspanningen voor de werkgever
geregeld: verlenging van de
loonbetaling met 26 weken. Waarom
is niet gekozen voor een jaar? Wat
gebeurt er als de werkgever na de
verlenging met 26 weken nog steeds
onvoldoende activiteiten heeft
verricht?

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter. Mijn algemene opmerking
is dat er wel een betere scheiding
tussen verantwoordelijkheden is
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gemaakt van de privaatrechtelijke en
publiekrechtelijke partijen, maar dat
het terugtrekken van publiekrechte-
lijke partijen eigenlijk niet wordt
gecompenseerd door een beter
reı̈ntegratie-instrumentarium in het
privaatrecht en het arbeidsrecht. Ik
heb een amendement voorbereid om
de rechten en plichten van de
werknemer beter vast te leggen,
zodat in het eerste jaar van ziekte
duidelijkheid bestaat in de privaat-
rechtelijke overeenkomst waartoe
men gehouden is. Ik vind dat een
belangrijke toevoeging. Ik ben het
namelijk niet met de heer Van
Middelkoop eens dat de publieke
instantie in dat eerste ziektejaar meer
te zeggen krijgt. Integendeel. De
publieke instantie wordt vooral op
afstand gezet.
Wat vervolgens naar onze smaak
ontbreekt, zijn concrete, inhoudelijke
criteria op basis waarvan
reı̈ntegratie-inspanningen van
betrokken partijen worden getoetst.
Werkgevers en werknemers moeten
weten wat redelijkerwijs van hen kan
worden verwacht als zij minimaal
aan inhoudelijke reı̈ntegratie-
inspanningen moeten voldoen. Ik
weet dat er een ministeriële regeling
ligt waarin de procesgang wordt
geregeld. Dat is goed, maar dat gaat
alleen om de procedure. Ik doel nu
op de inhoudelijke beoordeling op
een bepaald moment van wat aan
reı̈ntegratie-inspanningen is verricht.
Daar kun je niet aan ontkomen.
Dan kom ik op mijn artikelsgewijze
opmerkingen. In het oorspronkelijke
voorstel stond in artikel II, Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering,
dat alleen op verzoek van de
werknemer de verlengde wachttijd
kon worden verkort. Maar bij nota
van wijziging is daarin verandering
aangebracht. De verlengde wachttijd
kan nu op verzoek van de werkgever
of de werknemer worden verkort.
Moet zo’n verzoek altijd zonder meer
worden ingewilligd, of zit daar nog
een toetsing aan vast? Welke
zwaarwegende omstandigheden
kunnen ertoe leiden dat de toestem-
ming tot verlenging niet wordt
gegeven? In de nota naar aanleiding
van het verslag wordt hierop geen
antwoord gegeven. Wordt verwacht
dat de uitvoeringsinstelling bij deze
toets de kans van welslagen van de
reı̈ntegratie betrekt? Ik kan mij daar
slecht een voorstelling van maken.
Het is ook lastig om hierover te
praten, want het is allemaal zo

gedetailleerd. Wij hebben echter ook
afgesproken dat dat mocht.
De bepalingen in artikel 24 en 28
lijken ook toepasbaar als de
verantwoordelijkheid voor de
reı̈ntegratie bij de werkgever berust.
Is dat het geval? Dat zou vreemd zijn,
want dan komt de uitvoeringsin-
stelling toch weer in het eerste
ziektejaar aan bod.
In artikel 34 wordt iets heel
ingewikkelds geregeld. Het College
van toezicht sociale verzekeringen
heeft daarop commentaar geleverd.
Op dat commentaar heeft de
staatssecretaris gezegd dat de
meeste wensen van het Ctsv zijn
ingewilligd. Ik hoor echter graag of
dat ook geldt voor de afwijzing van
de WAO-aanvraag in relatie tot de
toekenning. Dat specifieke onderdeel
komt aan de orde onderaan bladzijde
12 van de brief van het Ctsv.
Dan kom ik op de positie van de
arbodienst in het eerste ziektejaar. De
werkgever moet zich volgens artikel
71a, lid 5, laten bijstaan door de
arbodienst bij het reı̈ntegratieverslag.
Hoe verhoudt zich dat tot artikel 8
van de REA, waarin staat dat
werkgevers ook een reı̈ntegratie-
bedrijf kunnen inschakelen? Wordt
nu de exclusieve bevoegdheid
gelegd bij de arbodienst, of heeft de
werkgever ook nog mogelijkheden
om een reı̈ntegratiebedrijf in te
schakelen? Dat lijkt een discrepantie
tussen het wetsvoorstel verbetering
poortwachter en de wetsvoorstellen
SUWI.
De uitvoeringsinstelling kan de
werkgever en de arbodienst
rechtstreeks aanspreken als de
werkgever en arbodienst in gebreke
blijven bij het ter beschikking stellen
van hun deel van het reı̈ntegratie-
verslag aan de werknemer. Maar in
beginsel heeft de UVI geen relatie
met de arbodienst. Kan het in
gebreke blijven van de arbodienst
dan worden toegerekend aan de
werkgever? Het staat als zodanig in
de wetstekst.
De UVI zal via de arbodienst
algemene informatie aan de
werknemer verstrekken. In het
reı̈ntegratieverslag wordt melding
gemaakt van de datum van
informatieverstrekking. Dat is raar,
want daarmee besteedt de UVI in
feite taken uit. En wie controleert of
die informatieverstrekking via de
arbodienst goed gebeurt? Wat is de
sanctie als de arbodienst dat niet
goed doet?

Daarmee kom ik op het sociale-
verzekeringsadvies dat de UVI kan
verstrekken. Het is mij onduidelijk
hoever dit strekt. Is het een
algemeen advies, of biedt het de
ontvangers de mogelijkheid, de op
hun situatie toegesneden informatie
bij hun overwegingen te betrekken?
Als de UVI aangeeft dat er een recht
op een WAO-uitkering kan ontstaan,
dan zal de motivatie om aan
reı̈ntegratie te beginnen wellicht
verminderen. Hoever strekt dat
advies dus? Ik vond het gestelde
door de heer Van Middelkoop dat dit
in feite een advies op aanvraag is,
heel interessant. Ik kan mij voorstel-
len dat zo’n SV-advies verplicht
wordt bij hoogrisicobedrijven. Dan
weten zij in ieder geval wat er aan de
hand is. Een algemeen advies is dan
niet interessant. Het moet dan gaan
om een op hun situatie toegesneden
advies. Hoe staat de staatssecretaris
tegenover een verplicht SV-advies in
dat soort gevallen?

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Voor de duidelijkheid: zover
was ik nog niet, al vind ik dit ook
interessant. Mijn suggestie was om
het UWV in elk geval een initiatief-
recht in dat kader te geven. Ik kan
mij voorstellen dat er juist gebruik
wordt gemaakt van dat recht in die
hoogrisicobedrijven.

Mevrouw Schimmel (D66): Dat lijkt
mij een mogelijkheid. Ik wil dit
overigens niet in het algemeen doen.
Ik wil het koppelen aan die hoog-
risicobedrijven. Dan is de openbaar-
making van gegevens ook wel
belangrijk. Overigens zijn de
gegevens beschikbaar bij de UVI.
In het voorgestelde artikel 71a, lid 9,
van de WAO is bepaald dat het Lisv
een loonsanctie oplegt als de
werkgever zonder deugdelijke grond
zijn verplichtingen niet of niet
volledig is nagekomen. Die verplich-
tingen behelzen met name het
verantwoordingsproces en niet het
reı̈ntegratieproces. Wat mij betreft
moet het ook enigszins kunnen gaan
om toetsing van de inhoud van
reı̈ntegratieprocessen aan het van
tevoren afgesproken reı̈ntegratie-
normenkader. Aangezien de
loonsanctie kan variëren met de
ernst van de overtreding, vraag ik
mij ook af waarom de loondoor-
betalingsverplichting van 26 weken
niet is uitgebreid naar 52 weken,
want het is niet verplicht een
loondoorbetalingsverplichting van, in
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het geval van het wetsvoorstel, 26
weken op te leggen. Dat kan
variëren. Dan zou je ook kunnen
zeggen dat, in het geval van een zeer
ernstige overtreding van de
regelgeving, een loondoorbetalings-
verplichting van 52 weken van
belang is, of in het geval van
herhaling.
Ik vraag mij voorts af of bij de
overdracht van de reı̈ntegratie aan
de UVI, vanwege het einde van de
dienstbetrekking, ook een loon-
sanctie mogelijk is. Behoort een
loonsanctie tot de mogelijkheden in
gevallen waarin werkgever en
werknemer vrijwillig hebben gekozen
voor een verlenging van de
wachttijd, met een maximumperiode
van 52 weken? Ik vraag dit, omdat
het in het BW zo is geregeld dat je
maximaal verplicht bent tot een
loondoorbetaling van 104 weken.
Stel dat je de wachttijd verlengt met
52 weken. Dan zit je al aan die 104
weken. Is in dat geval ook nog een
loonsanctie mogelijk in de vorm van
een loondoorbetaling? Is loonsanctie
mogelijk voor vangnetgevallen? Is
loonsanctie mogelijk als een
werkgever opnieuw zonder deugde-
lijke grond in gebreke blijft? Kan de
werknemer het Lisv verzoeken de
WAO-beoordeling aan te houden tot
het eind van de loonsanctieperiode?
Volgens mij is dat inmiddels
mogelijk, maar ik krijg daar nog
graag een reactie op. Wat gebeurt er
als een werkgever bezwaar en
beroep aantekent tegen een
loonsanctiebeslissing en tegelijkertijd
weigert om aan een loondoor-
betalingsverplichting deel te nemen?
Wat betreft het Burgerlijk Wetboek
heb ik al gezegd, aangezien het
publiekrechtelijk instrumentarium in
het eerste ziektejaar wordt vermin-
derd, dat die kwestie ook in de
privaatrechtelijke omgeving moet
worden verbeterd. Ik ga daar verder
niet op in, want dat is volgens mij
iets voor de plenaire discussie. Wat
betreft de second opinion sluit ik mij
aan bij de vragen die anderen
hebben gesteld over de rechtsgevol-
gen daarvan. Als de kosten voor
rekening van de werknemer komen,
dan vind ik dat niet redelijk.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter. Wij zien de Wet verbete-
ring poortwachter in het kader van
wat wij indertijd in één van onze
eerdere inbrengen hebben genoemd
de ontmedicalisering van de WAO.
Uiteraard kan dit alleen daar waar dit

mogelijk en redelijk is. Immers, er
zijn ook belangen van betrokkenen in
het geding, bijvoorbeeld gericht op
medische begeleiding en zorgvuldige
termijnen; ook lange termijnen
desnoods. In het omgekeerde geval
geldt echter dat je er sneller bij kunt
zijn. Mijn eerste vraag betreft dan
ook het op afstand geraken van het
UWV. Verdient het overweging, de
werknemer na 13 weken een gesprek
te doen hebben met de arbeids-
deskundige, die in het kader van de
claimbehandeling kan aangeven wat
de werkgever moet doen en nog kan
doen? Als de arbeidsdeskundige stelt
dat terugkeer niet mogelijk is, kan
direct gekeken worden naar
passende arbeid of, als dat niet
mogelijk blijkt, de doorschuif naar de
WAO-claim. Dan ben je er sneller bij.
In de gevallen waarin die helderheid
er naar het oordeel van deskundigen
is, zou dus uitzuivering kunnen
plaatsvinden. Op dat punt zal mijn
fractie een amendement indienen. Ik
verneem daarop nu of deze week
graag een reactie.
De terugdringing van de ziekmeldings-
termijn is een grotere belasting van
de UVI’s omdat meer gevallen
gemeld worden. Echter, hoe sneller
er maatwerk geleverd kan worden,
hoe liever het ons is. Dat pleit voor
een kortere termijn. De heer Van der
Knaap heeft gezegd dat werkgevers
en werknemers niet aan die termijn
gebonden zijn. Eerder is mogelijk,
omdat het een administratieve
handeling betreft. De vraag is of dat
ook altijd zo zal gaan. Een wettelijke
bepaling komt pas in beeld en wordt,
eventueel en onverhoopt, in werking
gesteld als men er niet aan voldoet.
Er is een kan-bepaling opgenomen,
maar het gaat ook om de extreme
omstandigheid waarin het niet
gebeurt. Over dat spanningsveld
verneem ik graag het oordeel van de
bewindslieden. Als de regering het
Lisv bij nota van wijziging de
bevoegdheid geeft, te bepalen dat
werkgevers op een later tijdstip
mogen melden, dient in het
amendement van collega Wilders c.s.
nog een technische aanvulling
opgenomen te worden, want dan
moet het ingevoegde derde lid
vervallen.
Over de samenwerking tussen de
UVI en de arbodienst zijn al diverse
vragen gesteld. Ik sluit mij daarbij
ten aanzien van artikel 71 aan. In het
bijzonder moet worden voorzien in
de omstandigheid waarin er

conflicten of communicatie-
problemen zijn.
Ik ben geneigd het amendement op
stuk nr. 8 over de loondoorbetalings-
plicht te steunen.
Ten aanzien van de protocollering
reı̈ntegratieverslag is er een
werkgroep ingesteld waarin diverse
organisaties vertegenwoordigd zijn,
maar geen cliëntenorganisaties.
Waarom is de werknemerskant niet
betrokken bij de uitwerking en de
normering van de totstandkoming
van het protocol? Is het gewenst dat
in de toekomst in die samenspraak
wordt voorzien langs wettelijke titel?
Ik sluit mij aan bij eerder gestelde
vragen over second opinion en
passende arbeid. Voor het overige
heb ik belangstelling voor het
antwoord op de vraag in hoeverre
zaken bij wet geregeld moeten
worden. Nu liggen amendementen
voor waarmee de rechtsverhouding
tussen werkgevers en werknemers
terzake van de reı̈ntegratietrajecten
in de wet wordt ’’getild’’. Dat is een
voorbeeld van hetgeen wij vanmor-
gen bespraken. Ik ben uiterst
nieuwsgierig naar de reactie van het
kabinet op deze amendementen. Als
wij het bij wet regelen, weten we
waar wij het over hebben en dan
wordt het deze week of op de datum
van stemming bepaald. Daar zit iets
aantrekkelijks is. Het is echter de
vraag of de materie al voldoende is
uitgekristalliseerd om de zaak te
fixeren. In de nabije toekomst kan de
nodige flexibiliteit, waar de minister
en de staatssecretaris om vroegen,
immers nut hebben. Graag hoor ik
hierover een heldere beschouwing
van de staatssecretaris voordat wij
daarover van de week in het plenaire
debat een oordeel vellen.

De voorzitter: In dit wetgevings-
overleg zijn veel vragen gesteld. Ik
stel daarom voor om na de pauze,
aan het eind van de middag, de
staatssecretaris de gelegenheid te
geven om te antwoorden – dat
antwoord kan een half uur of drie
kwartier duren – en het bij die ene
ronde te laten. Ik stel verder voor om
vragen die schriftelijk kunnen
worden beantwoord, schriftelijk af te
handelen. Anders gaat dit ten koste
van de behandeling van SUWI en dat
zou jammer zijn. Hoe denkt de
commissie daarover?

De heer Wilders (VVD): Dat lijkt mij
prima. Kunnen wij er dan van
uitgaan dat alle vragen die de
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staatssecretaris niet mondeling
beantwoordt, voor morgen 12.00 uur
schriftelijk worden beantwoord?

De voorzitter: Ik zie de staatssecre-
taris ’’ja’’ knikken, maar het is niet de
bedoeling dat alles schriftelijk wordt
gedaan.

De vergadering wordt van 12.57 uur
tot 16.45 uur geschorst.

Voorzitter: Noorman-den Uyl

De voorzitter: Aan de orde is de
beantwoording van de staatssecreta-
ris over het wetsvoorstel verbetering
poortwachter.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Voorzitter. Ik dank de Kamer voor
haar inbreng in eerste termijn. Er zijn
ontzettend veel vragen gesteld
waardoor ik enigszins wanhopig
dreigde te worden voordat wij de
pauze in gingen. Ik heb die pauze
evenwel goed kunnen benutten om
zoveel mogelijk vragen te kunnen
beantwoorden. Ik zal proberen zo
volledig mogelijk te zijn. Aan het
eind merken wij dan wel of er nog
vragen zijn blijven liggen die dan
eventueel schriftelijk beantwoord
kunnen worden.
Uit de verschillende betogen heb ik
een brede instemming met het
wetsvoorstel mogen proeven. Wel is
de vraag naar voren gebracht of
middels dit wetsvoorstel via een
omweg niet sprake zal zijn van
bureaucratie. Helemaal te vermijden
is dat natuurlijk niet. Als je niet al te
zware regels wilt stellen aan
reı̈ntegratie-inspanningen in het
eerste ziektewetjaar, krijg je al snel
minimumeisen die in de praktijk als
maximumeisen worden ervaren en
die als louter procedureel worden
afgedaan. Stel je daarentegen zware
inhoudelijke eisen, dan creëer je al
snel een bureaucratisch monstrum.
Wij moeten dus tussen die twee
uitersten door laveren. Ik denk dat
wij daarin aardig geslaagd zijn. Ik
heb kennisgenomen van een aantal
suggesties en amendementen
waarmee wij goed uit de voeten
kunnen en die enige rompslomp
kunnen vermijden.
Vervolgens kom ik te spreken over
de ministeriële regeling voor de
procesgang van het eerste ziektejaar.
Met name de heren Wilders en Van
der Knaap hebben gevraagd of de in
die regeling vervatte eisen niet wat
algemener kunnen worden ver-

woord, zodat ze wat minder
bureaucratisch zouden kunnen
werken. Als voorbeeld is genoemd
de plicht om ongeveer zeswekelijks
te evalueren nadat een plan van
aanpak eenmaal gemaakt is. De
heren Wilders en Van der Knaap
hebben mij gesuggereerd te kiezen
voor de omschrijving dat er
regelmatig wordt geëvalueerd. Ik zou
daarop graag willen ingaan. De heer
Wilders heeft nog wat andere
suggesties gedaan met betrekking tot
de eerste artikelen, die mij ook als
zinnig in de oren klonken. Ik zal deze
suggesties gebruiken om de
ministeriële regeling aan te passen
en zal de aanpassingen vervolgens
op een later moment aan de Kamer
voorleggen, zodat wij die zo nodig
met elkaar kunnen bespreken. Ik zal
dus graag deze vereenvoudigings-
slag maken op het gebied van
genoemde regeling.

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Kunt u precies aangeven welke
suggesties van de heer Wilders u
overneemt?

Staatssecretaris Hoogervorst: De
suggestie over de termijn van zes
weken is volgens mij de belangrijk-
ste. Daarnaast was er nog een aantal
meer technische suggesties met
betrekking tot de eerste artikelen,
waar ik nog nader naar zou willen
kijken.
Voorzitter. Er is gevraagd wat de
gang van zaken zal zijn als de
arbodienst oordeelt dat het niet
nodig is een plan van aanpak te
maken maar de werkgever en de
werknemers het daarmee niet eens
zijn. Welnu, de werkgever en de
werknemers zijn natuurlijk uiteinde-
lijk aan zet. De arbodienst is niet
meer dan een door de werkgever
ingehuurde kracht. Als werkgever en
werknemer samen van mening zijn
dat het moet gebeuren, gaat het ook
alsnog gebeuren.
Als de arbodienst of de werkgever
het niet nodig vinden om na zes
weken een plan van aanpak op te
stellen en als later blijkt dat dit
oordeel onjuist is, kunnen werkgever
en werknemer dan gesanctioneerd
worden? Natuurlijk is dat het geval.
Er kan echter gemotiveerd worden
afgeweken van die termijn van zes
weken. Als er een fout wordt
gemaakt of een verkeerde beoorde-
ling wordt gedaan, kan dat later
worden hersteld. Dan moet men
echter wel wat uitleggen.

Mevrouw Smits (PvdA): Hoe
verhoudt die verplichting om de zaak
na zes weken te bekijken, zich daar
dan toe? Als die termijn van zes
weken uit de ministeriële regeling
wordt gehaald, is er toch eigenlijk
niets meer?

Staatssecretaris Hoogervorst: Er
moet een verplichting zijn om de
zaak regelmatig te bekijken. Voor mij
was het rapport van het CNV een
grote eye opener. Daaruit bleek dat
30% van de werknemers in de laatste
vijf maanden van verzuim voor de
WAO-aanvraag geen contact heeft
met de werkgever. Dat is overigens
vaak de schuld van de werknemer. In
zo’n geval is er evident sprake van
niet regelmatige evaluatie en van
nalatigheid. Zo’n geval komt dus al
per definitie niet door deze trechter
heen. Als wij daar geen 30%, maar
misschien 10% mee kunnen uitzeven,
zijn wij dus al een heel eind. Dat is
de reden waarom ik niet zo aan die
termijn van zes weken hecht. Het is
evident dat als iemand bij de WAO
aanklopt en er maanden niets is
gebeurd, er niet regelmatig is
overlegd. Dat kan men niet meer
uitleggen. Er wordt dan, anders dan
nu, geen boete opgelegd, maar dan
wordt gezegd dat men over een
halfjaar maar terug moet komen. De
meerderheid van de Kamer vindt dat
men dan maar over een jaar terug
moet komen. Daar kan ik mij prima
in vinden.
In het geval er niet na zes weken een
plan van aanpak is, maar misschien
na acht weken, moet de UVI
vaststellen of de werkgevers en
werknemers in redelijkheid hebben
gehandeld. Daar kan ik mij in vinden.
Er is gevraagd wat de samenhang is
tussen het reı̈ntegratieverslag, de
ministeriële regeling en de leidraad
van Donner. De heer Van der Knaap
heeft gevraagd of in plaats van zo’n
ministeriële regeling niet een
convenant tussen werkgevers en
werknemers en overheid kan worden
gebruikt. Een convenant kan nooit
een rechtsgrond zijn voor de type
sancties die wij hier voorstellen. Het
verlengen van een loondoorbetaling
met zes maanden is nogal een
maatregel. Die moet iets van een
juridische basis hebben. De enige
juridische basis die er is, is die
ministeriële regeling en het
Burgerlijk Wetboek. Ik heb een aantal
amendementen gezien waarin de
huidige jurisprudentie op het gebied
van passende arbeid en de verplich-
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tingen voor werkgever en werknemer
wordt aangekleed in het Burgerlijk
Wetboek. Daar kan ik mij in principe
goed in vinden. Dat is het geheel
waarop de UVI de beslissing moet
baseren. Al het andere, zoals
leidraden en protocollen, zijn best
practices, zoals die door een branche
of sector gedragen kunnen worden.
Dat is hooguit een referentiekader
voor de mensen die daar werken.
Dat heeft geen directe juridische
werking.
De werkgroep inzake protocollering
heeft geschetst hoe het er ongeveer
uit zou moeten zien. Wij hebben dit
vervolgens in juridische termen
vertaald.
Mijn voorstel om het moment van
ziekmelding te vervroegen van 13
naar 6 weken heb ik gedaan toen
nog niet duidelijk was hoe de
vereisten voor het reı̈ntegratieverslag
zouden luiden en wat in de
ministeriële regeling moest worden
opgenomen. Inmiddels is in de
ministeriële vastgelegd dat de
termijn van 6 weken het uitgangs-
punt is voor het eerste moment van
ingrijpen. Daarop gelet, is er veel
voor te zeggen om onnodig contact
tussen werkgever en UVI te
vermijden. De termijn voor de
verplichte ziekmelding blijft derhalve
13 weken.
Ik heb overwogen de WAO-gegevens
van bedrijven in een nota van
wijziging bij dit wetsvoorstel op te
nemen. Dit betreft echter toch een
behoorlijke ingreep en achteraf ben
ik het met het ministerie van Justitie
eens dat dit via de Raad van State
moet gaan. Het wetsvoorstel gaat
binnenkort naar het kabinet. De
desbetreffende informatie wordt op
internet gezet. Iedereen kan daar dus
kennis van nemen, ook de onderne-
mingsraden. Het is niet mijn opzet
om deze lijst het karakter van een
schandpaal te geven. Er wordt geen
top 10 of iets dergelijks in opgeno-
men. Het is de bedoeling een
duidelijk overzicht te maken, waarbij
wordt aangegeven dat per bedrijfstak
onderscheid gemaakt moet worden.
Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit
of er veel vrouwen in de desbetref-
fende sector werkzaam zijn of niet.
De informatie wordt genuanceerd
gebracht, maar desalniettemin
verwacht ik dat openbaarmaking een
behoorlijke impact zal hebben.
Er is gesuggereerd de UVI’s een
meer initiërende rol te geven in het
eerste ziektejaar, bijvoorbeeld door
het bezoeken van bedrijven met een

hoog risico. Ik heb daartegen
praktische en principiële bezwaren.
Ongeveer 900.000 mensen zijn per
jaar minimaal zes weken aaneenge-
sloten ziek. Een UVI kan dit
onmogelijk overzien. Dit moet op
decentraal niveau worden bijgehou-
den.
Als een UVI een actieve rol in het
eerste ziektejaar krijgt, treedt er weer
vermenging van verantwoordelijkhe-
den op. De UVI zal daardoor wellicht
minder aandacht hebben voor de
klassieke en zwarte taak van
poortwachter, terwijl de arbodiensten
achterover kunnen leunen. Ik ben de
afgelopen drie jaar nooit geneigd
geweest om de zwartepiet voor de
fouten in het WAO-beleid bij de UVI’s
te leggen. Ik denk dat vooral de
politiek daarvoor verantwoordelijk is.
Ik heb echter in de gesprekken met
de professionals bij de UVI’s wel
gemerkt dat zij slecht op de
problemen gefocust zijn. Zij
begrijpen wel dat zij werkzaamheden
moeten verrichten om te keuren en
REA-instrumenten te verschaffen,
maar het liefst zouden zij al in de
eerste weken naast de werknemer
staan om hem te begeleiden, want zij
willen het aan de bron aanpakken.
Het gevolg daarvan is dat heel veel
taken niet goed worden uitgevoerd.
De keuringen worden niet op tijd
verricht en zijn kwalitatief niet aan de
maat. Er is nu een grote verbeterings-
slag gaande, waar wij de eerste
resultaten van zien, maar bij de
werkprocessen in de UVI’s is er te
weinig doelgerichtheid en te weinig
focus. Daar wil ik echt niet in
verzanden. Het is belangrijk om een
heel scherpe verantwoordelijkheids-
verdeling te houden tussen
arbodiensten, die dicht bij de
werkgever zitten, en de UVI’s, die
daar verder vanaf zitten.

