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22730 Enquête naar het functioneren van de organen
belast met de uitvoerïng van de
sociale-verzekeringswetten

Nr. 5 BRIEF VAN DE ENQUÊTECOMMISSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 maart 1993

Nu de termijn voor het onderzoek naar het functioneren van de
organen die zich bezighouden met de uitvoering van de sociale-verzeke–
ringswetten, waartoe de Tweede Kamer op 1 september 1992 heeft
besloten, voor de helft is verstreken, stelt de commissie, belast met dit
onderzoek, het op prijs over haar werkzaamheden tot nu toe een kort
verslag uit te brengen.

De commissie heeft de door de Tweede Kamer aanvaarde onderzoeks–
opzet van de subcommissie uitvoeringsorganen sociale verzekeringen
(kamerstuk 22 730, nr. 2) als uitgangspunt van haar werkzaamheden
genomen. In deze opzet zijn twee delen te onderscheiden. Enerzijds het
veldonderzoek naar het functioneren van de uitvoeringsorganen
sociale-verzekeringswetten, anderzijds een aantal deelonderzoeken/
achtergrondstudies.

De uitvoering van het veldonderzoek bij de bedrijfsverenigingen met
hun administratiekantoren, de Federatie van Bedrijfsverenigingen en de
Gemeenschappelijke Medische Dienst, heeft de commissie na een
zorgvuldige selectie, waarbij een groot aantal organisatie-advies– en
onderzoeksbureaus waren betrokken, opgedragen aan de combinatie
Berenschot BV/Bureau voor Economische Argumentatie BV. Deze
combinatie is begin november 1992 begonnen met haar werkzaam–
heden.

De commissie heeft gemeend het onderzoek naar het functioneren van
de uitvoeringsorganen te moeten plaatsen binnen een breder kader.
Naast het veldonderzoek wordt daarom ook onderzoek verricht naar de
omgevingssystemen, dat wil zeggen naar organisaties en instanties die
door hun positie een belangrijke invloed uitoefenen op de uitvoeringsor–
ganen. Het gaat hier om om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkge–
legenheid, de Sociale Verzekeringsraad, de Centrale Fondsen, alsmede
de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep.
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Daarnaast heeft de commissie besloten achtergrondstudies te doen
uitvoeren, o.a. naar de historische ontwikkeling van de uitvoeringsorgani–
satie voor de sociale verzekeringen.

Tenslotte wordt onderzocht de wijze waarop van de zijde van de Kamer
vorm en inhoud is gegeven aan de verantwoordelijkheid voor de in het
onderzoek betrokken wetgeving.

Bovengenoemde deelonderzoeken worden uitgevoerd door de interne
staf van de commissie. Deze staf is in de eerste maanden na de instal–
latie van de commissie samengesteld. De commissie heeft daarbij van
verschillende zijden veel medewerking ondervonden. Dit geldt in het
bijzonder voor de Algemene Rekenkamer, de Rijksuniversiteit Groningen
en de Katholieke Universiteit Nijmegen. Voorzover nodig werd voor de
uitvoering van de deelonderzoeken op ad hoc-basis externe deskun–
digheid via een organisatie-adviesbureau en een advocatenkantoor
ingeschakeld.

De commissie heeft haar besprekingen over aard en opzet van de
verschillende onderdelen van het onderzoek in december 1992 afgerond.
Inmiddels zijn de eerste voorlopige bevindingen gepresenteerd en in de
commissie besproken. Daartoe zijn met Berenschot/BEA enkele
werkconferenties gehouden. Ook tussen de interne commissiestaf en de
externe onderzoeksbureaus vindt een intensieve uitwisseling plaats van
onderzoeksgegevens en –resultaten.

Het ligt in de verwachting dat deze maand dit deel van het voorbe–
reidend onderzoek kan worden afgesloten. In de fase daarna zal de
commissie met een aantal personen oriënterende gesprekken voeren.
Ook de zgn. voorbereidende verhoren zullen dan plaatsvinden. Dit alles
voltrekt zich nog in beslotenheid. Zoals het er nu uitziet zal met de
openbare verhoren in mei a.s. een begin worden gemaakt.

De commissie heeft goede hoop dat zij het onderzoek en de naar
aanleiding daarvan te houden gesprekken en openbare verhoren vóór de
aanvang van het zomerreces 1993 zal kunnen afronden. Tijdens het
zomerreces zal de commissie zich beraden over de uitkomsten van het
onderzoek. Alles is erop gericht om in september 1993 verslag uit te
brengen aan de Tweede Kamer.

De voorzitter van de commissie,
J. F. Buurmeijer

De griffier,
C. M. J. C. Pauw
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