Mevrouw Smits (PvdA): Wij moeten
vermijden dat wij in een debat
komen zoals wij woensdag voeren,
maar ik heb een concrete vraag. U
suggereert dat wij hebben voorge-
steld dat de uitvoeringsinstellingen
zich bemoeien met al die 900.000
ziektegevallen, maar dat is niet de
bedoeling. Wij hebben het over
bedrijven waar een bovengemiddeld
verzuim is. Dat weten wij straks
precies, want dat kunnen wij van
internet plukken. Bij die bedrijven
willen wij actie van de uitvoeringsin-
stellingen.

Staatssecretaris Hoogervorst: Een

van de belangrijkste taken van de
UVI’s is het begeleiden van de
vangnetgevallen, met name
uitzendkrachten. De uitzendbranche
is de grootste veroorzaker van
arbeidsongeschiktheid in Nederland.
Daar is nog meer dan genoeg werk
te doen op het gebied van de
keuringen, want daar zijn grote
achterstanden en gebrek aan
kwaliteit. Daarna kunnen zij over het
hekje springen om bij andere
bedrijven met een hoog risico iets
substantieels te doen. Zij moeten
eerst het eigen huis op orde hebben
en dat is nog lang niet het geval. Ik
wil geen verwatering van verant-
woordelijkheden, maar wij kunnen
hier woensdag verder over spreken.

De heer Harrewijn (GroenLinks): De
staatssecretaris zegt dat hij niets aan
die ziektegevallen kan doen, maar
het gaat inderdaad om de bedrijven
met een hoog risico. Los van
vermenging van verantwoordelijkhe-
den en individuele gevallen is er
ervaring opgedaan met pilots bij
UVI’s om in een reı̈ntegratieteam
mee te draaien. Zij houden een
adviserende rol en hoeven niets over
te nemen. Zij kunnen de lijnen bij de
REA-middelen korter maken en
ervaring overbrengen. Dat is wat
anders dan het begeleiden van
mensen in het vangnet van de
Ziektewet. Het gaat om andere
mensen en deels om andere
deskundigheden.

Staatssecretaris Hoogervorst: Het is
mij bekend dat de UVI’s vaste
contacten hebben met grote
bedrijven waarvan bekend is dat er
elk jaar wat WAO’ers vandaan
komen. Ik heb er helemaal geen
bezwaar tegen als er vaste contacten
zijn over het inzetten van REA-
instrumenten. Dat kan allemaal
gewoon doorgaan.
Ik zie niet zoveel in de UVI als
adviseur voor bedrijven met een
hoog risico, over wat zij verkeerd
doen en toch eens anders moeten
doen. Ik zie wel iets in een rol om
alert te maken en goede informatie
te verstrekken. De UVI’s beschikken
dankzij Pemba over informatie over
de instroom die een bedrijf
produceert, vergeleken met
concurrenten in dezelfde sector. Dat
wordt inzichtelijk gemaakt in de
premienota WAO. Dat is nuttige
informatie die de UVI’s kunnen
verstrekken.
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In dit wetsvoorstel hebben de UVI’s
allerlei taken bij het beschikbaar
stellen van REA-instrumentarium.
Dat is meer dan zij op het ogenblik
kunnen behappen, dus het is meer
dan genoeg.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Ik begrijp dat de staatssecreta-
ris zich ertegen verzet om de UVI’s
daartoe te verplichten, maar hij kan
ze wel deze mogelijkheid bieden.

Staatssecretaris Hoogervorst: Als ik
ze deze mogelijkheid bied, gaan ze
het doen, omdat zij het zo plezierig
vinden om dit soort dingen te doen.
Ik ben van mening dat zij eerst de
kerntaken moeten oplossen, want wij
zijn het erover eens dat zij wat dit
betreft niet goed functioneren.

De voorzitter: Het lijkt mij goed als
deze discussie woensdag wordt
gevoerd. Ik vraag de leden en de
staatssecretaris om goed in de gaten
te houden dat dit een wetgevings-
overleg is, want wij lopen vreselijk
uit.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik zal
snel verder gaan.
Voorzitter. Het SV-advies is geen
vervroegde keuring of een indicatie
voor een keuring. Het gaat dan
bijvoorbeeld om vragen als: hoe zit
de wet in elkaar; hoe moet ik
REA-middelen aanvragen en waar
heb ik allemaal recht op.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Is
het niet meer dan dat? Ik begreep
dat men ook kan vragen een
inschatting te maken van het verloop
van de ziekte. Is het alleen maar
wetstechnische informatie?

Staatssecretaris Hoogervorst: Je
kunt nog vragen waar bij een keuring
naar wordt gekeken, maar het is niet
de bedoeling dat de werknemer van
een verzekeringsarts te horen krijgt
dat hij wel een WAO’er zal worden.
Ik vraag mij ook af hoe bevorderlijk
dat is voor de reı̈ntegratie-
inspanning. Dat moeten wij niet
doen.
Voorzitter. Mevrouw Smits heeft
gevraagd waarom is gekozen voor
de werknemer als indiener van het
reı̈ntegratieverslag. Hij is degene die
de uitkering aanvraagt. Bovendien
kan hij dan zijn visie bijvoegen
zonder dat de werkgever ernaar kijkt,
en dat is belangrijk als er een
arbeidsconflict is. De medische

gegevens spelen daarbij ook nog een
rol, maar daar kom ik straks nog op
terug. Als de werkgever niet
meewerkt, kan de werknemer
volstaan met het overleggen van een
simpel briefje aan zijn werkgever
waaruit blijkt dat hij om dat
reı̈ntegratiedossier heeft gevraagd.
Dat zal echt niet problematisch zijn.
De heer De Wit heeft gevraagd of de
werknemer zich kan laten bijstaan bij
het maken van zijn deel van het
reı̈ntegratieverslag. Het antwoord op
die vraag is ’’ja’’. Hij mag zelf
bepalen wie dat doet, bijvoorbeeld
iemand van FNV of CNV.
Mevrouw Smits heeft gevraagd wie
toezicht houdt op de kwaliteit van de
arbodiensten. Dat doet primair de
werkgever. Er zijn steeds meer
werkgevers die de arbodienst van
hun eerste keuze verlaten en eens
een andere proberen.
Dan is er natuurlijk nog de certifice-
ring. Mevrouw Smits heeft gevraagd
of het meewerken aan een
reı̈ntegratieverslag opgenomen moet
worden in de certificering. Arbodien-
sten zijn daar voorstander van, maar
ik wil daar eerst nog even naar
kijken.
Mevrouw Smits heeft ook gevraagd
of arbodiensten verplicht moeten
worden arbeidsdeskundigen in huis
te hebben. Dat zit niet in de
certificering, maar met deze nieuwe
opzet van het reı̈ntegratieverslag zal
dat waarschijnlijk wel gebeuren. Ik
weet ook dat de arbodiensten druk
bezig zijn om hun arbeidsdeskundige
capaciteit te versterken.
Voorts heeft mevrouw Smits
gevraagd wie de doorslag geeft bij
tegenstrijdige adviezen van huisarts
en bedrijfsarts. Uiteindelijk is het
natuurlijk de werknemer zelf, want
huisarts en bedrijfsarts zijn niet meer
dan adviseurs.

Mevrouw Smits (PvdA): Ik heb nog
een vraag over het vorige punt, over
de arbeidsdeskundige kennis. Is dat
ook niet vereist omdat er met dat
functiesysteem wordt gewerkt? Kan
een arbo-arts met functiesystemen
werken? Dat wordt immers ook
opgenomen in het reı̈ntegratie-
verslag.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik
vermoed dat er in de meeste
gevallen arbeidsdeskundige
ondersteuning aan te pas moet
komen, tenzij het om heel kleine
bedrijven gaat, waarvan het evident
is dat er geen passende arbeid

mogelijk is. Ik denk aan de fietsen-
maker. Het zal dus echt wel die
richting opgaan.
Voorzitter. De heer Harrewijn heeft
gevraagd of de verplichting tot het
contracteren van arbodienstverlening
voor werkgevers wordt verzwaard en
of het dan niet netter is om dat in de
wet op te nemen. Ik denk dat de
serviceverlening van arbodiensten
beter zal moeten worden. Ik
verwacht ook dat dit min of meer zal
worden afgedwongen door de
ministeriële regeling. Dat geldt
overigens niet voor de grote
meerderheid van de bedrijven die
het op dit moment al goed doet.
Mevrouw Smits heeft nog gevraagd
of het de werknemer of de werkge-
ver kan worden aangerekend als de
arbodienst een foutieve inschatting
maakt en geen plan van aanpak
nodig acht. Sterker nog, zij zijn
primair verantwoordelijk voor het
reı̈ntegratiedossier. De werkgever is
zeker verantwoordelijk voor het plan
van aanpak. Hij kan zich nooit achter
de arbodienst verschuilen.
Verschillende leden, onder anderen
de heer Wilders, hebben inzake
artikel 43a gevraagd of, als besloten
wordt tot verlenging van de
loondoorbetalingssanctie, het ook
niet logisch zou zijn om in alle
gevallen ook de keuring uit te stellen.
Op dat punt is er ook een amende-
ment ingediend en ik kan mij daar
eigenlijk wel heel goed in vinden.
Mevrouw Smits vroeg naar de
juridische status van de second
opinion. Op zich heeft die geen
juridische status, maar zal bij het
oordeel van de rechter natuurlijk wel
zwaar wegen. Het is daarom ook wel
een nuttig instrument.
Als de werknemer de second opinion
vraagt, zal hij ook de kosten moeten
betalen. Die bedragen nu zo’n 60
gulden. Dat is wel een drempel en
die moet er ook wel zijn, maar niet
een zodanige dat er geen gebruik
van kan worden gemaakt.
Voor het uitbrengen van een second
opinion gelden geen officiële
beslistermijnen, want het zijn immers
geen beslissingen. Wel heeft het Lisv
voor de huidige second opinion met
de UVI’s een afhandelingtermijn van
twee weken afgesproken.
Als een afgegeven second opinion
niet wordt opgevolgd, kan de
werknemer een civiele procedure
starten op grond van artikel 611 BW
in samenhang met artikel 628 BW.
Als door werkgever en werknemer
wordt verzocht om de wachttijd te
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verlengen, mag de UVI wegens
zwaarwegende omstandigheden
afwijzen. De heer Wilders vroeg wat
die zwaarwegende omstandigheden
zijn. Het zal niet meer dan een
marginale toets zijn en alleen gelden
voor omstandigheden die wij nog
niet hebben kunnen voorzien. Het is
eigenlijk niet meer dan een soort
standaard juridische formulering die
de UVI in onvoorziene omstandighe-
den toch de gelegenheid geeft dat te
verbieden. In de praktijk zal dat
volgens mij niet of nauwelijks
voorkomen.
Mevrouw Smits merkte op dat een
arbeidsongeschikte die cliënt is van
het UWV, bijvoorbeeld een vangnet-
zieke, niet de gelegenheid heeft om
een second opinion aan te vragen en
alleen bezwaar of beroep kan
aantekenen. Dat bezwaar moet
worden ingediend bij het UWV zelf,
maar dat gebeurt altijd bij artsen of
arbeidsdeskundigen die niet de
oorspronkelijke beslissing hebben
genomen. Dat is dus apart ingebed
in de organisatie en dat zijn de
zogenaamde medische bezwaar-
procedures. Een beroep moet
natuurlijk gewoon bij de rechter
worden ingediend.
Mevrouw Smits vroeg of het ook niet
mogelijk zou moeten zijn om het
beschikbaar stellen van REA-
voorzieningen te mandateren aan
bijvoorbeeld arbodiensten. Ik zou
daar niet aan willen beginnen:
publieke gelden kunnen niet door
een private organisatie worden
verstrekt die ook nog eens evidente
belangen heeft bij het innen van die
gelden.

Mevrouw Smits (PvdA): Er kan
natuurlijk ook sprake zijn van een
verantwoording achteraf en geldt uw
bezwaar dan nog?
Kunnen de uitvoeringsinstellingen
dan de beslistermijnen wel halen,
mede gegeven de huidige praktijk?

Staatssecretaris Hoogervorst: Twee
dagen geleden las ik toevallig in de
krant een bericht van iemand uit een
arbodienst die zei dat die beslissin-
gen tegenwoordig zo snel kwamen,
dat hij zich afvroeg of er überhaupt
nog naar werd gekeken. Ze kwamen
al binnen twee weken! Er gebeurt
daar dus echt wel wat. Mandatering
aan een private organisatie die zelf
belang heeft bij het benutten van de
gelden, lijkt mij in ieder geval een
onbegaanbare weg, ook als er sprake
is van verantwoording achteraf. Wij

moeten er natuurlijk wel alles aan
doen om die beslistermijnen tot een
redelijk minimum terug te brengen.
Kan een werknemer zelf REA-
voorzieningen aanvragen en kunnen
die voorzieningen worden meegeno-
men? Voorzieningen inzake vervoer,
doventolk en persoonlijke ondersteu-
ning zijn door de werknemer aan te
vragen. Er is daarnaast een
wetsvoorstel in voorbereiding,
waarin wordt geregeld dat dergelijke
voorzieningen, die door de werkge-
ver zijn aangevraagd, door de
werknemer kunnen worden
meegenomen naar een eventuele
andere werkplek.
Verschillende leden hebben gevraagd
of er, na een verlenging van de
wachttijd met een jaar, nog
verlenging van de loonsanctie
mogelijk is. Nee, dat is niet mogelijk.
Maar de werkgever heeft daar wel
een zeer zware financiële dobber
aan. Hij heeft twee jaar het loon
moeten doorbetalen, plus de
verhoogde gedifferentieerde premie
in het kader van de Pemba moeten
betalen. Dus men kan niet volhouden
dat iemand er gemakkelijk mee
wegkomt. De heer Harrewijn vroeg
of er voor een MKB’er, die al aan zijn
maximumpremie zit, nog wel een
prikkel is om iets voor de werknemer
te doen. Bij zo’n verlengde wachttijd
zal er meestal toch sprake zijn van
goede wil. Bovendien bestaat er
natuurlijk altijd nog de prikkel om die
werknemer vast te houden voor het
bedrijf. Dus ik zie niet echt een
probleem, al heeft de heer Harrewijn
natuurlijk wel gelijk dat de financiële
prikkel iets minder wordt.
Tot slot kom ik bij de medische
privacy. De werkgever heeft nu al
recht op alle informatie over de
beperkingen en mogelijkheden van
de cliënt. Hij mag niet weten wat de
precieze medische diagnose is, ook
al is dat misschien heel interessant.
Het is ook niet wenselijk dat hij dat
weet. Hij kan bijvoorbeeld te horen
krijgen dat de werknemer psychisch
niet belastbaar is, maar hij hoeft dan
niet te weten dat er sprake is van
psychotische schizofrenie. Ik kan me
ook voorstellen dat niet iedereen het
wenselijk vindt om die informatie
aan een werkgever te verstrekken.
Overigens wordt er in de praktijk in
meer dan 90% van de gevallen toch
vrij open over gecommuniceerd
tussen werkgever en werknemer. Wat
verandert deze wet op het gebied
van de medische gegevens? Ten
eerste mogen de arbodiensten

sofi-nummers gaan gebruiken, maar
wel met de zojuist genoemde
beperkingen. Ten tweede mogen
uitvoeringsinstellingen de uitslag van
medische keuringen terugkoppelen
naar de arbodienst ter bevordering
van de kwaliteit van de samenwer-
king. Maar die arbodienst zal in de
meeste gevallen over de oorspronke-
lijke medische informatie beschikken.
Mevrouw Smits vroeg waarom de
toestemmingsvereiste uit artikel 101,
OSV is komen te vervallen voor de
gegevensuitwisseling tussen Lisv en
arbodiensten. Daarmee wordt
voorkomen dat de betrokkene
waarop de gegevens van toepassing
zijn, de reı̈ntegratietaak van de
werkgever en de door hem ingescha-
kelde arbodienst frustreert c.q.
onmogelijk maakt door toestemming
te weigeren. Dat sluit overigens aan
bij artikel 21 van de Wet bescher-
ming persoonsgegevens.

Mevrouw Smits (PvdA): Dat
antwoord heb ik al eerder gelezen,
maar ik begrijp niet wat het gevolg
is. Daar ging mijn vraag over.
Betekent het dat in zulke gevallen
medische informatie wordt overge-
dragen zonder instemming van de
werknemer?

Staatssecretaris Hoogervorst: Kan
een van mijn ambtenaren dat even
uitleggen?

Mevrouw De Vries: De
toestemmingsvereiste is komen te
vervallen om het mogelijk te maken
dat er tussen het UWV en de
arbodienst vrije uitwisseling
plaatsvindt van gegevens over het
reı̈ntegratieverslag en over de
daaropvolgende activiteiten van het
UWV. Dit neemt niet weg dat voor
het gebruik van die medische
gegevens alle beperkingen gelden
die liggen opgesloten in de Wet
bescherming persoonsgegevens.

De heer Wilders (VVD): Ik heb
begrepen dat de staatssecretaris
klaar is met zijn beantwoording,
terwijl hij nog ongeveer 70% van
mijn vragen niet heeft beantwoord.
Krijgen wij die beantwoording
schriftelijk?

Staatssecretaris Hoogervorst: Als u
na afloop meldt welke vragen nog
moeten worden beantwoord, kan ik
zorgdragen voor of beantwoording in
het plenaire debat of schriftelijke
beantwoording.
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De heer Wilders (VVD): Ik wil graag
die beantwoording hebben voor het
plenaire debat.

Staatssecretaris Hoogervorst: Daar
zorgen wij voor.

De voorzitter: De staatssecretaris
heeft zijn beantwoording afgerond,
waarmee wij zijn gekomen aan het
einde van het technisch overleg over
het wetsvoorstel verbetering
poortwachter. Na een korte schorsing
vervolgen wij het technisch overleg
over de wetsvoorstellen SUWI.
Indien de officiële voorzitter van de
commissie dan nog niet gearriveerd
is, zal mevrouw Smits als voorzitter
fungeren.

De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

Voorzitter: Smits

Wetsvoorstel Regels tot vaststel-
ling van een structuur voor de
uitvoering van taken met
betrekking tot de arbeidsvoorzie-
ning en socialeverzekeringswet-
ten (Wet structuur uitvoerings-
organisatie werk en inkomen)
(27588)

Hoofdstuk 1, Definities

Artikel 1. Algemene begrippen

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Ik mis het begrip doeltreffendheid in
het wetsvoorstel. Via een inmiddels
ingediend amendement zit dit begrip
nu wel in de toezichtsfunctie, maar
nog niet in de definitie. In de
toelichting op artikel 130 van de
AWW staat dat in de term doelmatig-
heid zowel doeltreffendheid als
efficiency kan worden begrepen. Ik
mis dit in de definitie van veel
onderdelen van de wet en ik kan mij
voorstellen dat in de begrippenfase
het woord doeltreffendheid kan
voorkomen, waardoor beide
begrippen hieronder vallen. Ter
illustratie geef ik aan dat de
Algemene Rekenkamer een jaar
geleden op de vraag of naar haar
inzicht de minister in onvoldoende
mate gedefinieerd heeft welke
informatie van de gemeenten nodig
was om doelmatigheid van de
uitvoering van de wet te kunnen
beoordelen, als antwoord gaf: voor
de duidelijkheid moet er onderscheid
worden gemaakt tussen doelmatig-
heid en doeltreffendheid. Voor de

doelmatigheid van de uitvoerings-
organisatie en de uitvoerings-
processen is alleen het gemeentebe-
stuur verantwoordelijk. Voor de
doeltreffendheid van de wetsuit-
voering en het toezicht daarop moet
de gemeente zich verantwoorden bij
de minister. De Algemene Rekenka-
mer beveelt in haar rapport de
minister aan, de gemeenten meer
aan te sturen om het toezicht op
doeltreffendheid op zich te nemen en
zich over de uitkomsten te verant-
woorden.
Dit geldt ook voor de ZBO’s.
Daarover bestaat geen misverstand.
Ik geef de minister in overweging om
in de definitielijst een definitie op te
nemen waardoor de in de wet
gedefinieerde doelmatigheid, de
begrippen doeltreffendheid en
efficiency in zich draagt. Dan heeft
hij het voor de hele wet geregeld.
Anders heb ik nog wel een amende-
ment van twintig kantjes, maar daar
zit hij niet op te wachten.

Minister Vermeend: Ik zal de
suggestie van mevrouw Noorman
positief bejegenen. Ik zal een nota
van wijziging op dat punt laten
opstellen.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Al eerder is gezegd dat in het gehele
wetsvoorstel en vooral in de
toelichting gesproken wordt over de
casemanager die een belangrijke
functionaliteit zal moeten zijn in een
sluitend reı̈ntegratieproces. Het heeft
ons en anderen verbaasd dat dit in
het wetsvoorstel niet voorkomt. Ik
geef de minister in overweging om
in de lijst van definities de case-
manager als functionaliteit op te
nemen.

Minister Vermeend: Ik begrijp het
niet. Talloze functionarissen spelen
een rol in het totale traject. De
omschrijving casemanager lijkt mij
vreemd. Uit gesprekken met
gemeenten blijkt dat er verschillen
zijn tussen casemanagers. Ik ben er
geen voorstander van hieraan de
definitie casemanager te geven. De
gemeenten vullen dit verschillend in.
Casemanagement omvat meer dan
de naam casemanager. Definiëring
van het woord casemanager zal tot
grote verwarring leiden. In het
woordenboek kan ik dit woord
trouwens ook niet vinden.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Dat bewaar ik dan voor woensdag. In

het wetsvoorstel en in de toelichting
wordt het bedrijfsverzamelgebouw
als functionaliteit vaak benut om aan
te geven dat bijvoorbeeld het UWV
daarin een plaats moet hebben. Dit
komt echter in het begrippenkader
niet voor. Ik geef in overweging,
hieraan aandacht te besteden.

Minister Vermeend: Hier geldt
hetzelfde. Het ene bedrijfsverzamel-
gebouw kan niet op dezelfde manier
worden omschreven als het andere.
Ik vraag mij dan ook af of het nuttig
is daarvan een definitie te geven.
Iedereen weet min of meer wat
daaronder verstaan wordt. Een
definitie in de wet leidt tot starheid
in plaats van tot flexibiliteit, terwijl
het woord ’’bedrijfsverzamel-
gebouw’’ enige ruimte geeft voor de
participanten. Ik ben dus niet voor
het opnemen van een definitie
terzake.

Hoofdstuk 2, Rechtspersonen,
samenwerking en cliënten-
participatie

Artikel 2. Instelling van rechts-
personen

Mevrouw Schimmel (D66): In dit
artikel worden de zelfstandige
bestuursorganen benoemd.
Aangezien de Kaderwet ZBO’s nog
steeds in behandeling is, is bij nota
van wijziging ervoor gekozen geen
verwijzingen naar de kaderwet op te
nemen maar alleen de feitelijke
bepalingen.
In de nota van wijziging staat een
aantal goedkeuringsbepalingen
conform de Kaderwet ZBO’s maar
niet op het punt van het besluit tot
vaststelling van de begroting.
Waarom is hier niet de kaderwet
gevolgd?

Staatssecretaris Hoogervorst: Als
dit het grote verschil is met de
Kaderwet ZBO’s, hebben wij
daarmee geen problemen. Het is
ordentelijk om een en ander met
elkaar in lijn te brengen.

Minister Vermeend: Er komt een
nota van wijziging op dit punt.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Wordt artikel 25 van de Kaderwet
ZBO’s daarin geschoven en is de
goedkeuring van de begroting voor
beide ZBO’s alsmede voor de Raad
voor werk en inkomen?
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Minister Vermeend: Bij de Raad
voor werk en inkomen gaat het om
een ander artikel; dat kan dus niet.

Staatssecretaris Hoogervorst: De
Raad voor werk en inkomen is geen
ZBO.

De heer Van der Knaap (CDA):
Kunnen de bewindslieden nog eens
duidelijk maken waarom de Sociale
verzekeringsbank is meegenomen in
het rijtje van instellingen van
rechtspersonen en waarom gekozen
is voor een ZBO? De regering wil
meer sturing hebben op het hele
proces alsmede op de uitvoering en
kan dan dus ook kiezen voor een
agentschap.

Staatssecretaris Hoogervorst: De
Svb is al een ZBO, evenals de
overige instellingen die wij in dit
kader behandelen. Ik had geen
enkele behoefte om daarvan een
agentschap te maken. Het is een
uitstekend functionerende club.
Er dreigde echter een beetje
vreemde situatie te ontstaan omdat
de sociale partners niet meer
deelnamen in het bestuur van de
werknemersverzekeringen maar wel
in het bestuur van de volksverzeke-
ringen en daarom hebben wij dat
gelijkgetrokken.
Voor alle uitvoerende instanties in dit
kader is doelbewust gekozen voor
een ZBO-constructie. Wij vinden het
niet wenselijk om ons vanuit het
ministerie te bemoeien met
persoonlijke gevallen. De uitvoering
moet op een bepaalde afstand
plaatsvinden. Op die manier kan
bedrijfsmatiger gewerkt worden. Wij
veranderen eigenlijk niets aan de
huidige situatie, want zowel de Svb
als alle UVI’s waren al ZBO’s. Het is
nu wat preciezer opgeschreven.

Artikel 3. Raden van bestuur en
raden van advies

Voorzitter: Terpstra

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Voorzitter. Ik heb een
algemene vraag met betrekking tot
de ZBO’s. Graag krijg ik de bevesti-
ging van mijn stellige vermoeden dat
ondanks het feit dat opnieuw voor de
ZBO-structuur is gekozen, de
informatieplicht van de minister
tegenover de Kamer volledig blijft
gelden. Ook voor onderdelen, details
en voor alle zaken die zich binnen
het ZBO afspelen, geldt de

informatieplicht. Het kan niet zo zijn
dat het feit dat een ZBO op afstand
staat, de minister de vrijheid geeft
om te zeggen: sorry, dat weet ik niet.

Staatssecretaris Hoogervorst: Het is
nog erger dan de heer Van Middel-
koop vermoedt. Anders dan in de
huidige situatie, waarin tussen de
UVI’s en de minister een schijf zit, is
er nu een veel directere relatie met
een veel directere aansturing en
verantwoordingsverplichtingen. Ik
verwacht dan ook dat het voor de
minister alleen maar gemakkelijker
zal worden om zijn politieke
verantwoordelijkheid waar te maken
en om aan informatie te komen.

Mevrouw Schimmel (D66): Nu de
heer Van Middelkoop de vrijheid
heeft genomen een vraag te stellen
over ZBO’s in het algemeen, ben ik
geı̈nteresseerd in de directe
aansturing van de ZBO’s door de
staatssecretaris. Hij veronderstelt
althans dat die er is. Ik wil in dit
verband een casus schetsen om de
situatie duidelijk te krijgen. Stel dat
we in 2003 constateren dat de
WAO-keuring nog steeds niet tijdig
en fatsoenlijk wordt uitgevoerd. Wat
zou de staatssecretaris dan meer
kunnen doen dan nu?

Staatssecretaris Hoogervorst: Wat
ik dan wel kan en nu niet, is direct
spreken met de degenen die de
uitvoering doen. Nu spreek ik met
iedereen behalve met degenen die
de uitvoering doen. Ik voer overleg
met het Ctsv en het Lisv, maar niet
met de UVI’s. Ik heb wel een paar
keer een georganiseerd gesprek
gehad met UVI-directeuren om
gevoel voor de situatie te krijgen en
om zicht te krijgen op wat men
allemaal doet, maar er is geen
directe relatie. Die krijgen we nu wel.
Er ontstaat verder een meer directere
relatie met de raad van bestuur en
het benoemingsbeleid is directer.
Met dat gegeven kun je rekening
houden. We gaan rechtstreeks
prestatieafspraken met het manage-
ment van de betrokken instellingen
maken. Verder krijgen we een directe
aanwijzingsbevoegdheid, terwijl ik
die nu ook niet heb. Het Ctsv kan het
Lisv aanwijzingen geven en het Lisv
heeft een contractrelatie met de
UVI’s. Waar het eigenlijk om gaat, is
dat het nu een rommeltje is. Het Lisv
is opdrachtgever als een soort
externe concernstaf van de UVI’s.
Nogmaals, in de huidige situatie voer

ik met iedereen overleg, maar nooit
met de mensen die het echte werk
doen, met als gevolg dat de
verantwoordelijkheidsverdeling
verschrikkelijk onhelder is. Alles zal
veel transparanter worden.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Mevrouw de voorzitter. Met artikel 3
wordt de regeling voor de ZBO’s
geı̈mplementeerd. Ik heb een vraag
die betrekking heeft op de Sociale
verzekeringsbank. Die krijgt ook een
raad van advies. Thans bestaat de
groep, die straks de raad van advies
wordt, uit geledingen. Is het de
bedoeling dat de raad van advies
voor de Sociale verzekeringsbank uit
dezelfde geledingen wordt samenge-
steld?

Staatssecretaris Hoogervorst: Nee.

Mevrouw Van Lente (VVD):
Voorzitter. Ik heb een vraag over het
gestelde in de nota van wijziging
over artikel 3b. In lid 1 wordt
geregeld dat de minister de
rechtspositie van de leden van de
raad van bestuur en de leden van de
raad van advies van de ZBO’s
vaststelt. Daarbij bepaalt hij wat hun
bezoldiging en schadeloosstelling
zijn. Normaal valt het personeel van
de ZBO’s onder de rijksregelingen. Is
dat bij deze ZBO’s ook het geval?
Waarom is er onderscheid voor de
raden van advies en de raden van
bestuur en waarom vallen zij niet
onder de rijksregelingen, maar wordt
voor hen een aparte bezoldiging of
schadeloosstelling geregeld? Ik kan
mij hier wel iets bij voorstellen, maar
toch krijg ik op dit punt graag een
toelichting.

Staatssecretaris Hoogervorst: Het
personeel komt niet in rijksdienst en
komt dus niet onder een rijksregeling
te vallen. Het heeft nu een eigen cao.
Als wij echt problemen willen
hebben, moeten wij die mensen nu
allemaal ambtenaar gaan maken. Dat
gaan wij dus niet doen!

Mevrouw Van Lente (VVD): Naar ik
begrepen heb, is dat bij de normale
ZBO’s dadelijk onder de kaderwet
wel het geval. Daarom heb ik naar de
verschillen gevraagd.

Staatssecretaris Hoogervorst: Wij
hebben dat met opzet zo geregeld,
want wij hebben nu eenmaal met
een historisch gegroeide situatie te
maken. Overigens is het wel zo dat
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vrijwel alle UVI’s in één cao zitten. Er
is dus wel sprake van enige
overeenkomst. Bovendien steekt die
cao niet heel wild af bij rijksregelin-
gen. Bij de bezoldiging van de raden
van bestuur heb je te maken met de
marktpositie van die mensen. Daar
kun je dus geen eenheidsworst van
maken.

De heer Harrewijn (GroenLinks): In
de nota van wijziging is toegevoegd
dat de ondernemingsraden een lid
van de raad van advies mogen
aanwijzen. Mij is tot nog toe echter
niet duidelijk geworden waarom
cliëntenraden daar geen rol in
kunnen spelen. Cliënten hebben toch
ook belang bij zo’n raad van advies?

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik
denk dat wij de rol van cliënten heel
adequaat hebben geregeld in allerlei
adviesvormen die in de wet worden
vastgelegd. Het zou echt van de zotte
zijn om cliënten een soort advies-
recht te gaan geven bij het benoe-
mingsbeleid. Volgens mij vindt zelfs
de heer Harrewijn dat niet zo’n
logische constructie.

De heer De Wit (SP): Ik heb eerder
vandaag al gevraagd waar de raden
van advies in deze structuur nog
voor nodig zijn. Ik wil die vraag nu
verder toespitsen. Als je iemand
advies vraagt, heb je vertrouwen in
bijvoorbeeld zijn deskundigheid of
onafhankelijkheid. In het wetvoorstel
wordt evenwel gesteld dat er
weliswaar een raad van advies komt,
maar dat de staatssecretaris de
mensen aanwijst die daarin komen.
De vraag is dan ook of de
benoemingsbeslissing wel hetzelfde
moet zijn. Moet het niet aan de
raden van bestuur overgelaten
worden om zelf een adviesraad in
het leven te roepen? Het is ook
denkbaar dat de staatssecretaris hier
enige afstand van houdt. Met andere
woorden: wat is de ratio van het
invoeren van zo’n raad van advies en
met name het benoemingsrecht van
de staatssecretaris?

Staatssecretaris Hoogervorst: Het is
de bedoeling dat mensen op grond
van hun deskundigheid in de raad
van advies worden benoemd en dus
niet op grond van hun lidmaatschap
van een vakbond of hun functioneren
daarin. Voor het UWV gaan wij
bijvoorbeeld zoeken naar iemand,
liefst uit het bedrijfsleven, die ruime
ervaring heeft met ICT. Wij gaan

diegene daar niet als een soort
verlengstuk van de minister
neerzetten. Neen, die komt daar te
zitten om de raad van bestuur in
onafhankelijkheid bij te kunnen
staan. Voor de rest gaan wij ons daar
niet mee bemoeien. Het lijkt ons wel
heel logisch dat wij de leden van de
raad van advies benoemen.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik heb
ongeveer dezelfde vraag als de heer
De Wit. De staatssecretaris legt uit
waarop hij let bij de benoeming van
leden van de raad van advies.
Eenzelfde of misschien wel hetzelfde
verhaal zal hij evenwel hebben bij
het benoemen van de leden van de
raad van bestuur. Daarom wil ik
weten wat nu de toegevoegde
waarde is van het ene orgaan ten
opzichte van het andere.

Staatssecretaris Hoogervorst: De
raad van bestuur doet natuurlijk het
werk, en de raad van advies geeft
advies, reflecteert en vormt een soort
klankbord voor de raad van bestuur.
We hebben die raad zoveel bevoegd-
heden gegeven, dat de raad van
bestuur er niet zomaar aan voorbij
kan gaan. Ik denk echt dat het een
toegevoegde waarde kan hebben.
Het gaat daarbij niet om allerlei input
vanuit de maatschappij – daarvoor
zijn allerlei andere mechanismen –
het gaat erom, deskundigheid die de
raad van bestuur kan benutten, in te
brengen in de organisatie.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Over de raad van bestuur
staat in het wetsvoorstel dat deze is
belast met de dagelijkse leiding; dat
is een evidentie. Het merkwaardige is
dat er totaal niets staat over de taak
van de raad van advies. Ik vind dat
vreemd. Bij adviesraden wordt
normaliter een bepaling opgenomen
dat ze het recht hebben, op eigen
initiatief te adviseren, of alleen
wanneer bepaalde stukken langsko-
men. Maar ze kunnen, zo begrijp ik
het althans, adviseren over de
grootste beleidslijn, maar ook over
de aankoop van potloden.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik kan
mij niet voorstellen dat deze mensen
de tijd hebben om over potloden te
adviseren. Waarover wel wordt
gesproken, is het meerjaren-
beleidsplan het jaarplan, het
jaarverslag, de begroting en de
jaarrekening. Dat zijn belangrijke
beleidsbeslissingen. Iedereen die in

de raad van advies zitting neemt,
gaat dat natuurlijk serieus aanpak-
ken.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Mag ik het zo lezen, dat de
raad van advies uitsluitend daarvoor
adviseringsbevoegdheid heeft? Als
dat zo is, moet het volgens mij
duidelijker geformuleerd worden.

Staatssecretaris Hoogervorst: Dat
staat er niet, maar het zal daar
natuurlijk wel primair over gaan.
Daarom is dat met name genoemd.

De heer Van der Knaap (CDA): Ik
wil ingaan op artikel 3d, handelend
over de instelling van commissies.
Aan welke commissies wordt
gedacht? Aan de commissies die nu
bij het Lisv zijn ingericht, bijvoor-
beeld die voor lang gehandicapten?
Waarom is daarvoor de goedkeuring
van de minister nodig?

Staatssecretaris Hoogervorst: Dat is
inderdaad voortgekomen uit de
gedachte van continuering van de
huidige Lisv-commissies.

De heer Van der Knaap (CDA):
Worden die commissies in hun volle
omvang ingesteld, maar dan onder
de paraplu, of wordt er nog een
schifting gemaakt?

Staatssecretaris Hoogervorst:
Aangezien niets bij het oude blijft, zal
een en ander ongetwijfeld opnieuw
worden bezien.

Mevrouw Schimmel (D66): Er wordt
de nadruk gelegd op professionaliteit
en deskundigheid van de leden van
de beide raden, overigens door mij
van harte ondersteund. Maar
waarom wordt dat niet in de wet
vastgelegd?

Staatssecretaris Hoogervorst:
Omdat niet overal hoeft te worden
vastgelegd dat minister en staatsse-
cretaris geacht worden professionele
beslissingen te nemen. Anders dan
de huidige situatie, is dat het in de
nieuwe situatie gaat om participatie-
ZBO’s. Met opzet zitten mensen uit
bepaalde geledingen in zo’n raad van
bestuur. Ik geef aan waaraan wij
denken. Ik weet niet of het nodig is,
dat in een wet vast te leggen.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
In de nota van wijziging staat in
artikel 3, lid 4, dat schorsing en
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ontslag van de leden slechts wegens
zwaarwegende, in de persoon van
betrokkene gelegen factoren kan
plaatsvinden. Vroeger werden
daarmee een ernstige ziekte of het
ontstaan van een gebrek bedoeld.
Denkbaar is dat het gaat om aan de
persoon verbonden factoren, zoals
gedragingen. Zou die bepaling niet
moeten worden aangepast, waarbij
het aspect van aan de persoon
verbonden factoren aan de orde
komt? Anders is er niet de mogelijk-
heid...

Minister Vermeend: Dat is een
verduidelijking.

De voorzitter: Ik zie dat de heren De
Wit en Van der Knaap en mevrouw
Schimmel nog vragen hebben over
artikel 3.1.

De heer De Wit (SP): Zou met
betrekking tot de raad van advies
niet tot de formulering gekomen
kunnen worden dat de minister in
principe benoemt, ontslaat of
schorst, maar dat hij benoemt op
voordracht van de raad van bestuur.
Op die manier creëer je enige
afstand in het benoemingsrecht.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik
denk niet dat dit nodig is. Ik zou in
zijn algemeenheid nog dit willen
opmerken. Er is natuurlijk over elk
artikel heel veel te verzinnen en wij
kunnen wel bij elk artikel een nota
van wijziging toezeggen, maar dan
wordt het een chaos. Dit soort
vragen had natuurlijk ook bij de
schriftelijke voorbereiding goed
gewisseld kunnen worden. Dus wij
moeten ergens wel een zekere grens
stellen.

De heer Van der Knaap (CDA): Ik
wil nog even ingaan op artikel 3d.
Het is mij duidelijk dat de commis-
sies van het Lisv de reden vormen
voor dit artikel. Betekent dit dat de
huidige samenstelling van de
commissies van het Lisv dezelfde zal
zijn waar het gaat om de nieuwe
commissies of komt er een nieuwe
samenstelling?

Staatssecretaris Hoogervorst: Nee,
niet per se. Zoals ik al eerder zei,
komt dit idee voort uit de behoefte
om dit soort commissies te laten
bestaan, maar wij zullen er met de
nieuwe SUWI-bril nog eens naar
kijken.

Mevrouw Schimmel (D66): De
Kamer heeft in de schriftelijke
voorbereiding gevraagd om af en toe
een advies van de raad van advies te
krijgen. De staatssecretaris heeft
daarop geantwoord dat dit afhangt
van de omstandigheden van het
geval. In welke omstandigheden van
het geval krijgen wij als Kamer een
advies?

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik zou
het niet weten.

Minister Vermeend: De raad van
advies kan bijvoorbeeld een advies
uitbrengen over de ICT-strategie. Dan
ligt het niet voor de hand dat je zo’n
advies naar buiten brengt. Sommige
adviezen hebben niets te maken met
bedrijfspolicy dus die zou je
openbaar kunnen maken. Er zijn
evenwel ook adviezen op bepaalde
specifieke onderdelen van beleid,
waarbij het niet voor de hand ligt om
die te publiceren.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Sterker nog, wij hebben natuurlijk
allerlei toezichtsorganen die dit soort
werk verrichten. De raad van advies
is er primair voor de raad van
bestuur. Alleen in heel uitzonderlijke
gevallen zal een advies van dermate
belang zijn dat de Kamer er ook wat
aan heeft.

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik heb
nog een aanvullende vraag over de
rechtspositieregeling. Mag ik ervan
uitgaan dat voor de raden van advies
en de raden van bestuur de
honorering wel geopenbaard wordt?

Minister Vermeend: Ja.

Artikel 4. Samenwerking

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Voorzitter. Ik vraag mij af hoe de
samenwerking in het Centrum voor
werk en inkomen verloopt met de
gemeenten. Ik heb geprobeerd om
de samenwerking, ook rond de
intake van gegevens en eventuele
detachering van gemeenteambtena-
ren bij het CWI, het wetvoorstel in te
amenderen, hetgeen mij echter niet
gelukt is. Ik vraag mij af of de
onderhavige algemene maatregel
van bestuur de mogelijkheid biedt dit
verder uit te werken.

Minister Vermeend: Zo u dat zou
willen, adviseer ik u om naar
hoofdstuk 4 te kijken.

Artikel 5. Cliëntenparticipatie

De heer De Wit (SP): Voorzitter.
Waar in dit artikel gesproken wordt
van realisatie en vormgeving van
adequate cliëntenparticipatie, vraag
ik mij af of de centrale cliënten-
participatie voldoende geregeld is.
Zou je niet wat duidelijker moeten
formuleren hoe die cliënten-
participatie vorm wordt gegeven,
bijvoorbeeld door middel van een
cliëntenraad, waarbij dan tevens
wordt aangegeven wie daarin
vertegenwoordigd moeten zijn? Dit is
ook een idee dat door de Chronische
zieken en gehandicaptenraad wordt
aangedragen. Er moet dan per kolom
worden aangegeven wie er
geraadpleegd worden als cliënten die
van belang zijn voor de participatie
binnen die kolom.
Bij de decentrale participatie is
eigenlijk hetzelfde aan de hand. Ook
daarbij kan de vraag worden gesteld
of niet duidelijker moet worden
geformuleerd wie er geraadpleegd
gaat worden en hoe dat wordt
vormgegeven.

Minister Vermeend: Ik begrijp de
vraag van de heer De Wit wel, maar
de vraag is of het in de wet moet
worden geregeld. Het gaat namelijk
om maatwerk en daarom wil ik dat
liever in een ministeriële regeling
opnemen.

De heer De Wit (SP): Het punt is
natuurlijk dat de wet, zoals die nu
luidt, iedere kolom, maar ook iedere
decentrale organisatie de mogelijk-
heid biedt om zelf te bepalen hoe zij
dat gaan doen. Het kan ook zijn dat
ze het niet doen. Het punt waarover
wij vanaf het begin van deze operatie
hebben gesproken, is dat er geen
sprake is van cliëntenparticipatie. De
vraag is dan hoe dat dwingend kan
worden opgelegd en hoe dat kan
worden gecontroleerd. Ik denk dat
daarvoor een helderder formulering
in de wet zelf nodig is.

Minister Vermeend: Ik kan de onrust
wegnemen: ze moeten het gewoon
doen. Dat staat in artikel 5a.

De heer Van der Knaap (CDA): Ik
mis de rol van de werkgevers in de
artikelen 5 en 5a. Die zijn toch ook
cliënt? Waarom worden die niet
opgenomen in een overlegstructuur?
Die kunnen namelijk ook klachten
hebben over de uitvoeringsinstelling.
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Minister Vermeend: Daar heb ik niet
aan gedacht. Die zijn echter ook
vertegenwoordigd in de Raad voor
werk en inkomen, samen met de
werknemers. Het gaat mij erg ver om
hen ook als cliënt aan te merken.

De heer Van der Knaap (CDA): Ik
geef u toch in overweging om na te
gaan of werkgevers ook klachten
hebben over de uitvoering. Dat is, als
ik het goed heb begrepen, niet de
taak van de Raad voor werk en
inkomen. Die houdt zich met heel
andere zaken bezig.

Minister Vermeend: Ik kan mij niet
voorstellen dat werkgevers in de
cliëntenraad zouden willen zitten.

De heer Van der Knaap (CDA): Dit
idee komt van het midden- en
kleinbedrijf.

Minister Vermeend: Ik zie geen
meerwaarde van het opnemen van
werkgevers.

De heer Van der Knaap (CDA): Het
gaat erom dat de cliënten als het
gaat om de uitvoering en de
problemen die zij daarmee hebben,
een rol gaan spelen. Het maakt geen
verschil of iemand een uitkering
krijgt of dat iemand als werkgever
met de uitvoeringsinstelling heeft te
maken.

Staatssecretaris Hoogervorst: Het
UWV zal zeker regionaal contact
hebben met de werkgevers als het
gaat om de premie-inning. Daar zal
ook een organisatie voor komen. Wij
zorgen er ook voor dat de kennis die
in de verschillende organisaties zit
en die met name op de werkgevers
is gericht, blijft bestaan. De
werkgever wordt dus als cliënt
herkend. Wij zullen er echt voor
zorgen dat er goede contacten
blijven bestaan. Ik weet echter niet of
de cliëntenparticipatie, zoals in dit
wetsvoorstel is neergelegd, wel de
geëigende weg is om werkgevers in
contact te brengen met het UWV. Er
zullen echter voldoende manieren
zijn waarop werkgevers hun wensen
kenbaar kunnen maken bij het UWV.

Mevrouw Schimmel (D66): Ik
ondersteun het betoog van de heer
De Wit dat het belangrijk is dat er
een representatieve vertegenwoordi-
ging komt van de diverse cliënten-
organisaties. Voor het overige vind ik
het vrij moeilijk om hier commentaar

op te leveren, omdat er een
amendement in de maak is over een
landelijke cliëntenraad. Daar moeten
wij in het plenaire debat een
discussie over voeren. Voor mij zijn
verder de andere alternatieven nog
niet afgesloten, zoals een bestuurs-
vertegenwoordiging, dan wel een
kaderwet inzake cliëntenparticipatie.
Het punt zal dus nog uitgebreid aan
de orde komen in het plenaire debat.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik zit
met hetzelfde spanningsveld. Ik weet
dat er een amendement in de pijplijn
zit, dat het nog wat anders invult.
Het spanningsveld is dat deze
artikelen 5 en 5a regelen dat er iets
zal zijn, maar nog niet hoe het er
precies zal zijn. Ik heb de indruk dat
de Kamer, althans grote delen
daarvan, een stapje verder willen
gaan.

Minister Vermeend: Het lijkt mij
verstandig dat de staatssecretaris en
ik reageren op het moment dat wij
het amendement hebben kunnen
bestuderen.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
De minister schrijft ergens dat de
cliëntenparticipatie bij gemeenten
gewaarborgd is in de Algemene
bijstandswet. De bepaling in deze
wet is echter nogal globaal van aard
en gemeenten geven hier op zeer
verschillende wijze invulling aan. Het
gaat mij te ver om de cliënten-
participatie aan de gemeenten over
te laten. Wij zitten hier ook voor de
rechten van cliënten.

De voorzitter: Ook dit is een punt
voor het politieke debat van
overmorgen.

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Daar moeten wij het inderdaad
overmorgen over hebben. Het
amendement voorziet ook in de
instelling van een cliëntenraad die
zich als een soort koepel met de
invulling zal bezighouden. Overigens
betreft de wijziging van het
amendement alleen de onderteke-
ning. Alle woordvoerders hebben het
nu getekend. Dit praat woensdag ook
wat gemakkelijker.

Artikel 6. Andere taken

Mevrouw Van Lente (VVD):
Voorzitter. De inning van de
bovenwettelijke premie is mij nog
niet duidelijk. Op welke wijze wordt
de gescheiden boekhouding tot
stand gebracht? Bij het eerste debat
over SUWI werden publieke en
private taken door elkaar gehaald
omdat het lastig is beide boekhou-
dingen te scheiden. Naar mijn
mening speelt hier hetzelfde
probleem.
Welke regelingen zijn hiermee
gemoeid? Hoe groot is het marktaan-
deel op de totale markt van de
inning van bovenwettelijke premies?
Op grond van welke criteria kunnen
de oude en de nieuwe regeling
gescheiden worden? Neemt het
ministerie zelf het beheer van de
fondsen op zich? Het UWV int de
bovenwettelijke premies, maar het
lijkt mij vreemd als deze instelling
ook de fondsen beheert. Het gaat om
particuliere fondsen, dus beheer
door Financiën ligt ook niet voor de
hand.
Heeft artikel 26 van de invoeringswet
eveneens betrekking op de inning
van bovenwettelijke premies?

Staatssecretaris Hoogervorst:
Voorzitter. Er zal een totaal nieuwe
situatie ontstaan. Nu is er sprake van
concerns die gedeeltelijk publieke en
gedeeltelijk private taken uitvoeren
en die ook onderling zaken doen. Dit
leidt tot een zeer ondoorzichtig
geheel. Straks hebben wij te maken
met één publieke organisatie.
Vanwege de verlichting van
administratieve lasten en de
historisch gegroeide situatie, die
moeilijk in één of twee jaar te
ontvlechten is, doet zij nog wat
klusjes voor de cliënten. De grootste
cliënt is de overheid zelf, want de
USZO is de uitvoerder met de
meeste bovenwettelijke toestanden.
Mevrouw Van Lente heeft een
heleboel vragen gesteld. Het gaat mij
erom dat de taken zeer zorgvuldig
worden gescheiden. Ik kan mij niet
voorstellen dat het UWV fonds-
beheerder wordt van private gelden.
Deze kan ze misschien wel innen,
maar zij moeten elders worden
ondergebracht. Wij dragen daar geen
verantwoordelijkheid voor, behalve
dat het werk netjes afgeleverd moet
worden.
Ik stel de Kamer het volgende voor.
Wij zijn nu bezig met een inventari-
satie van alle bovenwettelijke taken,
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waarover ik de Kamer in het najaar
een notitie zal verschaffen. Wij
hebben een nota van wijziging in
voorbereiding met een artikel, dat er
na een jaar een verplichte evaluatie
van die andere taken zal plaatsvin-
den, zodat wij nader kunnen bekijken
waar wij mee bezig zijn. De vragen
van mevrouw Van Lente kunnen
daarbij worden betrokken.
Wij zijn er niet op uit om van het
UWV een bijklussend overheids-
orgaan te maken, verre van dat,
maar wij moeten wel zorgen dat de
werkgevers niet op onredelijke lasten
worden gebracht en dat de continuı̈t-
eit van de huidige regeling blijft
bestaan. Dat is in ieders belang.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Is de staatssecretaris bereid, na te
denken over een horizonbepaling bij
bovenwettelijke taken?
Er wordt gesteld dat het CWI andere
taken gaat uitvoeren. Wat moet ik
mij daarbij voorstellen? Op de vraag
of het CWI taken tegen vergoeding
gaat uitvoeren, is elders geantwoord
dat dit niet de bedoeling is. Hoe
moet ik de passage over de taken
van het CWI lezen?

Staatssecretaris Hoogervorst: Bij
het CWI gaat het alleen om zaken
zoals het MKB-convenant minderhe-
den. Dat is geen wettelijke taak, maar
dat wordt in een convenant
afgesproken. Daarbij is geen
vergezicht van een bijklussende CWI.
Ik voel niets voor een horizon-
bepaling voor de bovenwettelijke
uitkeringen. Ik heb toegezegd dat er
op korte termijn een uitvoerige
notitie komt. Na de verplichte
evaluatie kunnen wij binnen een jaar
een beslissing nemen. Ik denk dat er
met een horizonbepaling een hoop
onnodige onzekerheid wordt
gecreëerd.

De heer Van der Knaap (CDA): Het
is wel belangrijk om consistent te
zijn. Bij de AOW is er een scheiding
tussen wat de wetgever en de
pensioenfondsen doen. Gedwongen
winkelnering over en weer is niet
mogelijk, terwijl hier wel die kant op
wordt gegaan. Als je kiest voor een
zuivere lijn, moet je zeggen dat het
UWV de bovenwettelijke uitkeringen
niet meer voor haar rekening mag
nemen. Als je daarvoor kiest, moet je
goed nadenken over de vraag wat
het UWV kan uitbesteden aan
bestaande administraties voor
bepaalde sectoren. Het lijkt mij goed

om in het najaar over deze princi-
piële lijn te discussiëren.

De voorzitter: Ik aarzel of dit
technisch is of een eigen opvatting.

De heer Van der Knaap (CDA):
Misschien kan de staatssecretaris er
wel antwoord op geven.
Ik heb nog een technische vraag over
de relatie tussen lid 4 en artikel 45
over gegevensverstrekking. Ik hoor
graag een toelichting hoe ik lid 4
moet lezen en hoe ik artikel 45
daarbij moet betrekken.

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik heb
ook gevraagd of artikel 26 van de
invoeringswet hiermee een relatie
heeft. Welke artikelen in beide
wetten hebben een relatie met dit
punt?

Staatssecretaris Hoogervorst: Deze
vraag kan ik zo niet beantwoorden.

De voorzitter: Ik stel voor dat de
staatssecretaris deze vragen even
noteert.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik zal
er tijdens het plenaire debat
uitvoerig op ingaan.

De voorzitter: Ik ben het ermee
eens, hoewel het niet zo is uitgespro-
ken, dat dit eerder bij de schriftelijke
voorbereiding had moeten gebeuren.
Het is desalniettemin een technische
vraag die niet terugkomt in het
plenaire debat. Ik stel dus voor dat u
deze vragen, met name zoals ze zijn
geformuleerd door mevrouw Van
Lente, even noteert en dat u ze na de
dinerpauze alsnog beantwoordt.

Staatssecretaris Hoogervorst: Wij
zullen ons best doen. Ik kan de
gedachtegang over die andere taken
best volgen, maar ik denk dat wij die
principiële discussie pas goed
kunnen voeren als wij precies weten
wat de consequenties zijn als die
binnen een korte periode worden
afgestoten. Wij moeten eerst precies
weten wat de praktische problemen
zijn. Ik denk dat het najaar daar een
goed moment voor is.

Hoofdstuk 3, Raad voor werk en
inkomen

Artikel 7. Raad voor werk en
inkomen

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):

In de toelichting van het wetsvoor-
stel staat dat het inkomen van de
leden van de raad van advies van de
ZBO’s openbaar is via het jaarver-
slag. Geldt dat ook voor de voorzitter
en de leden van de RWI en, zo ja, op
welke wijze?

Minister Vermeend: Het antwoord
op die vraag is ’’ja’’. Er komt nog een
nota van wijziging, want het moet
wel geregeld worden.

Mevrouw Van Lente (VVD): Met
andere woorden, dat is de toezeg-
ging die nu binnengehaald wordt.

Minister Vermeend: Ik zeg het
automatisch toe.

Mevrouw Van Lente (VVD): Dat is
heel mooi. Als u dat voor de rest ook
doet, zijn wij snel klaar.
De schadeloosstelling van de leden
van de raad wordt door de minister
geregeld. Bij de Arbeidsvoorziening
waren de plaatsvervangende leden
vaak ook bij de vergaderingen
aanwezig, omdat er ook voor hen
een schadeloosstelling was. Krijgen
de plaatsvervangende leden nu
alleen een schadeloosstelling
wanneer zij daadwerkelijk taken
uitvoeren? Op welke manier is dat
geregeld?

Minister Vermeend: Het is niet de
bedoeling dat de leden en de
plaatsvervangende leden een
schadeloosstelling krijgen. Er is er
maar één die een schadeloosstelling
krijgt. Dat is degene die daadwerke-
lijk het werk doet. Werk moet lonen.

Mevrouw Schimmel (D66): Lid 3 van
artikel 7 gaat over de samenstelling
van de raad. In de memorie van
toelichting staat dat voor dit
overlegorgaan is gekozen om
belanghebbenden en maatschappe-
lijke organisaties te betrekken bij
beleidsvoorstellen en implementatie-
vraagstukken. Ik heb gelezen wie
daarin zitten. Zijn dit alle belangheb-
benden en maatschappelijke
organisaties die betrokken zouden
zijn bij beleidsvoorstellen en
implementatievraagstukken? Die
vraag heeft natuurlijk vooral
betrekking op de belanghebbenden
die via de cliëntenorganisatie ook
een duit in het zakje willen doen.

Minister Vermeend: Dit gaat de
techniek ver te boven. De vraag wie
er al dan niet in de Raad voor werk
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en inkomen komt, is gewoon een
politieke afweging geweest. Dat is
geen technische kwestie.

Artikel 8. Taken van de Raad
voor werk en inkomen

Artikel 9. Subsidieverstrekking

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik heb
hier een aantal vragen over.

De voorzitter: Wilt u ze één voor
één stellen?

Mevrouw Van Lente (VVD): Ja, dat
zal ik proberen.
In de nota SUWI 2 stond dat de Raad
voor werk en inkomen de bewinds-
lieden adviseert met betrekking tot
alles wat er in de wet is opgesomd.
Nu is de term ’’adviseren’’ komen te
vervallen en nu staat er ’’heeft tot
taak overleg te voeren’’. Nu kan ik
mij er wel iets bij voorstellen. Wij
hadden namelijk ook nog een
woestijnwet en een notitie Raad op
maat. Deze organisatie moeten wij
niet beschouwen als een zogezegd
grondwettelijk adviesorgaan. Om die
reden is de terminologie veranderd.
Impliceert dat ’’overleg voeren’’ ook
dat er onderhandeld wordt? Dat zou
volgens mij verder gaan dan wij bij
de nota SUWI 2 hebben afgesproken.

Minister Vermeend: Dat ben ik met
u eens.

Mevrouw Van Lente (VVD): Het blijft
eigenlijk adviseren, maar het is
anders genoemd in verband met...?

Minister Vermeend: Ja, ik ben het
met u eens.

Mevrouw Van Lente (VVD):
Uitstekend!
Mijn volgende vraag betreft dat heel
lastige verhaal over die subsidie-
regeling die zij gaan uitvoeren, zoals
in artikel 1g is genoemd. Ik vind dat
er nog veel onduidelijkheid daarover
bestaat. In de nota naar aanleiding
van het verslag staat: Er waren
vroeger bij een op te heffen orgaan,
te weten Arbeidsvoorziening, een
aantal regelingen, te weten de
BBSW, de KVA en artikel 69 WW.
Omdat het orgaan opgaat en de RWI
zelf zijn kunnen in de verknoping van
sectorbeleid e.d. wil gaan tonen,
gaan die regelingen zo meteen op in
één nieuwe subsidieregeling. Ik word
in verwarring gebracht omdat ik in
interviews en tijdschriftartikelen lees

dat het om een groot aantal andere
regelingen zou gaan. Komt er nu één
nieuwe subsidieregeling of is het de
bedoeling dat in de gemandateerde
subsidieregeling verschillende
onderdelen van allerlei andere
regelingen terechtkomen?

Minister Vermeend: Om kort te zijn:
het wordt een nieuwe subsidie-
regeling!

Mevrouw Van Lente (VVD): Mijn
volgende vraag gaat dan over die
nieuwe subsidieregeling. Bij nota van
wijziging is in lid 3 iets verderop
opgenomen dat ook het bezwaar-
schrift gemandateerd moet worden.
Ik kan mij daar wel iets bij voorstel-
len, maar ik kan mij indenken dat er
een klachtenregeling is, het meest
lichte instrument. Als mensen
klachten hebben, kunnen zij die kwijt
en hoeven zij niet direct in bezwaar
te gaan. Vervolgens moet er toch een
bezwaarmogelijkheid bestaan,
gemandateerd door de minister.
Degenen die subsidie hebben
aangevraagd bij de RWI kunnen
tegen een besluit van de RWI in
bezwaar gaan, maar wie is dan de
beroepsinstantie? Moet dat niet
buiten de RWI komen te liggen? Er
moet natuurlijk wel een tweede
instantie zijn, want die is er immers
altijd! Hoe zit dat precies in elkaar en
wordt dat eventueel in een ministe-
riële regeling vervat?

Minister Vermeend: Men kan in
beroep bij de minister!

Mevrouw Van Lente (VVD): Zou dat
dan ook niet in de wet geregeld
moeten worden, want nu staat dat er
niet in? De helderheid over die
subsidieregeling zou wat mij betreft
plenair wel wat verder uitgewerkt
mogen worden.

Minister Vermeend: Het lijkt mij een
goede suggestie om mijzelf er neer
te zetten, ook in de wet!

Mevrouw Schimmel (D66): Mijn
vraag betreft artikel 9. Het bevreemdt
mij dat artikel 69 ineens in die
subsidieregeling samen wordt
gevoegd. Het huidige artikel 69 luidt:
Het Landelijk instituut sociale
verzekering kan met inachtneming
van bij algemene maatregel van
bestuur te stellen regels subsidie
verstrekken voor tijdelijke projecten
die ten doel hebben het beroep op
uitkering krachtens deze wet terug te

dringen. Dat was dus geen regeling
die bij de Arbeidsvoorziening zat. In
de invoeringwet staat weer een
artikel 69 WW en daarin staat: Het
Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen kan op aanvrage van
een werkgever of een rechtspersoon
aangewezen door de organisaties
van werkgevers en werknemers,
subsidies verstrekken die worden
bestemd voor activiteiten die tot doel
hebben... Het rare is dat artikel 69
blijft bestaan, maar dat het budget
van artikel 69 wordt overgeheveld
naar de subsidieregeling van de RWI.
Dat lijkt mij nu een beetje overdre-
ven!

De heer Van der Vlies (SGP): Op
bladzijde 17 van de nota naar
aanleiding van het verslag staat een
discussie over de kan-bepaling in
artikel 9 in plaats van de zal-
bepaling. Ik had begrepen dat daar
de kan- door een zal-bepaling zou
worden vervangen, uiteraard onder
voorwaarden, maar dat is nog niet
gebeurd. Moet dat ’’kan’’ niet
worden veranderd in ’’zal’’? Ik zeg
het maar heel simpel, maar dat
maakt het wellicht duidelijker.

Minister Vermeend: Mevrouw
Schimmel sprak over artikel 69. Ik
dacht dat artikel 69 vervallen was.

Mevrouw Schimmel (D66): Via de
parlementaire documentatie heb ik
de allerlaatste tekst opgevraagd,
omdat ik het ook vreemd vond. In
die tekst staat dat het Lisv die
regeling uitvoert. In de invoeringswet
staat artikel 69, volgens welke het
UWV die regeling uitvoert. Daar
wordt die regeling ineens bij de
subsidieregeling van de Raad voor
werk en inkomen gevoegd. Ik snap
het even niet.

Minister Vermeend: Ik moet dit even
uitzoeken. Er zijn twee artikelen 69,
een nieuw artikel en een oud artikel.

De voorzitter: Ik stel voor dat de
minister hierover na de dinerpauze
duidelijkheid verschaft.

De heer Van der Vlies (SGP): Als
mijn vraag ook na de dinerpauze
wordt beantwoord, vind ik dat prima;
als er maar een antwoord komt.

Minister Vermeend: In artikel 9 staat
’’kan’’ en ik wil graag dat dit er blijft
staan. Als er ’’zal’’ zou staan, ben ik
er altijd toe verplicht en dat lijkt mij
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nergens voor nodig. Bij een
zal-bepaling ben ik er in alle
omstandigheden toe verplicht,
ongeacht de vraag of het nuttig is.
Deze kan-bepaling lijkt mij in
overeenstemming met de doelstel-
ling van de regeling.

De voorzitter: Dit onderwerp kan
overmorgen weer aan de orde
worden gesteld.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik wil
er toch een technische vraag over
stellen. Ik zal het niet politiek
formuleren, maar een kan-bepaling
of een zal-bepaling zijn verschillende
dingen en dat verschil is voor de
minister van belang. Met een
kan-bepaling kan een verzoek om
ondersteuning, dat aan de voorwaar-
den voldoet en daarom zinvol is,
door de minister naast zich
neergelegd worden. Dat is toch niet
de bedoeling van deze regeling.

De voorzitter: Dit moet echt
overmorgen aan de orde worden
gesteld.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Het gaat mij net iets te snel. De
minister heeft in de stukken
geschreven dat de Raad voor werk
en inkomen zelf een subsidieregeling
heeft. Daarvoor zal de minister
faciliteiten moeten verstrekken. Die
faciliteiten worden in de wet
gewaarborgd. Maar als die facilitei-
ten nu ineens een optie worden,
komen een heleboel afspraken van
de minister, inclusief een sociaal
akkoord, in de lucht te hangen. Dat
lijkt mij niet wijs. Ik wil hierop graag
snel antwoord krijgen, desnoods
schriftelijk.

Minister Vermeend: Ik ben het niet
met u eens. Een zal-bepaling levert
een soort verplicht mandaat op. Dan
ben ik er altijd toe verplicht. Dat kan
toch niet! Dat is toch raar.

De voorzitter: Dit kan en zal
overmorgen een interessante
discussie worden.

Mevrouw Van Lente (VVD): Als zo’n
ministeriële regeling gemandateerd
wordt, wordt daarbij dan ook de hele
discussie over doeltreffendheid en
dergelijke betrokken? Mevrouw
Noorman heeft het nodige gezegd
over de begripsbepalingen, die
aangescherpt moeten worden. Wordt
deze subsidieregeling, als die wordt

ingevoerd, gecontroleerd conform de
andere subsidieregeling inzake
doeltreffendheid, doelmatigheid et
cetera?

Minister Vermeend: Wij maken in
dit land alleen nog maar doeltref-
fende en doelmatige regelingen.

Mevrouw Van Lente (VVD): Als ik
het goed begrepen heb, krijgt de
Kamer hier jaarlijks een verslag van,
omdat in de begroting wordt
vastgesteld hoe hoog de bedragen
zijn. Krijgen wij jaarlijks een verslag
over de uitvoering, op grond
waarvan wij kunnen bepalen of wij
de bedragen inderdaad willen
besteden, zoals is voorgesteld in de
begroting?

De voorzitter: Dit lijkt mij ook een
vraag voor overmorgen.

Mevrouw Van Lente (VVD): Nee, dit
is een technische vraag.

Minister Vermeend: Nee, dit is
gewoon een politieke vraag. Wij
zullen zorgdragen voor een vorm van
verslaglegging, omdat de regeling in
ieder geval beoordeeld moet kunnen
worden. Dat spreekt voor zich.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Ik heb een opmerking over
artikel 8. In dit kader schrijft de
minister dat de Raad voor werk en
inkomen naar zijn aard een
adviesraad wordt, maar dat hij het
overleg noemt, omdat hij anders last
krijgt met de Kaderwet adviesraden.
Neem me niet kwalijk, maar ik heb
zelden een minister zo schaamteloos
bestaande wetgeving zien ontduiken
door bepaalde formuleringen te
kiezen. Hier zou moeten staan: De
Raad voor werk en inkomen heeft tot
taak advies te geven, enz. Ik vind dit
een manier van werken die niet kan.
Mijn volgende vraag is waarom het
derde lid in artikel 8 staat.
Artikel 9 handelt over de subsidie-
verstrekking. Als ik het goed begrijp,
is het niet de taak van de raad om
subsidiebeleid op te stellen, uit te
voeren en wat niet al, want dat doet
de minister. De raad neemt in
concreto besluiten. Het is toch wel
heel mager voor een gezelschap
waarin sociale partners zijn
opgenomen dat het uitsluitend
besluiten mag nemen over zaken
waaromtrent de minister het beleid
formuleert. De rest komt woensdag
wel.

Minister Vermeend: Voorzitter.
Ontduiking veronderstelt dat er
ontdoken wordt. Dat doen wij echter
helemaal niet. Er is ook geen sprake
van schaamteloos, want wij zetten
een en ander gewoon op papier,
zodat iedereen het kan beoordelen.
Opmerkingen over de inhoud van
wat de raad doet, zijn puur politiek
van aard. Op een bepaald moment is
afgesproken wat de raad doet. Dat
kan men veel of weinig vinden, maar
daar treed ik niet in.

Mevrouw Van Lente (VVD): In artikel
3c van de nota van wijziging is voor
de ZBO’s geregeld dat de minister
goedkeuring moet verlenen wanneer
zij apart willen deelnemen in
rechtspersonen, geldleningen willen
aangaan, enz. Voor de Raad voor
werk en inkomen is in deze wet niet
expliciet geregeld dat deze dit niet
mag doen. Zou het niet verstandig
zijn, in artikel 8 deze bepalingen die
voor de ZBO’s gelden op te nemen
voor de Raad voor werk en inkomen?

Minister Vermeend: Wij moeten ons
realiseren dat de Raad voor werk en
inkomen een ander orgaan is dan
een ZBO. Het gaat om een rechtsper-
soon. De vraag is of een dergelijke
rechtspersoon dat allemaal moet
kunnen. Ik wil er echter even naar
kijken of een dergelijke regeling
hierin moet worden opgenomen. Ik
kom er dus op terug.

De heer Harrewijn (GroenLinks): De
minister zegt dat dit een ander
orgaan is. Het is een orgaan waarin
sprake is van drie geledingen die zelf
middelen hebben. Kunnen zij die
middelen op een goede, creatieve
manier inzetten via het oprichten van
rechtspersonen? Daarover moet
uitsluitsel komen.

Minister Vermeend: Voorzitter. Ik
denk dat mevrouw Van Lente
daarover andere ideeën heeft dan de
heer Harrewijn. Ik heb al gezegd dat
ik er even naar zal kijken.

De voorzitter: Hiermee is artikel 8
afgehandeld, terwijl wij artikel 9 al
hebben besproken.
Voordat ik de vergadering schors
voor de dinerpauze, wijs ik de leden
erop dat het niet mogelijk is de
vergadering te laten uitlopen na elf
uur. Dat wil zeggen dat, als zij alle
vragen over de resterende onderwer-
pen willen stellen die zij van plan
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waren te stellen, enige compactheid
geboden is.

De vergadering wordt van 18.35 uur
tot 20.00 uur geschorst.

De voorzitter: De minister en de
staatssecretaris geven nog een
aanvullende toelichting.

Minister Vermeend: Ik wil een
correctie aanbrengen omdat ik mij
onterecht een bevoegdheid
toegekend heb. Ik dacht dat ik veel te
melden had in het land, maar dat
valt tegen! Het betreft hier de
beroepsinstantie waar het gaat om
de subsidiebesluiten van de RWI. De
Algemene wet bestuursrecht is
hierop van toepassing en hierbij
heeft – helaas – de minister geen rol.
Het beroep komt uiteindelijk terecht
bij de rechtbank in plaats van bij de
minister, hoewel deze daarin wel
partij is. De toelichting op de vraag
over artikel 69 WW zal ik de Kamer
schriftelijk doen toekomen.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik
was nog uitleg verschuldigd over de
verhouding van artikel 6 wet SUWI
met artikel 45 en over artikel 26
invoeringswet SUWI. Artikel 6 regelt
de uitoefening van bovenwettelijke
taken door onder andere het UWV en
het vierde lid regelt het gebruik van
gegevens dat daarvoor noodzakelijk
is. Deze gegevens moet het UWV om
concurrentievervalsing te voorkomen
op verzoek ook verstrekken aan
derden, zoals bijvoorbeeld verzeke-
raars. Artikel 45 regelt met name de
gegevensuitwisseling in het kader
van een goede uitoefening van de
wettelijke taak. Artikel 26 van de
invoeringswet regelt de continuering
van de uitoefening van andere taken.
Toestemming voor het verrichten van
andere taken door de UVI’s die zijn
gegeven onder de werking van de
huidige wet, worden straks
beschouwd als door de minister aan
het UWV verleende goedkeuringen in
de zin van artikel 6 van de wet SUWI.

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik heb
begrepen dat er nu al meer
informatie kan worden gegeven over
de kwestie rondom NMa en toezicht
op cao-onderdelen. Of komt die
later?

Minister Vermeend: Die komt
morgen.

Hoofdstuk 4, Centrale organisa-
tie werk en inkomen

Artikel 11. Regionale platforms

De heer Van der Vlies (SGP): Ik heb
twee vragen bij dit artikel. Wat is een
regio? Ik wijs in dit verband op de
regio Rijnmond die een platform in
voorbereiding heeft met in totaal 43
gemeenten vanaf Goedereede tot en
met Leerdam. Is dat de bedoeling en
met één arbeidsmarktprofiel?
En wat is in lid 2 de betekenis van de
woorden ’’niet in voldoende mate’’?
Wanneer wordt zoiets operationeel?

Minister Vermeend: Wij hebben
doelbewust gekozen voor initiatieven
van onderop. Er komen nu 28
regionale platforms tot stand en die
overlappen het hele terrein waarop
men actief dient te zijn. De gemeen-
ten hebben zelf initiatieven ont-
plooid. In het Rijnmondgebied
opereren 43 gemeenten samen. Het
lijkt erop dat alles tot stand komt wat
wij graag tot stand zien komen.
Mocht het echter niet lukken, dan
geeft artikel 12.2 een escape-
mogelijkheid.

De heer De Wit (SP): Zowel in lid 1
als in lid 2 komt het woord regionale
platforms niet voor, terwijl het wel in
de kop van het artikel staat. Volgens
mij kan dat niet. Ik vraag mij af of
niet in lid 1 of in lid 2 moet worden
aangegeven wat onder een regionaal
platform wordt verstaan en of niet
summier moet worden aangegeven
wie de voorzitter is en wie een en
ander organiseert.

Minister Vermeend: Artikel 11 heeft
betrekking op de regionale arbeids-
markt, dat staat uitdrukkelijk in lid
1b. Het lijkt mij derhalve niet echt
nodig dan ook nog eens te spreken
over regionale platforms.

De heer De Wit (SP): Als in de kop
van artikel 11 gesproken wordt over
regionale platforms en die term komt
niet meer terug in de tekst van de
wet zelf, is er naar mijn mening
sprake van een gat in de wet. Het is
namelijk niet duidelijk wat onder
regionale platforms wordt verstaan.
Dat wordt immers niet toegelicht.

Minister Vermeend: De wetstekst
moet altijd gezien worden in relatie
tot de toelichting. Naar mijn mening
is die wel duidelijk.

De heer De Wit (SP): Natuurlijk weet
ik wat een regionaal platform is,
maar over 50 jaar moet men...

Minister Vermeend: Over 50 jaar! Ik
hoop dat wij dan iets nieuws
hebben: een regionaal platform voor
Europa bijvoorbeeld.

De heer Van de Knaap (CDA): Waar
wordt geregeld dat het CWI
betrokken is en moet zijn bij de
regionale platforms? Dat bedoelt de
heer De Wit waarschijnlijk?

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
De formulering is inderdaad
onduidelijk. Het lijkt namelijk alsof
het CWI overleg voert. Dat is echter
niet het geval, de gemeenten voeren
het overleg. Daarom klopt die eerste
zin niet. Ik vraag de minister
dringend, de formulering te herzien
opdat duidelijk is dat de gemeenten
het overleg voeren. Zij kunnen daarin
de CWI’s betrekken maar dat hoeft
niet.

Minister Vermeend: Wij hebben de
gemeenten gevraagd het initiatief te
nemen bij de vorming van de
platforms. Dat is uitdrukkelijk de
bedoeling geweest. Ik kan dat nog
eens opschrijven in de nota van
wijziging. Ik kom dan tegemoet aan
de wens van de heer De Wit, die dan
weer gelukkig is voor de komende 50
jaar.

Artikel 12. Centra voor werk en
inkomen

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Mevrouw de voorzitter. In het
derde lid staat: ’’Bij ministeriële
regering kunnen regels worden
gesteld...’’. Die regels betreffen een
aantal zeer ingrijpende zaken. Er
kunnen bijvoorbeeld regels worden
gesteld voor de financiering en de
werkwijze van de centra. Het zou
naar mijn gevoel zeer voor de hand
hebben gelegen als in lid 3 een
AMvB was voorgeschreven, al was
het alleen maar omdat ook de
minister van Binnenlandse Zaken
vanwege zijn contacten met de
gemeenten in deze regeling is
geı̈nteresseerd. Ik geef toe: dit is niet
de meest belangrijke zaak, maar ik
leg dit punt toch graag aan de
minister voor.

Minister Vermeend: Dit punt is
eerder aan de orde gesteld door
andere leden. Het gaat om de vraag
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of dit een voldoende hoogregeling is
om die in wetgeving te vervatten.
Het gaat hier echter om maatwerk en
bij uitvoering van de wet zal moeten
blijken of alles juist is. Dit is dus
typisch een bepaling waarbij je
werkendeweg kunt nagaan of die in
een AMvB of in de wet zelve moet
worden opgenomen.

Staatssecretaris Hoogervorst: Dit
punt zal in de verplichte evaluatie na
één jaar aan de orde komen.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Mevrouw de voorzitter. De artikelen
11 en 12 houden met elkaar verband.
Ik heb een vraag die beide betreft. Ik
ondersteun de vraag van de vorige
spreker over de functionaliteit van de
bedrijfsverzamelgebouwen en de
verplichting voor het UWV, de
gemeente in een samenwerkingsver-
band en de Svb. Zij moeten in een
periode van maximaal bijvoorbeeld
vijf jaar het front office in het
bedrijfsverzamelgebouw hebben. Dat
is mogelijk als de minister bij AMvB
de uitvoeringsorganen oplegt of
uitnodigt aan hun verplichtingen te
voldoen. In ieder geval hebben we
een ankerpunt nodig om ervoor te
zorgen dat op termijn het bedrijfs-
verzamelgebouw een full-
servicegebouw wordt. Doordat geen
bepaling over de functionaliteit is
opgenomen, blijft dit een beetje
hangen en dat lijkt mij niet zo
handig.

Minister Vermeend: Ik kan weinig
met de opmerking: dit blijf een
beetje hangen. Ik heb gezegd dat een
nota van wijziging zal worden
uitgebracht om te benadrukken dat
het initiatief van de gemeenten moet
komen. Zij moeten de functie van de
platforms duidelijk maken. Verder
wijs ik erop dat op dit punt nadere
regelgeving niet nodig is. Het enige
wat wij nodig hebben zijn de
platforms. Zij moeten van onderop
gevormd worden. Men kan zelf de
verslaglegging doen en daarvoor
alles regelen. Ik begrijp niet wat
mevrouw Noorman nu aan deze wet
wil toevoegen.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
In de memorie van toelichting en in
de verslagen spreekt de minister
uitvoerig over de bedrijfsverzamel-
gebouwen. In die gebouwen zullen
de verschillende activiteiten
plaatsvinden. Voor de oprichting
ervan geldt een subsidieregeling. Het

is van belang de uitvoerings-
organisatie te binden aan vestiging
in die locatie: we willen die
supermarkt. Die kan er echter alleen
komen als de minister bij AMvB dat
regelt. De minister kan weliswaar
niet via directe sturing iets doen,
maar hij kan de gemeente wel een
worst voorhouden. Verder kan hij
ondersteunend zijn en er op die
manier voor zorgen dat de
uitvoeringsorganisaties participeren
in het geheel. De minister kan voor
de totstandkoming van platforms
niet met een directief de opdracht
geven die te stichten...

Minister Vermeend: Hij kán dat.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Maar hetzelfde geldt natuurlijk hier.
We hebben er al eens over gespro-
ken. Materieel heeft u dit ook eerder
toegezegd. Ik kan mij daarom
voorstellen dat een bepaling hiervoor
ergens moet worden opgenomen en
mij lijkt dit artikel ongeveer de plaats
daarvoor.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Mevrouw Noorman geeft aan dat de
totstandkoming van de verzamel-
gebouwen jaren gaat duren. Het kan
nog wel tot 2005 duren voordat zij
compleet zijn. Het CWI en het UWV
moeten beide de uitvoering
verzorgen. Verder wijs ik erop dat er
een stimuleringsregeling is. Wij
stellen de opdrachten en contracten
voor het CWI en het UWV op. Wat
zou met de opstelling van een AMvB
nog aan het gestelde worden
toegevoegd?

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Voorzitter. Artikel 4, lid 1, gaat over
de samenwerking tussen het UWV,
de gemeente en andere instellingen.
Bovendien staat in lid 2 van artikel 4
dat bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur regels gesteld
kunnen omtrent het bepaalde in het
eerste lid. Dat is precies wat
mevrouw Noorman vraagt.

Minister Vermeend: Het kan
inderdaad via artikel 4, lid 2.

De heer De Wit (SP): In artikel 12, lid
1, staat dat de taken van de CWI’s
afgeleid kunnen worden uit artikel
10, onderdelen a t/m i. In de artikelen
14, 16 en 17 staat echter ook een
aantal essentiële taken van de CWI’s.
Mijn vraag is of je niet op de een of
andere manier naar die artikelen zou

moeten verwijzen. Volgens mij is dat
slechts een kwestie van techniek. Ik
kan mij voorstellen – ik wil best wel
helpen – dat aan artikel 10, onder h,
inzake het uitvoeren van taken die bij
of krachtens enige wet aan de COWI
zijn opgedragen, wordt toegevoegd
dat het gaat om taken die bij deze of
enige andere wet worden opgedra-
gen. Het is evenwel duidelijk dat de
CWI’s zich met dit soort dingen
bezighouden.

Minister Vermeend: Ik denk dat de
heer De Wit hier heel goed naar
gekeken heeft. Ik ben hem dankbaar
voor zijn suggestie.

Artikel 13. Registratie werkzoe-
kenden en vacatures

De heer Van der Knaap (CDA): Ik
wil weten waarom het sofi-nummer
in deze registratie wordt opgenomen
en in hoeverre deze gegevens van
werkzoekenden openbaar en op te
vragen zijn.

Staatssecretaris Hoogervorst: Het
sofi-nummer wordt opgenomen om
de werkintake aan de inkomensintake
te kunnen koppelen.

De heer Van der Knaap (CDA): Die
gegevens zijn dus alleen voor de
interne organisatie bedoeld en
kunnen dan ook niet opgevraagd
worden door derden?

Staatssecretaris Hoogervorst: Dat
kan ik niet zo gauw zeggen.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Ik heb nog een vraag die op de grens
van artikel 13 en artikel 14 ligt. De
mensen die een partiële WAO-
uitkering hebben en partieel
werkloos zijn, dienen zich volgens de
toelichting in te schrijven bij het CWI.
Kan het CWI ook voor hen via de
kansenmeter een onderzoek doen
naar de afstand tot de arbeidsmarkt
en, zo ja, kan dit mede behulpzaam
zijn bij de bepaling van de hoogte
van het benodigde reı̈ntegratie-
budget? Of is daar een apart verzoek
van het UWV voor nodig? Kortom,
hoe moet ik de bepaling terzake
lezen?

Staatssecretaris Hoogervorst: Het
CWI doet het voor iedereen, dus ook
voor deze personen.
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Artikel 14. Beoordeling kans op
werk, administratieve indeling
en advies inschakeling arbeids-
proces

Mevrouw Van Lente (VVD): Dit
artikel heeft een overloop in artikel
16. Ik wil dit artikel hier dus ook bij
betrekken. Mij is niet helemaal helder
– ik denk trouwens dat vele
woordvoerders zich bij mij zullen
aansluiten – waarom aan
samenwerkingsovereenkomsten
waarover op een lager niveau
kennelijk op een behoorlijke basis
van vrijwilligheid afspraken worden
gemaakt, vervolgens nadere
regelgeving wordt toegekend.
Uiteindelijk zullen wij immers
waarschijnlijk toch tot de conclusie
komen dat het verstandiger is om de
intake door het CWI, met name waar
het gaat om het verifiëren en
valideren, niet door de gemeenten te
laten overdoen. Er wordt in de
artikelen 14 en 16 over gerept dat
alles zo spoedig mogelijk en zo
kwalitatief mogelijk moet worden
overgedragen. Wat vindt de minister,
kijkend naar mijn vragen en
opmerkingen over validering en
verificatie hiervan, terwijl wij weten
dat voorlopig nog lang niet alle
CWI’s van goede ICT’ers zijn
voorzien, en zeker nog geen goede
koppeling met de GBA hebben?
Vindt de minister het niet beter, dit
niet in de wet vast te leggen? Wat
verstaat hij onder de term ’’zo
spoedig mogelijk’’? Ik denk dat
daarover toch echt wel iets moet
worden afgesproken. De minister wil
dat in nadere regelgeving doen.

De voorzitter: Uw vraag heeft meer
op artikel 16 dan op artikel 14
betrekking. Omdat u die vraag nu
eenmaal gesteld heeft, kunnen leden
die aanvullende vragen op artikel 16
hebben, die stellen, waarna deze
worden beantwoord. Daarna gaan
we weer ordelijk terug naar artikel
14!

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Onduidelijk is wat de ingangsdatum
van de uitkering is. Op dit moment
wordt door de gemeenten als
ingangsdatum voor een mogelijk
recht op uitkering van de bijstand of
aanverwante regelingen de dag van
melding bij de sociale dienst
gehanteerd. Men heeft zich dan met
naam, adres en woonplaats
bekendgemaakt. Ook de meldings-
datum is voor de ingangsdatum van

de WW van belang, omdat die
melding relevant is als men zich te
laat meldt. Die melddatum kan
namelijk van belang zijn voor recht,
hoogte en duur van de uitkering.
Daarom moet het moment van
melding ook echt geregistreerd
worden. Daarin is in de wet niet
voorzien. Sterker nog: de wijze
waarop op dit moment in de wet de
aanvraagdatum is geformuleerd,
heeft een marge van misschien wel
twee weken. Een en ander is
namelijk afhankelijk van de vraag,
hoelang het CWI over de verwerking
van de aanvraag doet. Dat kan nooit
de bedoeling zijn. Ik verzoek de
minister daarom in de wet op te
nemen dat de dagvermelding de
ingangsdatum is van een mogelijk
recht – dat moet nog worden
vastgesteld – op uitkering, en dan
niet alleen van de ABW en aanver-
wante wetten, maar ook van de WW,
omdat dat in de sfeer van de Wet
boeten en maatregelen van belang
is.
Ik heb, sprekend over artikel 16, lid 2,
wat moeite met de huidige formule-
ring. Het derde lid van datzelfde
artikel gaat over de validering en de
verificatie, de afhandelingstermijn
van de Raad voor werk en inkomen
en de mogelijkheden van de minister
om daarvoor via een AMvB
aanvullende bepalingen te formule-
ren. Het CWI zal zeker in de
beginperiode, maar ook later, maar
heel beperkt kunnen valideren. Het
krijgt toegang tot de GBA, maar in
eerste instantie alleen als het gaat
om naam en woonplaats, en pas
later als het gaat om adressen. Die
zijn nodig om de partnertoets te
kunnen uitvoeren. Kan het CWI dat
niet, dan is het erg belangrijk dat
zo’n aanvraag zo snel mogelijk wordt
doorgeleid naar de sociale dienst,
omdat dat een andere reeks vragen
vraagt. Het CWI kan dus niet
beoordelen wat voor gegevens
benodigd zijn, omdat het de
basisgegevens niet heeft. Daarom is
het van belang dat de doorlooptijd in
het CWI een zekere beperking heeft.
De minister gaat uit van twaalf
dagen. Wij vinden twaalf werkdagen
echt te veel. In het overleg gaf hij vijf
dagen aan, maar nadat ik mij
daarover heb gebogen, heb ik
gemerkt dat sommige banken er een
week over doen als je kopietjes van
je rekeningafschriften vraagt. Het zal
dus iets langer moeten zijn; zelf
dacht ik aan zes of zeven dagen. De
doorlooptijd moet maximaal zijn om

de gemeenten in staat te stellen, de
verstrekte gegevens te valideren. Ik
heb er behoefte aan dat in de wet, of
in een AMvB, hangend aan de wet,
de termijn voor de doorlooptijd van
de aanvragen bij de CWI’s worden
vastgelegd. Aangezien het CWI een
heleboel informatie niet kan
verifiëren en valideren, is het van
belang dat met name in het
elektronisch informatiesysteem voor
de gemeente helder is welke
informatie gevalideerd en betrouw-
baar is en welke informatie alleen
slaat op de cliënt die nog gecontro-
leerd moet worden. Het wordt
namelijk een systeem waarin ook
andere partijen kunnen kijken. Als
dat met onjuiste informatie gevuld is,
is het eind zoek.
Uitgaande van de termijn van zeven
tot acht dagen moet het wel mogelijk
zijn dat de minister via een AMvB die
termijn langer maakt naarmate het
CWI meerdere validaties kan doen en
er bijvoorbeeld tussen de gemeente
en het CWI de afspraak wordt
gemaakt dat laatstgenoemde meer
taken uitvoert. Ik denk aan het Pact
van Nijmegen, waardoor qua
modules de mogelijkheden worden
verruimd. Het is tevens van belang
dat in die modules de mogelijkheid
wordt opgenomen dat vanuit de
gemeente mensen worden gedeta-
cheerd bij het CWI, waardoor het
mogelijk wordt binnen het CWI
completer zo’n traject, ook als een
experimentele groeimethode, uit te
voeren.

De voorzitter: Ik heb u laten
uitspreken omdat het natuurlijk hout
snijdt wat u heeft gezegd. Mocht u
onverhoopt nu uw zin niet krijgen
van de minister, dan stel ik voor dat
u aanstaande woensdag verwijst
naar dit betoog, zodat u alleen maar
een amendement behoeft in te
dienen. Dan behoeft u dit allemaal
niet meer te herhalen.

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik dacht,
voorzitter, dat wij zelf konden
bepalen wat wij in onze plenaire
spreekteksten opnemen. U gaat nu
wel heel erg kort door de bocht.

De voorzitter: Zeker.

Minister Vermeend: Ik zou bij nota
van wijziging willen voorstellen dat
in de ABW wordt vastgelegd dat de
datum van aanmelding bij het CWI
tevens de datum is van aanvraag van
de bijstandsuitkering. Verder ben ik
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na lang wikken en wegen tot de
conclusie gekomen dat het redelijk
en billijk is om uit te gaan van een
termijn van acht werkdagen. Dat lijkt
mij een korte maar ook werkbare
termijn. Tegelijkertijd zou ik willen
vastleggen de mogelijkheid om bij
AMvB wat ruimte te scheppen,
bijvoorbeeld voor modules. Dat
creëert rechtszekerheid en duidelijk-
heid voor de Kamer.

De heer Van der Vlies (SGP): De vrij
fundamentele vraag van mevrouw
Van Lente is echter nog niet
beantwoord, namelijk of hier geen
dubbeling in zit, te weten gemeente
en CWI. Als het gaat om de
algemene bijstand kan zich dat
voordoen, maar zeker lijkt dat het
geval te zijn als het gaat om de
bijzondere bijstand. Er is namelijk
geen arbeidsgerelateerde kwestie.
Het betreft hier mijns inziens toch
een onvervreemdbare taak van de
gemeente. Ik noem als voorbeeld de
MKZ-crisis op basis waarvan er
sprake is van een enorme toestroom
voor dit instrument. Dan komen de
aanvragen bij het CWI terecht, dat ze
vervolgens allemaal weer moet
doorsluizen naar de gemeente.

Minister Vermeend: De bijzondere
bijstand valt niet onder het CWI,
maar hoort bij de gemeenten. Een
zaak als MKZ komt dan dus ook bij
de gemeenten terecht. Zoals het nu
is geregeld, kan er volgens mij niets
dubbel plaatsvinden.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik wil
er uiteraard nog wel naar kijken,
maar er wordt gesproken over de
algemene bijstand op grond van de
Algemene bijstandswet. Daar maakt
de bijzondere bijstand deel van uit.

Minister Vermeend: In artikel 16, lid
1, gaat het echter om de algemene
bijstand en niet om de bijzondere
bijstand.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Ik steun de heer Van der Vlies en de
minister in de opvatting dat
bijzondere bijstand, samen met het
armoedebestrijdingsbeleid direct bij
de gemeente hoort en niet bij het
CWI. De WIK en het BBZ gaan dus
ook rechtstreeks naar de gemeenten
en niet naar het CWI. Die worden
ook niet genoemd. Er wordt echter
gesteld dat de algemene bijstand wel
naar het CWI gaat, behalve als het
gaat om 65-plussers en bijzondere

bijstand. Hoe zit het dan met
crisisgevallen en spoedeisende
bijstandshulp? Die horen dezelfde
dag nog naar gemeenten doorverwe-
zen te worden. Kan in crisisgevallen
direct naar de bijstand worden
gegaan, bijvoorbeeld bij mishande-
ling of uithuiszetting?

Minister Vermeend: Het is de
bedoeling dat men in noodgevallen
rechtstreeks naar de gemeente kan
gaan.

Mevrouw Van Lente (VVD): In artikel
14, lid 4, staan ook de woorden ’’zo
spoedig mogelijk’’. Als je een
bepaalde termijn stelt waarin een
CWI door moet sturen naar de
gemeenten, waar de zaken verder
uitgewerkt zullen worden, lijkt het
mij logisch dat de termijn inzake een
eventueel aan te bevelen trajectplan
reı̈ntregratieadvies mee wordt
gestuurd. Anders lopen mensen
namelijk echt van het kastje naar de
muur, want dan moeten ze nog een
keer terugkomen. Vandaar dat ik die
twee artikelen aan elkaar heb
gekoppeld. Als de minister wil
zeggen dat de term ’’zo spoedig
mogelijk’’ in artikel 14 ook ongeveer
acht dagen in zal houden, zal ik vrij
tevreden zijn. Ik zou het namelijk erg
jammer vinden als mensen toch
weer terug worden gestuurd om die
fasering te ondergaan.

Minister Vermeend: Het gaat hier
echter om wezenlijk wat anders. Als
je ziet wat er gevraagd wordt, blijkt
al dat dat niet binnen acht dagen
kan. Het hangt ook af van de
feitelijke situatie, maar in een groot
aantal gevallen zal die termijn van
acht dagen worden overschreden. Ik
wil daarom geen koppeling maken
met de acht werkdagen die ik in een
AMvB vast wil leggen. Dit heeft te
maken met de fase-indeling en dat
kost meer tijd. Ik wil er wel naar
streven en dat ook in de toelichting
zetten, maar het gaat te ver om dat
in de wet op te nemen.

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik pleit
er ook niet voor om het vast te
leggen, maar meer om te kijken hoe
dat zo ver mogelijk kan worden
gestroomlijnd om onnodige gangen
naar instanties te voorkomen. Ik stel
dus niet voor om het te wijzigen,
maar om te kijken of dat in de
procedure zoveel mogelijk samen
kan gaan. Ik kan mij voorstellen dat

dat ook veel extra werk voor de
gemeenten scheelt.

Minister Vermeend: Dat is een
goede suggestie.

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik zit er
nog steeds een beetje mee in mijn
maag dat er geen bezwaar of beroep
mogelijk is tegen de fase-indeling
omdat dit een advies betreft. Dit
advies is echter wel van belang voor
de reı̈ntegratiemogelijkheden. Als de
cliënt in het verslag aangeeft in het
geheel niet in te stemmen met de
fase-indeling, wordt het werk dan
door de gemeente overgedaan? Als
dat het geval is, doet zich een
vermenging van functies voor, want
op dat moment doet de gemeente de
kwalificerende intake.

Minister Vermeend: Het probleem is
dat de fase-indeling geen besluit is
maar een advies aan de uitvoerings-
instantie. Ik begrijp uw bezwaren
wel, maar ik zie niet in hoe dit te
veranderen is. Er is uitgebreid met
betrokkene gesproken en zijn kansen
zijn ingeschat. Vervolgens geeft men
aan welke fase van toepassing is.
Hierover is verschil van mening
mogelijk, maar het is geen echt
besluit.

Mevrouw Van Lente (VVD): Het gaat
mij om hetgeen in de praktijk
gebeurt. Stuurt de gemeente de
cliënt terug naar het CWI voor een
andere inschatting of doet zij de
kwalificerende intake over? Mijn
bedoeling is de dubbelingen eruit te
halen.

Minister Vermeend: De gemeente is
verantwoordelijk voor de
reı̈ntegratie-inspanning. Men zal in
de praktijk samen met de cliënt een
bepaald traject afspreken.

Mevrouw Schimmel (D66): De
fase-indeling is geen vrijblijvend
advies. Het is namelijk de bedoeling
dat er een soort gestroomlijnd
proces op gang komt.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Het
advies voor de fase-indeling leidt tot
een plan van aanpak dat in een
bijlage wordt opgenomen. Dat plan
is vatbaar voor beroep. Het proces
zal vloeiend worden vervolgd, tenzij
er gegronde redenen zijn om van het
advies af te wijken. Die redenen
worden dan in de bijlage genoemd.
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Staatssecretaris Hoogervorst: De
gemeenten hebben helemaal geen
tijd om de intakegesprekken over te
doen. Zij komen nauwelijks aan hun
normale werk toe.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Er
kunnen gegronde redenen zijn om
van dit advies af te wijken, maar in
99% van de gevallen zal daar geen
sprake van zijn.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Sommige gemeenten zien betrokke-
nen niet vaker dan eens in de
achttien maanden!

De heer Harrewijn (GroenLinks): Je
kunt zeggen dat het advies indirect
wel voor beroep vatbaar is.

Artikel 17. Het verstrekken van
gegevens in verband met een
uitkeringsaanvraag

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Is op de gegevensverstrekking in lid
1 de Wet boeten en maatregelen van
toepassing? Hoe vindt de gegevens-
overdracht door het CWI plaats?
Kan ik uit lid 2 lezen dat het CWI zelf
geen cliëntgegevens over de
uitkering bewaart? Worden er geen
cliëntdossiers langer bewaard dan de
termijn die in artikel 16, lid 3, is
bedoeld?

Minister Vermeend: Dit moet ik
even nagaan. Ik zal hierop schriftelijk
antwoord geven.

Hoofdstuk 5, Uitvoerings-
instituut werknemers-
verzekeringen

Artikel 18. Taken van het
Uitvoeringsinstituut werk-
nemersverzekeringen

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): In het eerste lid, onder d,
wordt als een van de taken van het
UWV geformuleerd het zorgdragen
voor verstrekking van deugdelijke
informatie aan werkgevers. Mag het
UWV zelf bepalen wanneer tot
informatieverstrekking wordt
overgegaan of mag het deze
informatie alleen op aanvraag
verstrekken?
In de schriftelijke voorfase is
gevraagd of het de taak van het
UWV kan zijn om WAO-cijfers op
bedrijfsniveau te publiceren, het
schandpaalverhaal. Als ik het mij
goed herinner, zou dit in het

wetsvoorstel verbetering poortwach-
ter worden geregeld, maar ik heb het
nergens gevonden. Hoe staat het
daarmee?

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik heb
vanochtend gezegd dat ik met een
separaat wetsvoorstel kom, omdat
het dermate verstrekkend is, dat ik
het niet verantwoord acht om het
zonder tussenkomst van de Raad van
State te presenteren.
Dan de vraag of het UWV zelf of op
aanvraag informatie verschaft. Als
werkgevers, werknemers of
uitkeringsgerechtigden een verzoek
om informatie doen, neem ik aan dat
er op een fatsoenlijke manier mee
om wordt gegaan, dus ik denk dat dit
primair op aanvraag is.

Mevrouw Van Lente (VVD): Heeft
artikel 18, lid 1h, te maken met
artikel 6 over de bovenwettelijke
premie-inning? Als dat niet het geval
is, snap ik niet waar dit artikel over
gaat.

Staatssecretaris Hoogervorst: Dit
gaat niet over bovenwettelijke taken,
maar over andere wettelijke taken.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Dit
artikel heeft te maken met bedrijven
met een hoog risico en met eigen
initiatief. Dat is de meer politieke
kant. Wat er tussenin hangt, is het
contact onderhouden met branches
en sectoren. De staatssecretaris heeft
eerder gezegd dat zij kunnen
deelnemen aan zo’n team om het
werk te vergemakkelijken. Is dat
vervat in de wet of is het iets wat zij
gewoon mogen doen? Als ik dat heel
belangrijk vind, moet ik dan een
amendement voorbereiden om dat in
de wet te verankeren of zit het er al
in?

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik
geloof niet dat dit in de wet zit.

Artikel 19. Onderzoek

De heer Van der Knaap (CDA): Ik
heb mij erover verbaasd dat de
werknemer volgens lid 2 van artikel
19 bereid moet zijn mee te werken
aan onderzoek. Ik vind het vreemd
dat wordt opengelaten of dat
onderzoek wel of niet kan plaatsvin-
den. Je zou veronderstellen dat hij
gewoon verplicht is om aan een
onderzoek mee te doen.

Staatssecretaris Hoogervorst: Kan ik
daar later op terugkomen?

De voorzitter: Zeker.

Hoofdstuk 7, Toezicht

Artikel 23. Toezicht door de
Inspectie werk en inkomen

Mevrouw Schimmel (D66): Wij
komen er uitgebreid op terug bij de
plenaire behandeling, mede aan de
hand van een amendement dat de
heer De Wit en ondergetekende
hebben ingediend. Ik heb inmiddels
begrepen dat de heer Van der Knaap
dat ook wil ondertekenen. Het heeft
te maken met de positionering van
het toezicht in een zelfstandig
bestuursorgaan, zodat de afstand
tussen toezicht en beleid en
uitvoering zo groot mogelijk is. Dit is
niet de plek om dit amendement
uitgebreid te bespreken, maar ik
meld het even voor de goede orde.

De voorzitter: De medewerkers van
de bewindslieden hebben het ook
gehoord.

De heer De Wit (SP): Ik heb een
soortgelijke opmerking. Die
opmerking vloeit voort uit het
amendement dat mevrouw Schim-
mel eerder noemde. Het betreft de
vraag hoever het toezicht gaat bij de
controle op de besteding van de
gelden. Daar heb ik een apart
amendement over ingediend. Ik vind
dat vastgelegd moet worden dat ook
bij derden informatie moet kunnen
worden opgevraagd, in dit geval
door het UWV. Ik vind ook dat er een
recht van toegang moet bestaan tot
die informatie bij derden.

De voorzitter: Ik neem aan dat dit
ook een mededeling is, een soort
vooraankondiging.

De heer De Wit (SP): Zeker. Ik zeg
erbij dat ik overweeg een nog
verdergaand amendement in te
dienen.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Ik
steun mevrouw Schimmel in haar
pogingen aanstaande woensdag,
maar ik weet niet hoever zij komt. In
artikel 23, lid 1, wordt het toezicht op
een aantal organen geregeld. Wat
ontbreekt, is de subsidieverstrekking,
gemandateerd, door de Raad voor
werk en inkomen en de ESF-
subsidies. Daar wordt op een andere
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manier naar gekeken, maar het is
vaak wel gemengd geld. Het gaat
doorgaans om cofinanciering. Er
wordt toezicht gehouden op de
geldstromen van de gemeente, maar
er is vaak sprake van cofinanciering
door de RWI. Dan is het heel raar om
het toezicht uit elkaar te halen.
Kunnen de bewindslieden nog eens
nadenken over de scheiding van het
toezicht op die geldstromen?

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik heb
dezelfde vraag. Hoe regelen wij het
toezicht op de ESF-middelen? Waar
haken wij dat aan? Valt dat onder de
inspectie?
Dan heb ik nog een andere vraag. In
het eerste artikel worden de organen
genoemd waarop toezicht gehouden
wordt. Dan heb ik het niet alleen
over de subsidieregeling, maar ook
over de Raad voor werk en inkomen
als zodanig. Daar zit een redelijk
omvangrijk apparaat, zo’n 55 fte’s. Ik
kan mij indenken dat je daar net zo’n
regime op zet als op de ZBO’s.
Wordt daar ook op een aantal
onderdelen geı̈nspecteerd en toezicht
gehouden? Wil de minister daar zijn
licht eens over laten schijnen?

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Ik deel mee dat mevrouw Van Lente
en ik een amendement hebben
ingediend over de positionering van
het toezicht in de vorm van een
agentschap, maar dan wel onafhan-
kelijk en zelfstandig, maar daar
kunnen wij woensdag verder over
van gedachten wisselen. Ik sluit mij
aan bij de vragen over het toezicht
op de ESF-middelen en het
subsidiedeel van de Raad voor werk
en inkomen.
Ik heb vervolgens een vraag over de
wijze waarop het toezicht plaatsvindt
op de publieke reı̈ntegratiemiddelen
die uiteindelijk in een private markt
worden besteed. Het is mij nog
onduidelijk op welke wijze de
regering denkt de besteding van
deze gelden te laten verantwoorden
op doeltreffendheid.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Voorzitter. ESF zal in de toekomst
worden uitgevoerd door een
agentschap. De controle op de
financiën van dit agentschap zal
identiek zijn aan die van andere
agentschappen. Nu heeft ESF wel
een zekere beladenheid gekregen en
bestaat er nu extra aandacht voor.
De verantwoording van een
agentschap vindt volgens wettelijke

voorschriften plaats. Onder andere
staan die ook in de Comptabiliteits-
wet en die kun je niet zomaar even
opzijzetten. De controle wordt
uitgevoerd door de departementale
accountantsdienst. Ten behoeve van
het parlement wordt die van een
extern oordeel voorzien door de
Algemene Rekenkamer. Daarnaast
zijn er nog wettelijke taken wegge-
legd in relatie tot het toezicht op de
begroting en de plannings- en
controlecyclus van het agentschap
voor de directie FEZ. Ook het
ministerie van Financiën heeft nog
een toezichthoudende taak in het
verlengde van de accountantsdienst
en FEZ. Ten slotte hebben de
Europese Commissie en de Europese
Rekenkamer een eigen controle- en
toezichtrecht op basis van com-
munautaire regels. Ik ben de tel al
bijna kwijt! Dat allemaal is nog niet
genoeg, want wij vinden dat de IWI,
de toekomstige inspectie, nog een
toegevoegde waarde kan hebben in
het toezicht op de uitvoering van
ESF-regelingen. Die IWI voert een
signalerend toezicht uit in het
SUWI-werkveld en dat beslaat mede
organisaties die optreden als
aanvrager van ESF-subsidies. Deze
inspectie kan dus een signalerende
functie hebben voor de werking van
de structuur rond de uitvoering van
de ESF-regelingen vanuit het
werkveld en bovendien heeft zij
vanuit haar werkterrein de mogelijk-
heid een terugkoppeling te geven
over de doeltreffendheid van de
wijze waarop het agentschap
beschikt over de inzet van ESF-
gelden. Dus zowel richting de
beleidsdirectie als het agentschap
ESF kunnen belangrijke en waarde-
volle signalen door de inspectie
worden afgegeven. De toegevoegde
waarde van de IWI in het toezicht op
de uitvoering van de ESF is het
signaleren van ontwikkelingen en
effecten bij de uitvoering van de
ESF-regelingen. De inspectie kan de
Kamer via haar rapportages over het
werkveld daar rechtstreeks over
informeren. Wij hebben met het Ctsv
inmiddels nadere afspraken gemaakt
over de eventuele rol van de IWI in
dit kader en er is geconcludeerd dat
de hiervoor geschetste rol van de IWI
daarbij het meest aansluit. Dit kan
dus ook de goedkeuring van het Ctsv
wegdragen.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
De IWI doet wel onderzoek in 50%
van de cofinanciering van ESF. Houdt

dat dan in dat de bestede middelen
zowel door de IWI als door de
departementale accountantsdienst
worden getoetst en gecontroleerd?
Zo ja, is dat dubbele werk wel
interessant? Wij proberen dat op
andere fronten toch te voorkomen?

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik
begrijp uw vraag niet!

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
ESF is altijd 50% van de financiering,
de andere 50% komt uit publieke
middelen. De IWI toetst en contro-
leert de inzet van die publieke
middelen en gaat dus in al die
dossiers voor de helft van het
bestede bedrag nakijken hoe het zit
en de departementale accountants-
dienst doet dat voor de andere helft,
het ESF-deel. Is dat wel zo effectief
en doelmatig?

Staatssecretaris Hoogervorst:
Mevrouw Van Lente mag dit
beantwoorden!

Mevrouw Van Lente (VVD): Neen,
want ik snap nu wat mevrouw
Noorman bedoelt en ik ben het
helemaal met haar eens. Ik sluit mij
dus bij haar vraag aan! Behalve dit
onderdeel kan ik het antwoord van
de staatssecretaris wel volgen, maar
moet daar in deze wet dan niet iets
over worden opgenomen of komt u
op dat punt nog met een nota van
wijziging? Anders blijft de terminolo-
gie rondom de ESF en de wijze
waarop hij het toezicht daarop via de
IWI ziet, buitenspel en dat zou wel
heel vreemd zijn. Of wordt dit straks
neergelegd in de AMvB inzake het
toezicht, die hij sowieso van plan
was om met een voorhangprocedure
in te dienen?

De voorzitter: Dat is nog een
technische vraag.

Staatssecretaris Hoogervorst: Mijns
inziens hoeft het niet in een AMvB te
worden vastgelegd. De IWI heeft
bevoegdheden om andere taken te
verrichten en dit zou er eentje
kunnen zijn. Ik denk overigens dat dit
één van die onderwerpen zou
kunnen zijn die wij in de evaluatie
nader moeten bekijken; dat geldt
misschien ook voor de RWI. Maar
hetgeen ik hier beschreven heb, past
allemaal binnen de kaders van de
wet en het kan allemaal op grond
van goede afspraken tussen de IWI
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en het ministerie worden geregeld.
En die afspraken zijn er al.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Ik
heb nog een vraag over het dubbele
werk van de accountant. Volgens mij
is daar in veel gevallen sprake van.
Accountantscontrole is toch iets
anders dan het signalerend toezicht,
waar de staatssecretaris over
spreekt. Volgens mij moeten die
zaken niet tegen elkaar worden
uitgeruild, door het ene niet te doen
als het andere al gedaan wordt. Ik
heb er niet zo’n bezwaar tegen dat
het hier allebei gebeurt. Ik ben het
niet helemaal met de bewering van
de staatssecretaris eens dat de wet
niet gewijzigd moet worden. Volgens
mij moet bij de inlichtingen-
verplichtingen wel iets gedaan
worden. Het agentschap ESF en de
Raad voor werk en inkomen worden
niet genoemd inzake het verstrekken
van inlichtingen, maar voor de
toezichthouder is dat wel nodig om
het werk te kunnen doen.

Staatssecretaris Hoogervorst: Daar
zullen wij nog even naar kijken.
Ik kom bij de RWI. Het is overduide-
lijk dat de IWI toezicht houdt op de
apparaatkosten.

Mevrouw Van Lente (VVD): Maar
waarom staat dat er nu dan niet in?

Staatssecretaris Hoogervorst: Dat
staat er volgens mij wel in.

Mevrouw Van Lente (VVD): Nee, dat
staat er niet in. Daarom vraag ik er
ook expliciet naar. Dat zou dan toch
in het eerste lid moeten staan, bij de
ZBO’s?

Staatssecretaris Hoogervorst: Dit
valt onder de wettelijke mogelijkheid
om andere taken te verrichten. Wij
zeggen u hier gewoon toe dat dit
toezicht zal plaatsvinden.

Mevrouw Schimmel (D66): Dan wil
ik toch nog even naar artikel 24c
kijken. Er staat: ’’het verrichten van
andere bij of krachtens een wet aan
de Inspectie werk en inkomen
opgedragen taken’’. Aan welke wet
wordt nu eigenlijk gerefereerd?

Staatssecretaris Hoogervorst: Wij
waren van plan om het via AMvB te
regelen.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):

In mijn amendement is daarvoor iets
anders opgenomen.

Mevrouw Schimmel (D66): De
staatssecretaris zei dat het niet in
een AMvB geregeld hoefde te
worden. Ik snap het niet zo goed
meer.

Staatssecretaris Hoogervorst: Wij
spreken nu over de RWI.

Mevrouw Schimmel (D66): Ja, maar
ook over ESF. Beide zouden onder
die andere taken kunnen vallen. Er
ligt een opdracht, maar het moet ’’bij
of krachtens een wet’’ plaatsvinden.

Staatssecretaris Hoogervorst: ESF is
toch wel van een andere orde van
grootte dan de RWI. Wij spreken
daarbij gewoon over ambtenaren en
daarvoor hoef ik geen speciaal
wettelijk kader met het oog op de
inspectie te scheppen. Het toezicht
op de apparaatsuitgaven van de RWI
zal in een AMvB worden vastgelegd.
Voorzitter. Voorts is er de kwestie van
de subsidieregeling, die de RWI in
mandaat van de minister zal
uitvoeren. Mandatering betekent dat
SZW als budgethouder er zich van
dient te vergewissen dat het in
mandaat door de RWI uitgevoerde
subsidieproces op een rechtmatige
en doelmatige wijze plaatsvindt. Die
taak ligt gewoon bij het departement.
Wij zijn echter wel van plan om de
zaak te vergemakkelijken voor
onszelf, door daarbij de IWI in te
schakelen. Wij kunnen het toezicht
van de IWI onderdeel laten uitmaken
van de controle- en beheersstructuur.
De IWI kan de rechtmatigheid en de
doelmatigheid, inclusief de doeltref-
fendheid, vaststellen en daarover
rapporteren aan de budgethouder,
namelijk de minister. Wij zijn dus van
plan om de IWI hierbij in te
schakelen.

De voorzitter: Eigenlijk hebben wij
hiermee artikel 24 ook al behandeld.

Artikel 26. Gegevens aan de
Inspectie werk en inkomen

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Voor de goede orde merk ik op dat
hier nog iets geregeld moet worden
rond de RWI en het ESF-agentschap.

Minister Vermeend: Dat bekijken wij
nog, want dit is een terechte
opmerking.

Artikel 27. Kennisgeving
besluiten

Mevrouw Van Lente (VVD): Hoe
wordt toezicht gehouden op de
besteding van de publieke middelen
en hoever gaan de bevoegdheden? Ik
weet dat veel contracteisen gesteld
worden en dat die later uitgewerkt
worden. Wij beschikken nog niet
over de regeling, zodat wij niet
kunnen overzien hoe het precies
gebeurt. Wie bepaalt wanneer een
review nodig is? Je kunt van mening
verschillen over het antwoord op de
vraag in welke private boeken
gekeken mag worden, welke criteria
daarbij gelden en wie erover beslist.
Gaat het om de inspectie die een
verzoek doet bij het UWV en de
gemeenten of kunnen de laatste het
zelf bepalen?

Staatssecretaris Hoogervorst: Een
review kan alleen de publieke
middelen betreffen. Een opdrachtge-
ver kan altijd zelf bepalen of hij een
review wil laten plaatsvinden door
een accountant als hij iets niet
vertrouwt. Dit instrument is vooral
bedoeld als een extra waarborg voor
de inspectie. De inspectie kan de
grote geldstromen volgen en zien
wat ermee gebeurt. In de methodiek
van subsidieverstrekking zullen
zodanig prestatie-elementen worden
opgenomen dat ook intrinsieke
prikkels tot doelmatigheid aan de
orde zijn. Wij hebben gezegd dat de
inspectie geen toegang krijgt tot de
private reı̈ntegratiebedrijven. Dat is
in de eerste plaats niet echt nodig.
Bovendien zou het toezicht dan wel
erg ver gaan en wordt de scheidslijn
tussen privaat en publiek erg
onduidelijk. Het betreft overigens een
bevoegdheid die zelfs de Algemene
Rekenkamer niet heeft. Wij vinden dit
ook echt een stap te ver. Wel hebben
wij de mogelijkheid voor de
toezichthouder gecreëerd om, als het
gevoel aanwezig is dat iets ontbreekt
of niet in orde is, de opdrachtgever
te gelasten een review te laten doen
door de accountant om meer
informatie te verkrijgen.

Mevrouw Van Lente (VVD): Moet ik
daarbij denken aan een situatie zoals
bij het ESF, waarin dingen vergaand
onderzocht kunnen worden, omdat
er iets grootschaligs aan de hand is?
Ik wil uitgelegd krijgen – maar dat
kan ook op een ander moment –
wanneer de inspectie tot dat soort
reviews opdracht kan geven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 27 588 enz., nr. 29 38



Staatssecretaris Hoogervorst: Wij
hebben gesproken over gerede
twijfel omtrent volledigheid of
juistheid van de informatie. Dat zal
van zaak tot zaak kunnen verschillen,
maar het gaat niet om lichtvaardige
dingen.

Artikel 28. Uitoefening taken
Inspectie werk en inkomen

De heer Harrewijn (GroenLinks): Ik
wil graag weten hoe de bewindslie-
den de Inspectie werk en inkomen
fysiek willen positioneren. Als het
amendement van mevrouw
Noorman en mevrouw Van Lente het
haalt, wil ik de garantie dat er een
fysieke scheiding komt met het
ministerie om de onafhankelijkheid
te benadrukken. Anders probeer ik
mevrouw Noorman om te praten in
de richting van een ZBO.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik kan
de heer Harrewijn geruststellen, ze
passen bij ons er niet eens in. Ook
symboliek kan waarde hebben. Het is
plausibel om de inspectie straks in
een apart gebouw neer te zetten.

Hoofdstuk 8, Financiële bepalin-
gen, planning en verslaglegging

Artikel 29. Uitvoeringskosten

De heer Van der Knaap (CDA): Dit
is een algemeen artikel waarin de
uitvoeringskosten worden genoemd.
Als alle hierin genoemde instanties
bij elkaar worden opgeteld, kan de
Kamer een goed inzicht worden
verstrekt in het kostenpatroon voor
de komende jaren.

Minister Vermeend: Zoals u zult
begrijpen, kan dit inzicht na de
zomer verstrekt worden.

Artikel 31. Vaststelling budget
uitvoeringskosten en budget-
discipline

Mevrouw Van Lente (VVD): In de
nota van wijziging op het derde lid
staat dat, indien er gedurende een
jaar aanmerkelijke verschillen
ontstaan of dreigen te ontstaan
tussen de werkelijke en begrote
baten en lasten dan wel inkomsten,
uitgaven, etc., men daarvan
onverwijld mededeling moet doen.
Dit lijkt mij zeer zinvol, omdat wij de
nodige ervaring hebben met wat er
is gebeurd bij het ZBO Arbeidsvoor-
ziening. Wat zijn echter aanmerke-

lijke verschillen? Is het verstandig
om deze terminologie in dit artikel te
handhaven? Vele kleintjes maken
samen een aanmerkelijk verschil.

Staatssecretaris Hoogervorst: Dit
komt uit de Kaderwet ZBO’s. Wat
moeten wij schrijven: 5% of 3%?

Mevrouw Van Lente (VVD): U kunt
het woord ’’aanmerkelijke’’ schrap-
pen.

Staatssecretaris Hoogervorst: Dan
bestaan er van dag tot dag verschil-
len.

Mevrouw Van Lente (VVD): Dat laat
ik aan uw wijsheid over. U wilt het
woord ’’aanmerkelijke’’ niet
schrappen?

Staatssecretaris Hoogervorst: De
boodschap is duidelijk. Als zich zaken
van behoorlijke omvang voordoen,
dan moet daarvan onverwijld
melding worden gemaakt. Men moet
echter niet bij ons voor elk wisse-
wasje langskomen.

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik kom
hier in de plenaire vergadering nog
wel op terug.

Artikel 33. Beheer en
administratiefondsen

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
In dit artikel wordt in vergelijking
met de Kaderwet ZBO’s artikel 26,
dat gaat over egalisatiefondsen, niet
overgenomen. Vanwege de
bovenwettelijke verzekeringen zal het
UWV te maken krijgen met fonds-
vorming. Moeten hiervoor aanvul-
lende bepalingen komen? Moet dat
deel uit de kaderwet niet worden
opgenomen? Ik ga ervan uit dat het
ministerie van Financiën geen
commerciële fondsen zal beheren.
Hier is sprake van een cluster van
taken waarvoor ik in deze regelge-
ving geen enkele bepaling zie, terwijl
ik meen dat de formele randvoor-
waarden die gelden voor deze
handelingen, wel degelijk in de wet
moeten worden opgenomen.

De heer Van der Knaap (CDA): Als
het ministerie van Financiën het niet
beheert, wie beheert het dan wel?

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik kan
die vraag niet zo snel beantwoorden.
Ik kan mij echter niet voorstellen dat
de minister van Financiën boven-

wettelijke potjes van de schilders-
vereniging aanhoudt. Dat moet
natuurlijk ook niet gebeuren. Ik denk
niet dat hier sprake is van een
probleem, maar ik zal dit punt graag
meenemen in de notitie die ik u
reeds heb toegezegd.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Het UWV zal op onderdelen
enigszins zelf het risico moeten
dragen. Het is tenslotte een bedrijf
met 22.000 mensen. Is er dan geen
behoefte aan kleine fondsen voor
risicoafdekking binnen de exploita-
tie? Nu artikel 26 ZBO niet opgeno-
men is, is daarvoor dus geen
voorziening.

Staatssecretaris Hoogervorst: De
uitvoeringskosten worden evenals de
grote geldlasten betaald uit de
fondsen. Ongetwijfeld zullen die
diverse UVI’s een eigen rekening-
courant hebben voor de kleinere
geldbedragen en dat zal ook gelden
voor het UWV, zodat men niet elke
dag moet aankloppen bij Financiën.
Er verandert niets wezenlijks ten
opzichte van de huidige situatie.

Hoofdstuk 9, Informatie-
bepalingen

Artikel 44. Gegevens-
verstrekking door de Centrale
organisatie werk en inkomen,
het Uitvoeringsinstituut werk-
nemersverzekeringen en de
Sociale verzekeringsbank en
elektronische gegevens-
uitwisseling

De heer Harrewijn (GroenLinks): Is
artikel 44.3d de wettelijke veranke-
ring van het inlichtingenbureau?

Minister Vermeend: Ja, dat is
inderdaad het geval.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Dat
is nogal mager.

Artikel 45. Gegevens-
verstrekking door de Centrale
organisatie werk en inkomen,
het Uitvoeringsinstituut werk-
nemersverzekeringen en de
Sociale verzekeringsbank en de
minister

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
In artikel 123 en artikel 124 van de
Algemene bijstandswet wordt
geheimhouding verplicht over
cliëntgegevens, alsmede worden er
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beperkingen opgelegd met betrek-
king tot de uitwisseling van
gegevens tussen de verschillende
instanties. Een en ander is niet van
toepassing verklaard op de COWI.
Naar mijn mening zou dat echter wel
moeten. Men is immers bezig met
het verzamelen van cliënten-
gegevens!
Het inlichtingenartikel van de ABW
vermeldt een reeks van instellingen
waar inlichtingen gevraagd mogen
worden over cliënten. Ik heb gezien
dat deze inlichtingen ook ter
beschikking moeten staan van de
COWI en het UWV. Ik vind dat
daarbij sprake moet zijn van een
geheimhoudingsplicht en zou
derhalve de artikelen 123 en 124 van
de ABW van toepassing willen
verklaren voor al die instellingen die
dit soort gegevens mogen vragen.

Minister Vermeend: Wij zullen op
het punt van de bescherming van de
privacygegevens komen met een
nota van wijziging.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Voorzitter. De Algemene bijstandswet
bepaalt dat voor het doorgeleiden
van cliëntgegevens de desbetref-
fende cliënt zich schriftelijk akkoord
moet verklaren. In dit wetsvoorstel is
een andere formulering gebruikt dan
die in de bijstandswet staat. Hier
staat dat de cliënt ondubbelzinnig
moet laten weten ermee akkoord te
gaan. Er is dus sprake van een
vormvrijheid. Dat betekent dat iedere
uitvoeringsorganisatie mag
bedenken wat ondubbelzinnig is.
Daarmee wordt geen recht gedaan
aan de oorspronkelijke bepaling in
de bijstandswet. Ik hecht eraan dat
bij organisaties als de COWI, waar
cliëntgegevens moeten worden
overgedragen, een schriftelijke
verklaring in het dossier wordt
opgenomen, waaruit blijkt dat de
cliënt zich met doorgeleiding akkoord
verklaart. Volgens de bijstandswet
moeten die akkoordverklaring
namelijk verifieerbaar zijn.

Minister Vermeend: Schriftelijke
akkoordverklaring kán. Ik heb er geen
bezwaar tegen dat ondubbelzinnig
akkoord verklaren inhoudt dat
schriftelijk toestemming wordt
gegeven. Dat moet dan over de hele
linie gelden.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
U neemt dus de tekst van de
bijstandswet over?

Minister Vermeend: Ja, dat kan. Dan
moet toestemming schriftelijk
worden gegeven. Dan is de bepaling
iets zwaarder. Ik heb daar geen
bezwaar tegen.

Artikel 46. Openbaarheid van
gegevens

Mevrouw Van Lente (VVD):
Voorzitter. In de oorspronkelijke wet
ging het in artikel 46 vooral om de
gegevensoverdracht en de openbaar-
heid van gegevens in verband met
de privacybescherming. Bij nota van
wijziging werden de instituten min of
meer verplicht een protocol op te
stellen voor het zorgdragen van
beveiliging van alle herleidbare
gegevens. Dat is dus breder dan
alleen maar bescherming van
datgene wat de instituten in hun
bestanden hebben opgeslagen. Als
er technische mankementen zijn,
zouden gegevensstromen verloren
kunnen gaan. Ik kan mij goed
voorstellen dat voor de bescherming
van de privacy een goede regeling
geldt. Mijn vraag is echter waarom
eenzelfde bepaling niet voor de RWI
geldt. Bij de RWI komt namelijk een
aantal zeer essentiële beleidsin-
formatiestromen samen. Daar
worden onder andere onderzoeks-
gegevens opgeslagen. Het lijkt mij
niet onverstandig, voor de RWI
dezelfde bescherming voor te
schrijven als die welke in dit artikel is
vervat.

Minister Vermeend: Voorzitter. In dit
artikel gaat het over de privacy van
mensen, maar bij de RWI gaat het
niet om mensen, maar om beleidsin-
formatie. Dat is een wezenlijk
verschil. De enige reden waarom in
artikel 46 deze bepaling is opgeno-
men, is dus dat het hier om
gegevens van mensen gaat.

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik zie dit
artikel breder. Ik meen dat het hierbij
meer gaat om de gegevens die als
het ware in de ICT zitten. U meent
dat dit artikel alleen de individuele
cliëntgegevens betreft?

Minister Vermeend: Ja, het gaat om
cliëntgegevens.

Mevrouw Van Lente (VVD): Maar
dan is mijn vraag wel of ergens
anders, misschien in een lagere
regelgeving, wordt bepaald dat men
op een goede manier de toegang tot
bestanden moet regelen. Zorgt men

er ook voor dat er bescherming is bij
een crash van de apparatuur waarin
alle relevante gegevens zijn
opgeslagen, ook al gaat het om
beleidsinformatie? Of zegt u: we
zullen daar nog eens naar kijken bij
de ICT-plannen? Dat vind ik ook
goed. Ik zeg dit omdat ik mij herinner
dat als je geen back-ups hebt, je wel
eens goed klemt kunt komen te
zitten. Denk maar eens aan de
situatie waarin de socialedienst-
apparatuur crasht en je vervolgens
de hele handel kwijt bent.

Minister Vermeend: Maar het gaat
toch vooral om de interne bedrijfsin-
formatie. Die moet goed vastgelegd
worden met back-ups. Daarvoor
zouden interne reglementen moeten
gelden. In dit artikel gaat het alleen
om de gegevens van de cliënt en om
zijn privacy.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Volledigheidshalve wijs ik erop
dat de RWI ook een taak heeft op het
gebied van subsidieverstrekking.

Minister Vermeend: Maar niet aan
personen.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Maar er wordt niet uitgesloten
dat die ook personen kan betreffen.

Minister Vermeend: Maar het is niet
zo dat de RWI Jantje, Pietje,
Marrietje of Karin subsidie toekent.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Voorzitter. Is de Wet openbaarheid
van bestuur ook op een ZBO van
toepassing? Ik vraag dit, omdat bij
deze ZBO’s cliëntgegevens worden
opgeslagen en gebundeld. Als nu de
Wet openbaarheid van bestuur ook
voor het ZBO geldt, zullen veel van
deze gegevens opvraagbaar zijn. Of
maak ik mij nu te veel zorgen voor
niets?

Minister Vermeend: Dat laatste. Je
mag gegevens anonimiseren. Je
moet er dus voorzichtig mee
omgaan, maar ik meen dat u zich
voor niets zorgen maakt.

Hoofdstuk 10, Overige bepalin-
gen

Artikel 48. Aanwijzings-
bevoegdheid Onze Minister

Mevrouw Van Lente (VVD): De
minister kan de ZBO’s aanwijzingen
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geven voor de uitvoering van hun
wettelijke taken. Ik vraag mij evenwel
af waarom hij dat voor de RWI, die
ook een aantal wettelijke taken heeft,
niet kan. Daar zit een behoorlijk
groot apparaat achter. Dat apparaat
moet conform deze wet een aantal
taken uitvoeren. Deze behelzen
weliswaar het geven van advies,
maar zij zijn niet afgebakend. Het lijkt
mij raadzaam om zolang dit niet
geregeld is, een regeling te treffen
waardoor de RWI ook aanwijzingen
kan krijgen. Kan de minister
aangeven waarom hier niet zo’n
regeling is opgenomen?

Minister Vermeend: Als je naar de
hele structuur kijkt, zie je dat de
minister nog veel verdergaande
bevoegdheden heeft. Hij heeft zelfs
een mandaatregeling. En die kan hij
zo intrekken.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Voorzover er adviezen worden
gegeven, is het niet erg logisch om
een aanwijzingsbevoegdheid op te
nemen. Een aanwijzingsbevoegdheid
jegens de SER zou misschien wel
handig zijn, maar dat moeten wij
toch maar niet doen. Als er in
mandaat wordt opgetreden, heb je
geen aanwijzingsbevoegdheid nodig.
Je kunt een mandaat namelijk van de
ene dag op de andere intrekken.
Onze bevoegdheden zijn dus
ruimschoots gedekt.

De voorzitter: Voordat wij naar het
volgende artikel overgaan, deel ik de
leden mede dat wij aan het eind van
deze artikelsgewijze behandeling ook
nog even naar de invoeringswet en
de nota’s van wijziging zullen kijken.

Artikel 49a. Vernietiging van
besluiten

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik loop
weliswaar het risico dat ik op mijn
vraag over dit artikel hetzelfde
antwoord krijg als net, maar toch wil
ik weten waarom de RWI ook hier
niet bij staat.

Minister Vermeend: Het antwoord is
inderdaad hetzelfde. Dat is niet
nodig, omdat wij via die mandaat-
constructie vergaande bevoegdheden
hebben.

Artikel 49b. Taakverwaarlozing

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik lees
dit artikel zo dat er ingegrepen kan

worden, indien de ZBO’s hun taken
ernstig verwaarlozen. Mijn vraag is
hoe je het woordje ’’ernstig’’ moet
lezen. Wat ziet de minister als
ernstige taakverwaarlozing bij de
ZBO’s? Kan deze bepaling niet voor
geweldige verwarring zorgen? Ik rep
hierover, omdat de Algemene
Rekenkamer al eerder de vraag heeft
opgeworpen of wel altijd het
ultimum remedium gebruikt moet
worden of dat het wellicht verstandi-
ger is om getrapte bevoegdheden
voor de minister op te nemen.
Volgens mij kun je een enorm
verschil van mening krijgen over de
term ’’ernstige verwaarlozing’’ in
artikel 49b. Kortom, is het niet beter
om het woordje ’’ernstig’’ te
schrappen, opdat de minister ook
tussentijds kan bijsturen?

Minister Vermeend: Ook hier
hebben wij leentjebuur gespeeld bij
de Kaderwet ZBO’s. Die terminologie
hebben wij dus aan die wet
ontleend, maar die komt ook wel in
andere wetten voor. In de praktijk zal
er, voordat er ernstige verwaarlozing
plaatsvindt,...

Staatssecretaris Hoogervorst: Wij
hebben ook nog het aanwijzings-
recht, het budgetrecht en nog vele
andere rechten ten opzichte van de
ZBO’s. Het zijn er in ieder geval veel
meer dan in de huidige situatie. Wij
zien hier dus alleen maar een
rijkdom aan instrumenten.

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik kom
hier plenair nog op terug.

Artikel 50. Regelgevende
bevoegdheden

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter. Er ligt een amendement
van collega Van Middelkoop op dit
artikel. Ik zou het dus voor mogelijk
hebben gehouden dat hij als eerste
het woord van u kreeg. De materie
die hij wil behandelen, slaat in ieder
geval erg bij mij aan. Immers, dit is
een vergaande delegatiebepaling,
een soort noodremconstructie die
ertoe leidt dat het eerst wordt
geregeld, alvorens een en ander aan
de Kamer voor te leggen voor
goedkeuring. In heel exceptionele
gevallen kan ik mij zoiets voorstellen.
Daarom had ik in het schriftelijk
overleg ook gevraagd voor welke
categorieën zoiets wordt gereser-
veerd, waarop toen geen antwoord
kon worden gegeven. Zo moet ik het

althans lezen. Dan vraag ik mij toch
echt af of het deze kant op moet.
Maar de heer Van Middelkoop heeft
daarop een amendement ingediend,
om de in het eerste lid van artikel 50
voorziene AMvB op zijn minst via de
Kamer te laten lopen. Dat amende-
ment wil hij waarschijnlijk zelf even
toelichten.

De voorzitter: Hartelijk dank,
mijnheer Van der Vlies. Dit is zeer
wellevend!

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Ik denk dat we allemaal tegen
hetzelfde aanlopen: artikel 50 bevat
potentieel buitengewoon veel
bevoegdheden. Ik heb er pragma-
tisch naar gekeken, want het moet
wel een beetje werkbaar blijven. Ik
zie best in dat je af en toe snel moet
kunnen handelen, voorzover AMvB’s
snelheid waarborgen. Er zijn tal van
amendementen mogelijk, waarbij ik
voor een niet vergaande variant heb
gekozen, die ook nog in het belang
van de minister kan zijn. Immers, als
een AMvB een maandje voorhangt
bij de Kamer en niet meer dan dat,
en de Kamer vraagt op een gegeven
moment hoe de minister zich dat in
het hoofd haalt, is het belang van de
minister daarmee gediend. Dan
wordt er namelijk geen AMvB
geslagen, wordt er later geen
wetsvoorstel gemaakt, enzovoorts
enzovoorts. Ik wil een zekering
inbrengen, zodat de Kamer niet
wordt overvallen door de situatie dat
een AMvB al dingen regelt, terwijl
een wettelijke regeling die dat op
een hoger niveau codificeert, door de
Kamer alleen maar kan worden
aanvaard. Om dat te voorkomen mijn
simpele amendementje.

Minister Vermeend: Op zichzelf is
dit – ik kan dat niet ontkennen – een
simpel amendementje. Maar in die
simpelheid zit wel een dubbele
zekering. In de eerste plaats is dat dit
amendement, waarbij de AMvB moet
worden voorgehangen, terwijl in het
tweede lid van het artikel staat dat
de AMvB onverwijld wordt ingetrok-
ken indien het voorstel wordt
ingetrokken of indien een van beide
Kamers besluit het voorstel niet aan
te nemen. Wat u voorstelt, is dus
dubbelop. Er is al een voorziening
getroffen dat een en ander in de wet
wordt vastgelegd, zodat de Kamer
volledig aan bod komt. Anders
moeten we twee keer naar de Kamer:
een keer voorhangen, vier weken
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laten hangen, en vervolgens nog
eens.

Staatssecretaris Hoogervorst: Als
het de bedoeling van de heer Van
Middelkoop is om ons artikel te
schrappen, is dat iets heel anders.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): In het tweede lid gaat het over
wetgeving, en niet over de AMvB.
Mijn oogmerk is, te voorkomen dat
een wetsvoorstel wordt gemaakt
waarvan de Kamer vindt dat dat
beter niet had kunnen gebeuren.

Minister Vermeend: Het is mij niet
helemaal duidelijk. We hebben een
AMvB, waarbij u spreekt van het
belang van de minister. De minister
wil altijd zijn eigen belang dienen,
dus dan vind ik u aan mijn zijde.
Daar ben ik dus erg voor. Maar wat
is nu mijn belang bij dit amende-
ment? Dat je het voorhangt en dat je
het oordeel van de Kamer weet? Als
ik vervolgens niets van de Kamer
hoor, kan ik doorgaan.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Als die zekering er niet tussen
zit, slaat u een AMvB. U bent
ingevolge uw eigen wet verplicht om
met wetgeving te komen. Dan komt
u pas bij de Kamer, die vindt dat u
dat beter niet had kunnen doen. Om
dat te voorkomen dit amendement.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Ik had het amendement wat anders
gelezen, en ik zal aangeven hoe. In
acute noodsituaties moet de minister
kunnen ingrijpen met een AMvB,
welk machtsmiddel hij heeft. Maar
die moet zo snel mogelijk naar de
Kamer, omdat dat verder wettelijk
moet worden ingebed. Daarvoor is in
lid 2 bepaald dat de AMvB binnen 24
uur na publicatie naar de Kamer
gaat, waarna we er een fatsoenlijke
wettelijke procedure van maken. Zó
heb ik het gelezen. Nu is de vraag,
wat de bedoeling is van de minister,
en of deze vormgeving past bij zijn
bedoeling.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Het gaat hierbij niet om
panieksituaties van 24 uur, maar om
regels die noodzakelijk zijn in
verband met de goede uitvoering. Je
praat dan echt niet over zaken die je
’’overnight’’ moet regelen. Het feit
dat het in een AMvB is voorgeschre-
ven, geeft al aan dat hierbij geen
sprake is van 24-uurssituaties, want

de Raad van State, de ministerraad
etc. hebben ermee te maken. Met
een wetgevingsproces ben je al
gauw een jaar tot twee jaar kwijt. Ik
ga ervan uit dat wij het hier hebben
over zaken die een paar maanden
vergen.

Mevrouw Schimmel (D66): Ik ben
het helemaal eens met wat de heer
Van Middelkoop zegt. Bovendien
hebben wij ooit hier het verschil
gemaakt tussen anticiperende
wetgeving en experimentele
wetgeving. Van die anticiperende
wetgeving hebben wij toen gezegd
dat wij daar beter maar niet mee
kunnen beginnen. Het is veelal
lagere regelgeving die je naderhand
omzet in hogere regelgeving, zonder
dat je dan ten principale een debat
hebt gevoerd over de vraag of je het
wel op die manier wilt. Je wordt dan
eigenlijk voor een voldongen feit
geplaatst.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Als
je de redenering van de heer Van
Middelkoop volgt, is het de vraag of
dit geen consequenties heeft voor lid
2. Moet je dan per se altijd tot een
wettelijk traject komen? Een
algemene maatregel van bestuur kan
op een gegeven moment ook
passend zijn. Als het amendement
van de heer Van Middelkoop wordt
aangenomen, zal het tweede lid
mijns inziens meer het karakter
moeten krijgen van een kan-
bepaling.

De heer Van der Vlies (SGP): Dat
was precies ook mijn opmerking.

Minister Vermeend: Op zichzelf kan
ik wel meevoelen met het betoog
van de heer Van Middelkoop, zeker
nu de belangen van het kabinet
ermee worden gediend.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Niet alleen de belangen van
het kabinet, ook die van de Kamer.

Minister Vermeend: Het evenwicht
is dus tot stand gebracht. Van het
tweede lid zou dan inderdaad een
kan-bepaling gemaakt moeten
worden. Als de heer Van Middelkoop
dat amendement op zijn naam wil
hebben, dan verzoek ik hem het
aldus te wijzigen.

De heer Van Middelkoop (Christen-
Unie): Ik zal in de loop van morgen
of woensdag nagaan of er een

kan-bepaling van gemaakt kan
worden. Mochten wij nu in de
snelheid iets over het hoofd hebben
gezien, dan krijg ik dat, naar ik
aanneem, binnenslijns wel gemeld.

Minister Vermeend: Akkoord.

Artikel 54. Evaluatie

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Voorzitter. Ik heb inmiddels van de
minister begrepen uit eerder gedane
mededelingen dat de evaluatie-
bepaling zal worden aangepast,
omdat die op veel kortere termijn
voor onderdelen van de wet gaat
gelden.

Minister Vermeend: Dat heb ik al
toegezegd.

De voorzitter: Dan zijn wij hiermee
aan het eind gekomen van de
artikelsgewijze behandeling van dit
wetsvoorstel. Ik wil de leden en
beide bewindslieden en hun
medewerkers hiermee complimente-
ren.

De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

De voorzitter: Over de nota van
wijziging op stuk 27588, nr. 9 wenst
niemand het woord te voeren.

Wetsvoorstel Invoering van de
Wet structuur uitvoerings-
organisatie werk en inkomen
(Invoeringswet Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen) (27665)

Artikel 39. Bijzondere over-
gangsbepalingen in verband met
de Wet verzelfstandiging
reı̈ntegratiediensten
Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Mevrouw Van Lente (VVD):
Voorzitter. Bij nota van wijziging is er
een nieuw artikel 39 ingevoegd. Ik
heb de indruk dat een en ander
bedoeld is om de zaak zorgvuldig af
te kunnen handelen. En passant gaat
het echter ook over de overdracht
van vermogensbestanddelen en over
de toekomst van de centra voor
vakopleiding. Het is mij nu niet meer
duidelijk waar dit artikel betrekking
op heeft. Wellicht gaat het om
onderdelen die bij de KLIQ-wet
thuishoren of bij de toekomstige
opsplitsing van de Arbeidsvoorzie-
ning. In de nog lopende contra-
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expertise gaat het overigens ook
over de overdracht van vermogens-
bestanddelen. Is dit artikel alleen
maar bedoeld om ervoor te zorgen
dat bestaande organisaties ’’schoon’’
over kunnen gaan of is hier impliciet
politieke besluitvorming aan de
orde?

Minister Vermeend: Met dit artikel
wordt geregeld dat vermogens-
bestanddelen niet overgaan naar het
CWI. Als er niets wordt geregeld,
gaat op 1 januari 2002 alles over
naar het CWI. Het is dus puur een
praktische oplossing. De KLIQ-wet is
een zelfstandige wet.

Hoofdstuk 4, Wijziging van
andere wetten

Artikel 43. Werkloosheidswet

De heer Van der Knaap (CDA): In de
artikelen D t/m H komen een aantal
inhoudelijke wetswijzigingen aan de
orde. Waarom is ervoor gekozen om
het langs deze weg te regelen en niet
in een veegwet?

Staatssecretaris Hoogervorst: In het
SUWI-complex hebben wij ook een
aantal beslissingen genomen over
reı̈ntegratietaken en dergelijke. Deze
zitten in de materiewet en niet in de
organisatiewet. Wij hebben deze niet
in de hoofdwet over de SUWI willen
gieten. Bij de besluitvorming is
ervoor gekozen om de aanpassingen
in de materiewetten apart te noemen
in de invoeringswet, zodat zij niet
worden vermengd met de
organisatiewet.

De heer Harrewijn (GroenLinks): In
onderdeel Y van artikel 43 wordt
over artikel 72 van de Werkloosheids-
wet geregeld dat het UWV de
reı̈ntegratie moet uitbesteden. Dat
komt op verschillende plaatsen
terug, bijvoorbeeld bij de gemeente.
In het algemene gedeelte is de vraag
gesteld waarom er niet een aantal
nadere voorschriften worden
gegeven. Er staat als mogelijkheid
dat er een algemene maatregel van
bestuur geldt, maar ik weet niet of
dat afdoende is geregeld. In de
memorie van toelichting wordt een
mooi rijtje voorwaarden gegeven,
zoals dat er bij de contracten
doelgroepenbeleid moet zijn en dat
er niet afgeroomd mag worden. Een
aantal van deze dingen kunnen ook
in de wet worden geregeld,

bijvoorbeeld in artikel 88 van de
Algemene bijstandswet.

Staatssecretaris Hoogervorst: Bij de
reı̈ntegratie hebben wij doelbewust
gekozen voor marktwerking. Daarbij
moeten de opdrachtgevers wel in
staat worden gesteld om hun rol
goed te kunnen vervullen. Wij
hebben ervoor gekozen om niet bij
voorbaat gedetailleerde regelgeving
te maken. De heer Harrewijn lijkt er
een voorstander van te zijn om heel
veel in regelgeving vast te leggen,
maar daar hebben wij bewust niet
voor gekozen.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Ik
begreep uit de memorie van
toelichting dat een voorschrift voor
de opdrachtgevers is om de checklist
van vier punten te gebruiken. Het
wordt wel dwingend opgelegd aan
de gemeenten, het UWV en andere
opdrachtgevers. Dan is het toch niet
extra bezwarend om dat in de wet
vast te leggen? Ik vind dit heel
fundamentele punten die niet zomaar
volgend jaar gewijzigd kunnen
worden.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Omdat het betrekkelijk nieuw is,
moet je de regelgeving flexibel
houden. Om die reden willen wij dit
soort vereisten niet op het niveau
van hogere wetgeving, maar op het
niveau van een AMvB vastleggen.
Dat is zwaar genoeg.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Die
vier punten komen in een AMvB?

Staatssecretaris Hoogervorst: Ja.

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Geldt hiervoor ook de afspraak dat
wij na de evaluatie kijken naar de
mogelijkheid om deze in hogere
wetgeving om te zetten?

Staatssecretaris Hoogervorst: Tot
nu toe niet, maar er zit iemand naast
u die hierover een amendement in
voorbereiding heeft.

Mevrouw De Vries: Het amende-
ment van de heer Van Middelkoop
gaat over een ander onderwerp.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik heb
er geen problemen mee om af te
spreken dat dit aan de Kamer wordt
voorgelegd. In artikel 81 wordt de
gemeentelijke zorgplicht vastgelegd.
Daarin wordt bepaald dat uitkerings-

gerechtigden die niet onder de
gemeentelijke zorgplicht vallen, maar
een uitkering krachtens het UWV
hebben, daar niet onder vallen. In
alle andere situaties is de gemeente
onder andere gehouden de sociale
activering te reguleren. Als WAO’ers
en Wajong’ers niet door de
gemeente worden geholpen in het
kader van de sociale activering, dan
verwacht ik dat het UWV die
opdracht geeft. Dat zou dan in artikel
73 opgenomen zijn. Sociale
activering is niet alleen de toeleiding
naar werk, maar ook maatschappelijk
functioneren. Het gaat niet aan dat
wij geen zorgplicht hebben voor de
doelgroep WAO en Wajong. Dan
moet je het niet uit artikel 81 halen
of het toevoegen aan artikel 73,
onder z.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Mij is verzekerd dat het al in de Wet
REA zit.

Staatssecretaris Hoogervorst: Ik zal
het nakijken.

Artikel 57. Wet op de (re)integra-
tie arbeidsgehandicapten

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Dit artikel gaat over de reı̈ntegratie-
taak van de werkgever. Ik heb daar
een aantal opmerkingen over. In het
verslag heb ik aangegeven dat
’’bevorderen’’ in mijn ogen een veel
lichtere term is dan ’’de verplichting
op straffe van sancties’’ die wel
degelijk in Pemba zitten. Door de
toch wat uitbundige wijze waarop de
verplichting van werkgevers hier
bevorderen wordt genoemd, lijkt het
alsof er een veel minder zware
verplichting is. Ook de Raad van
State heeft daar een opmerking over
gemaakt. Ik vraag mij af of het wel
wenselijk is om in plaats van de
verplichting van de werkgever te
spreken van bevorderen.
Ik heb in de wet gelezen dat de
verplichting van de werkgever,
uitgelegd als bevordering van de
werkgever tot reı̈ntegratie van de
werknemer, duurt zolang het
dienstverband voortduurt. Daarna is
er geen verplichting meer. Dat moet
toch helder zijn. Als ik het goed lees,
is er na het verbreken van het
dienstverband geen sprake meer van
een werknemer, maar van een
ex-werknemer.

Staatssecretaris Hoogervorst: In
artikel 1 staat inderdaad ’’bevordert’’,
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maar in lid 3 staat ’’de verplichting
van de werkgever bedoeld in het
eerste lid’’. Dat is echt dwingend
genoeg. Hij is dus verplicht om dat
te bevorderen.
Dat brengt mij op de kwestie
hoelang die verplichting duurt. Dat is
in principe het dienstverband, maar
in de wet is wel geregeld dat de
werkgever verantwoordelijk kan
blijven voor de reı̈ntegratie van de
werknemer, met alle daarbij
behorende verplichtingen, voor de
periode van zes jaar, namelijk zolang
de gedifferentieerde premie nog
bestaat. Als de werkgever er na de
eerste twee jaar voor kiest om nog
vier jaar lang verantwoordelijk te
blijven voor de reı̈ntegratie van de
werknemer, dan blijven de hier
omschreven verplichtingen bestaan.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
En als de werknemer ervoor kiest om
op een andere manier tot reı̈ntegratie
te komen? Wat zegt de wet dan?

Staatssecretaris Hoogervorst: Dan
hebben wij die gang van zaken met
de second opinion e.d.

Mevrouw Schimmel (D66): Dit
artikel en de invoeringswet gaan met
name over de rechten van de cliënt.
Er worden allerlei rechten geformu-
leerd, bijvoorbeeld het recht op alle
relevante informatie, recht op juiste
en tijdige uitkeringsverstrekking,
maar er staat ook een aantal
plichten. Ik vind het opvallend dat er
zo heel specifiek staat dat de cliënt
recht heeft op een juiste en tijdige
uitkeringsverstrekking. Ik zou graag
zien dat zo expliciet werd gesteld dat
de cliënt ook recht heeft op tijdige en
juiste informatieverstrekking, dus dat
de informatieverplichting wat meer
aangescherpt wordt!

De voorzitter: Dat lijkt mij bijna
geen technische vraag meer!

Mevrouw Schimmel (D66): Het staat
in het ene geval wel als zodanig
geformuleerd en in het andere niet!

Staatssecretaris Hoogervorst: Het is
natuurlijk wat gemakkelijker om te
bepalen of een uitkering volledig en
juist is en op tijd wordt uitgekeerd.
Als die een dag te laat komt, merken
de mensen dat al. Het is wat minder
gemakkelijk om objectief te kunnen
vaststellen of informatie helemaal
volledig is geweest. Ik weet niet of
het zoveel zou toevoegen als wij

daar zouden spreken over juiste en
tijdige informatie. Wij gaan er in
ieder geval van uit dat de werknemer
geen onjuiste en ontijdige informatie
krijgt. Hij heeft kortom recht op
adequate informatieverstrekking en
dat houdt toch ook een zekere mate
van tijdigheid en juistheid in zou ik
zo zeggen!

De heer Harrewijn (GroenLinks): Het
gaat om de artikelen 8 en 10. In
artikel 8 gaat het om een taak van de
werkgever, in artikel 10 om dezelfde
taak van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen. In het
algemeen deel is al opgemerkt dat er
een verschil in taken zit. Dat is niet
alleen hier het geval, maar ik hang
het hier maar even aan op. Bijvoor-
beeld verlenging van de wachttijd.
Die mogelijkheid hebben cliënten
van het UWV niet, terwijl je op grond
van inhoudelijke overwegingen,
bijvoorbeeld demedicaliseren, op een
gegeven moment toch wel behoefte
zou kunnen hebben aan enige uitstel
van de keuring. Het is nu mogelijk
gemaakt dat werknemers en
werkgevers dat kunnen aanvragen,
maar zou zo’n mogelijkheid dan ook
niet kunnen worden ingevoerd voor
het UWV? Die zou toch de keuring
voor een bepaalde tijd kunnen
opschorten omdat men denkt dat het
daarna niet meer nodig is?

De voorzitter: Wellicht dat dit meer
bij de poortwachter hoort!

Staatssecretaris Hoogervorst:
Inderdaad hoort die echt thuis in de
poortwachtersdiscussie.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Het
wordt in ieder geval deels wel in de
invoeringswet geregeld!

De voorzitter: De staatssecretaris
kijkt het nog wel na.

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Casemanagement van het UWV voor
de eigen cliënten is nergens
geregeld. Het lijkt mij dat dit
eventueel ook hier geregeld kan
worden.

Staatssecretaris Hoogervorst: Dat is
echt een kwestie van interne
organisatie, zoals wij vanmorgen al
hebben gewisseld. Wij zien er geen
enkele meerwaarde in om dat in de
wet vast te leggen. Het is duidelijk
dat de mensen adequaat geholpen
moeten worden en een adequate

begeleiding moeten krijgen.
Casemanagement is daar een
onderdeel van. Het is een kwestie
van organisatie en niet van
wetgeving!

De voorzitter: Daarover kan dan
woensdag worden gediscussieerd.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Om het goed te kunnen begrijp, leg
ik een kleine casus voor. Iemand is
een partieel WAO’er en is ontslagen
door zijn werkgever. Toch wil de
oude werkgever opdrachtgever zijn
voor de reı̈ntegratie. Maar de
ex-werknemer ziet die ex-werkgever
helemaal niet meer zitten en hij gaat
naar het CWI. Vanmorgen heb ik
begrepen dat hij dat mag doen. Bij
het CWI krijgt hij een advies om een
bepaalde cursus te volgen. Is die
ex-werknemer dan iets verwijtbaar?
Welke invloed heeft de ex-werkgever
op de ex-werknemer? Ik heb net
gehoord dat als de ex-werkgever
bereid is om opdrachtgever te zijn
voor reı̈ntegratie, hij daartoe ook
verplicht is. Kortom, wie doet het
goed en wie doet het fout? Welke
dwangmiddelen bestaan er? Mij
ontgaat het echt.

Staatssecretaris Hoogervorst: Dit
lijkt mij een totaal hypothetisch
geval. Er is natuurlijk geen werkge-
ver die nog reı̈ntegratieverantwoor-
delijkheid wil dragen voor een
werknemer die wegloopt. Dat lijkt mij
echt een ondenkbare situatie.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Maar is de werknemer laakbaar?

Staatssecretaris Hoogervorst: Dat
zou best kunnen, zeker als hij niets
wil doen.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Nee, hij heeft iets gedaan. Hij is bij
het CWI geweest.

Staatssecretaris Hoogervorst: Als
werkgever en werknemer niet meer
door een deur kunnen, is het volgens
mij in de praktijk uitgesloten dat er
nog op vrijwillige basis wordt
voortgegaan. De werkgever wordt
dan ontslagen van zijn plichten,
terwijl de werknemer nog steeds zijn
reı̈ntegratieverplichtingen heeft.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Dus bij het verlengen van de
verplichting van de werkgever om de
reı̈ntegratietaak op zich te nemen,
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moet wel sprake zijn van acceptatie
door of coöperatie van de
ex-werknemer. Ontbreekt die
coöperatie, dan kan de werkgever die
rol niet meer effectueren en dan zal
het UWV daarin treden. Als de
werknemer vervolgens doet wat het
UWV zegt, is hij niet laakbaar.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Precies.

De heer Van der Knaap (CDA): Ik
heb twee vragen. De eerste gaat over
artikel 16a. Welke regels zullen
worden gesteld voor de REA-
subsidieverstrekking aan de
werkgever, die de werknemer buiten
het bedrijf wil plaatsen? Zal hierbij
ook de voorgenomen vereenvoudi-
ging van de REA-regelgeving
betrokken worden?

Staatssecretaris Hoogervorst: Het
antwoord op de eerste vraag van de
heer Van der Knaap is ’’ja’’.

De heer Van der Knaap (CDA):
Goed zo. Wanneer?

Staatssecretaris Hoogervorst: Op
prinsjesdag zult u reeds het een en
ander merken.

De heer Van der Knaap (CDA): Ik
heb nog een vraag over artikel 33a
inzake het persoonsgebonden
reı̈ntegratiebudget. Wanneer kunnen
wij de AMvB verwachten die de
nadere invulling geeft aan het
persoonsgebonden reı̈ntegratie-
budget? Ik doel met name op de
plichten van de cliënt. Wanneer zal
dit worden ingevoerd?

Staatssecretaris Hoogervorst: Daar
wordt nog aan gewerkt. Wij zijn
bezig om de eerste berichten over de
evaluatie van het huidige experiment
tot ons te nemen. Die berichten
stemmen overigens niet allemaal tot
vrolijkheid. Het is behoorlijk
problematisch, dus wij zullen daar
nog goed naar moeten kijken. Ik heb
de Kamer gezegd dat ik met ingang
van 2002 meer algemene werking
van het persoonsgebonden budget
zou willen mogelijk maken, maar een
landelijke uitrol van dit instrument
zal echt nog langer op zich laten
wachten.

Artikel 76. Algemene bijstands-
wet

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):

In dit artikel onder J wordt een
wijziging voorgesteld van artikel 70.
Ik wil het in dit geval hebben over
het derde lid, dat begint met ’’Indien
burgemeester en wethouders ter
uitvoering van de taak, bedoeld in
artikel 111,’’. In de Algemene
bijstandswet wordt bepaald dat de
gemeente limitatief samenwerkt met
het CWI en het UWV. Dat wordt
geplaatst in het artikel dat regelt dat
de gemeente een planverplichting
heeft. Volgens die planverplichting
moet de gemeente een plan met de
cliënt maken. De redactie die nu
voorgesteld wordt, leidt ertoe dat de
gemeente eigenlijk alleen maar een
plan mag maken met het CWI en het
UWV en niet meer met derden. Dat
is niet juist. Het zou namelijk
betekenen dat een gemeente niet
meer met de cliënt een plan mag
maken dat leidt tot bijvoorbeeld
samenwerking met een reı̈ntegratie-
bedrijf. Dat komt volgens mij doordat
dit in dat foute artikel is voorgeschre-
ven. Ik ben daar gisteren achter-
gekomen.

Minister Vermeend: Ik vind het
buitengewoon knap dat u dit ontdekt
hebt.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Ik wil vervolgens iets zeggen over
artikel 76 onder S. Aan het
bestaande artikel 120 van de
Algemene bijstandswet is een klein
stukje toegevoegd. Er staat: ten
aanzien van de Centrale organisatie
werk en inkomen. Hier wordt
bepaald dat de gemeenteraad B&W
machtigt verder te gaan dan men tot
nu toe mocht. Tot nu toe mocht de
gemeenteraad B&W machtigen,
gemeenteambtenaren van andere
gemeenten een beschikking te laten
uitvoeren op de bijstand. Daaraan
wordt nu toegevoegd dat de
gemeenteraad B&W mag machtigen
dat het CWI een beschikking uitvoert
op de bijstand. Dat kom je verder
niet tegen in het wetsvoorstel en in
de memorie. Het is een nieuwe
toevoeging en dat verbaast mij.
Duidelijk is afgesproken dat het CWI
alleen de intake doet en dat zij een
beperkte mogelijkheid heeft tot
verificatie. Het CWI kan nooit met de
ten dienste staande middelen
volledig de poortwachtersfunctie
uitvoeren. Op die manier mag men
geen beschikking op de bijstand
geven. Ik ben een heel eind met de
minister meegegaan in de wens het
CWI in de toekomst een belangrijker

taak te geven, maar uitvoering van
een bepaling dat de volledige
bijstandstoekenning door het CWI
plaatsvindt zal op zijn minst vijf jaar
duren. Het is een klein tussenzinne-
tje, maar dat hebben wij niet
afgesproken.

Minister Vermeend: Er staat dat
gemeenten zo’n taak aan het CWI
kunnen mandateren.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Die taken kunnen mij niets schelen.
Er staat: een beschikking op de
bijstand. Voor het eerst staat er dat
B&W het CWI kunnen mandateren
om een beschikking op de bijstand te
geven. Dat is iets anders dan
bijstandstaken.

Minister Vermeend: Hoe je het
wendt of keert: de gemeenten blijven
volledig hiervoor verantwoordelijk.
De gemeenten kunnen een dergelijk
besluit nemen, maar ze blijven
volstrekt verantwoordelijk voor wat
daarmee gebeurt. Uitvoering door
het CWI, ontslaat de gemeenten niet
van hun verantwoordingsplicht. Voor
kleine gemeenten kan dit bij uitstek
een mogelijkheid zijn. Hier is niets
tegen. De gemeenteraad zit erbij en
die is en blijft volledig verantwoorde-
lijk. Daarbij is het CWI geen
commerciële instelling.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Ik zal hierover woensdag verder
spreken. Ik heb namelijk altijd
gedacht dat het de bedoeling was
om de kleinere gemeenten te
stimuleren.

Minister Vermeend: Dat mag.
Waarom bent u er tegen dat een
gemeente die mogelijkheid krijgt?

Artikel 81. Wet inschakeling
werkzoekenden

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
In artikel 2 WIW Gemeentelijke
zorgplicht wordt uitdrukkelijk
gesproken over sociale activering.
Voorzover ik heb gezien, wordt in de
artikelen waarnaar eerder verwezen
wordt, alleen over de WIW gespro-
ken in relatie tot inschakeling voor
arbeid en dat is geen zorgplicht en
geen sociale activering.

Staatssecretaris Hoogervorst: Is het
goed als mevrouw De Vries die vraag
beantwoordt?
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De voorzitter: Gaat uw gang,
mevrouw.

Mevrouw De Vries: Dit is het
algemene artikel in de WIW dat gaat
over de taken die de gemeenten
hebben, onder andere de sociale
activering. Dat staat met zoveel
woorden in het artikel.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Het gaat er mij om dat in die
zorgplicht de WAO en de Wajong
wordt uitgesloten. Er wordt
weliswaar gesproken over de WIW
maar niet over de zorgplicht en niet
over de sociale activering. Er is op
dit moment geen sociale activering
voor de WAO.

De voorzitter: Dit is echt een
politiek onderwerp waarover zeker
woensdag gesproken wordt.

De heer Harrewijn (GroenLinks): In
artikel 81, onder F, artikel 8.2 betreft
de uitvoering. Dat is hetzelfde als bij
het UWV, ook hier moeten
reı̈ntegratiebedrijven ingeschakeld
worden. In dit artikel wordt echter
gesproken over ’’zoveel mogelijk’’ en
dat is een verschil met het UWV,
omdat hier sommige taken door de
gemeentelijke instellingen zelf
uitgevoerd kunnen worden. Zie ik dat
goed?

Minister Vermeend: Het antwoord is
’’ja’’.

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Hoe verhoudt zich dat dan met de rol
van de NMa? Kan er geen spanning
ontstaan? Ik wil dit artikel graag
behouden, maar het moet niet zo zijn
dat er straks problemen ontstaan
omdat wij het niet goed geregeld
hebben. Ik vind het te rigoureus als
gemeenten gedwongen worden alles
via commerciële aanbieders te doen.
Als de NMa hierin iets te zeggen
krijgt en een en ander onmogelijk
maakt omdat het bijvoorbeeld niet
voldoende concurrerend is, hebben
wij het niet goed geregeld in de wet.

Minister Vermeend: Ook hier geldt
dat aanbiedingsprocedures en
offertes transparant moeten zijn. De
gemeente moet verschillende
offertes vragen. Dat is een kwestie
van marktwerking. Natuurlijk kan de
NMa daarop toezicht houden, hoe je
het ook wendt of keert!

Mevrouw Van Lente (VVD): Aan

gemeenten gelieerde instellingen
hebben een bepaalde startpositie en
daarbij behoort een kapitaal. Bij KLIQ
bijvoorbeeld wordt ook gekeken naar
de openingsbalans, het aantal
personeelsleden, de ICT, de
knowhow enzovoorts. Wordt dat
ergens gekwantificeerd en zal de
NMa ook daarop gaan toezien of is
daarin niet voorzien?

Minister Vermeend: Daar is geen
regeling voor. Gemeenten hebben
die mogelijkheid. Er zijn criteria voor
transparantie. Gemeenten moeten
tegenover de buitenwereld transpa-
rant opereren en dat kan de NMa
controleren. De NMa controleert niet
de manier waarop de gemeente een
en ander vorm heeft gegeven, het
gaat puur om de procedures op de
markt zelf. De NMa kan bijvoorbeeld
controleren of er sprake is van
concurrentievervalsing, van
bevoordeling, van prijsafspraken
enzovoorts en dat lijkt mij ook
redelijk.

Mevrouw Van Lente (VVD): Ik kom
daarop terug bij de plenaire
behandeling.

De heer Van der Knaap (CDA): In
artikel 8, lid 2, staat dat gemeenten
hun werkzaamheden zoveel mogelijk
moeten laten verrichten door
reı̈ntegratiebedrijven. Mij gaat het
om dat ’’zoveel mogelijk’’. Hoe
ruimhartig kunnen de gemeentes
zijn?

Minister Vermeend: Wij voeren nog
met gemeenten overleg om tot
afspraken op dit punt te komen. Met
andere woorden: het moet nog
duidelijk worden hoever men kan
gaan en daarom hebben wij gezegd:
zoveel mogelijk. Wij zitten nog in de
fase van besprekingen met de
gemeenten.

Mevrouw Van Lente (VVD): Betekent
dat dat hiervoor nog nadere
regelgeving komt? Als dat zo is, hoef
ik niet met een heleboel amende-
menten te komen. Dan moet de
minister wel toezeggen dat wij
hierover informatie ontvangen en dat
er nog een AMvB of iets dergelijks
komt. Daarin kan dan een aanvulling
op de tekst opgenomen worden. Op
die manier kom ik een heel eind. De
politieke boodschap kan ik dan
woensdag wel kwijt.

Minister Vermeend: Ik voer thans

overleg met gemeenten. Wij hebben
toegezegd dat er nog een nota op dit
punt wordt uitgebracht. Er komt
bovendien een evaluatie. Na de
evaluatie en binnen een jaar zouden
wij kunnen besluiten dat er toch
wetgeving moet komen. Dat is
afhankelijk van de uitkomst van de
evaluatie.

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Wordt in lid 1 en 2 met de zorgplicht
ook gedoeld op de sociale active-
ring? Ik kan mij voorstellen dat het
heel lastig is die uit te besteden. De
crux is ook juist dat de gemeenten
bij de uitvoering de sociale activering
zelf verzorgen.

Staatssecretaris Hoogervorst: Hier
gaat de discussie nu juist over. Dit
aspect is moeilijk te demarqueren.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Ik
maak mij zorgen, want de NMa zou
zich hiermee kunnen bemoeien.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Daarom is het voor ons ook niet
mogelijk, aan te geven waar de
demarcatielijn ligt. Wij kunnen niet
klip en klaar aangeven wat wel en
wat niet moet worden uitbesteed.
Daarom moeten wij met de
gemeenten nog nadere afspraken
maken. Alles is ook nog zo nieuw dat
we nog even de tijd nodig hebben
om dit goed in kaart te brengen.

Artikel 88. Wet op de onderne-
mingsraden

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Hierin wordt gesproken over de Wet
op de ondernemingsraden. Zij
hebben bij het bepalen van het
reı̈ntegratiebeleid instemmingsrecht.
Bij wet wordt echter niet bepaald dat
dit bij cao wordt geregeld. In de
memorie van toelichting wordt wel
gesproken over de cao en het
algemeen verbindend verklaren.
Moeten de sociale partners dit op
eigen kracht...

Staatssecretaris Hoogervorst: Niet
moeten: mogen.

Minister Vermeend: Zij kunnen dit
dus zelf regelen.

De heer Harrewijn (GroenLinks):
Maar stel dat een van de partijen
’’neen’’ zegt. De vakbeweging wil dit
punt bijvoorbeeld graag op
cao-niveau regelen en de werkgevers
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niet. Kunnen zij zich dan alleen maar
beroepen op het recht van de
ondernemingsraad.

Minister Vermeend: Zij kunnen zich
beroepen op wat in dit artikel staat.

Staatssecretaris Hoogervorst: Je
kunt sociale partners nooit dwingen
iets op cao-niveau te regelen.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Je
kunt daartoe wel meer mogelijkhe-
den scheppen.

Staatssecretaris Hoogervorst:
Daarmee leg je de bijl aan de wortel
van het poldermodel.

De heer Harrewijn (GroenLinks): Nu
wordt er bepaald dat de onderne-
mingsraad het instemmingsrecht
heeft, maar je kunt ook de vakorgani-
saties in de wet een plek geven.
Waarom niet?

De voorzitter: Ik meen dat dit niet
een echt feitelijke vraag is.

De heer Harrewijn (GroenLinks): De
feitelijk vraag was: kan dat?

Staatssecretaris Hoogervorst: In
ex-Joegoslavië kon dit.

Mevrouw Schimmel (D66): Het
wordt voor individuele werkgevers
wel mogelijk gemaakt om via een
lichte dispensatieprocedure van
afspraken in een cao op het punt van
reı̈ntegratie af te komen. Aangezien
ik daar in de wetstekst niets over kan
vinden, neem ik aan dat dit in het
kader van de dispensatie-
mogelijkheden wordt geregeld.

Staatssecretaris Hoogervorst: Bij de
dispensatie gaat het louter en alleen
om het contract met een reı̈ntegratie-
bedrijf. Als in een cao evenwel wordt
bepaald dat een arbocontract of een
contract met een reı̈ntegratiebedrijf
minimaal aan bepaalde eisen moet
voldoen, dan kan men daar niet
onderuit.

Mevrouw Schimmel (D66): Het
eerste geval kan ik niet terugvinden
in de wetstekst. Daarover staat alleen
iets in de memories en de diverse
nota’s.

Staatssecretaris Hoogervorst: Het is
staand avv-beleid. Dit behoeft dus
ook geen aanpassing van de wet. Wij

hebben alleen maar uitgelegd hoe
het in de praktijk werkt.

Artikel 130. Overgangsregime
NV KLIQ

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Stel dat de Kamer het verstandig
vindt om de gedwongen winkelne-
ring bij KLIQ niet toe te staan, heeft
de minister dan andere varianten in
voorraad om er materieel voor te
zorgen dat KLIQ een gezonde start
krijgt?

Minister Vermeend: Neen.

De voorzitter: Ik concludeer dat wij
in tegenstelling tot de eerdere
afspraken ook de invoeringswet
artikelsgewijs hebben behandeld en
dat wij dit zeer gedegen hebben
gedaan.
Ik dank de bewindslieden, hun
medewerkers, de mensen op de
publieke tribune, de geachte
afgevaardigden, de staf, de
stenografen en de mensen die ons
de hele dag hebben voorzien van al
hun goede diensten.

Sluiting 22.34 uur.
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