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Hierbij zend ik U - naar aanleiding van een verzoek uit uw Kamer -
enige kanttekeningen bij het rapport van de Parlementaire
Enquêtecommissie inzake de Uitvoeringsorganen Sociale Verzeke–
ringen ten behoeve van de gedachtenwisseling die deze week tussen
Kamer en Regering zal plaatsvinden.

Allereerst hecht ik er aan namens het kabinet grote waardering uit te
spreken voor het werk dat door de enquêtecommissie is verricht. Niet
alleen heeft een grondig onderzoek plaatsgevonden naar het functio–
neren van de organisaties, belast met de uitvoering van de werknemers–
verzekeringen, maar de verantwoordelijkheden zijn ook evenwichtig
beoordeeld en er zijn belangrijke bouwstenen aangedragen om tot een
sterk verbeterde uitvoeringspraktijk te geraken.

Het kabinet heeft het rapport van de commissie en het debat tussen de
Kamer en de commissie vooral bezien vanuit de verantwoordelijkheid
voor een aantal lopende beleidsprocessen. Niet alleen is immers een
nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen praktisch gereed voor
plenaire behandeling in de Tweede Kamer, bij de Eerste Kamer wacht
een ingrijpende wijziging van de Ziektewet (TZ/Arbo) op afdoening,
terwijl dit jaar een sterk gewijzigde Wet op de Arbeidsongeschiktheid in
werking is getreden (TBA) waarvan een uitvoeringsbesluit (de AMVB met
het - z.g. schattingsbesluit) nog zeer onlangs in een mondeling overleg
met Uw Kamer is besproken. De AMVB treedt naar verwachting 1 maart
1994 in werking.

Het kabinet heeft vanzelfsprekend afgewogen op welke wijze de reste–
rende maanden in deze regeerperiode nuttig gebruikt kunnen worden om
ermede op basis van de uitkomsten van de parlementaire enquête - voor
te zorgen dat geen tijd verloren gaat voor verbeteringen in de uitvoe–
ringspraktijk.
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Deze brief is als volgt opgebouwd: allereerst wordt een reactie
gegeven op de voorstellen van de parlementaire enquêtecommissie op
het terrein van de uitvoering van de sociale verzekeringen, vervolgens
wordt beknopt ingegaan op de uitkeringsregelingen. Tenslotte geeft
het kabinet aan welke consequenties het rapport en de behandeling
daarvan in Uw Kamer zou kunnen hebben voor de lopende wetgeving.

1. De uitvoering

De commissie stelt voor voortaan een duidelijk onderscheid te maken
tussen besturen en administraties van uitvoeringsorganen.

Het kabinet staat daar positief tegenover.
De gedachte van de commissie de besturen van uitvoeringsorganen te

verplichten administraties op contractbasis uit de besteden aan uitvoe–
ringskantoren is door een nota van wijziging inmiddels in het
wetsvoorstel nOSV opgenomen.

De commissie stelt vast dat aan een bedrijfstaksgewijze uitvoering van
wettelijke werknemersverzekeringen geen voordelen zijn verbonden.
Deze benadering moet in samenhang worden gezien met de opvatting
van de commissie dat de band tussen uitkeringverstrekking, reïntegratie
en bemiddeling versterking behoeft Juist het feit dat in de huidige gang
van zaken het verkrijgen van een uitkering en de noodzakelijke reïnte–
gratie in het arbeidsproces institutioneel gescheiden worden behandeld
maakt een principiële heroverweging noodzakelijk.

Het kabinet meent eveneens dat toegewerkt moet worden naar een
situatie waarin van een bedrijfstaksgewijze uitvoering kan worden
overgegaan naar een meer integrale uitvoering in de regio.

De mate van bestuurlijke betrokkenheid van sociale partners daarbij
vraagt nog een grondige afweging.

Bij de uitvoering van de ziektewet trekt de commissie de lijn van de
TZ/Arbo-voorstellen verder door.

In die visie is er uiteindelijk van een wettelijk geregelde uitvoeringsor–
ganisatie geen sprake meer, het vrijwillig verzekeren tegen loondoorbeta–
lingsrisico verloopt dan via de reguliere verzekeringsmarkt. In die situatie
zou de Verzekeringskamer als toezichthouder kunnen optreden. Waar het
overgrote deel van de ziektegevallen onder de voorstellen van het kabinet
vanaf 1 januari 1994 voor rekening van de werkgever komt, lijkt het voor
de hand te liggen hiermee eerst in de praktijk de nodige ervaring op te
doen. Het Kabinet beschouwt de voorstellen van de commissie evenwel
in lijn met het door het Kabinet voorgestane beleid. De voorgestelde
acceptatieplicht voor onverzekerbare risico's vraagt wel een grondige
nadere afweging.

Zowel TZ/Arbo als verdergaande varianten betekenen een wezenlijk
functieverlies voor de huidige bedrijfsverenigingen, dat mede aanleiding
zou kunnen zijn tot een geleidelijke in de regio in te bedden uitvoering,
die dan niet meer bedrijfstaksgewijs zal worden georganiseerd.

Bij de werkloosheidswet kiest de commissie ervoor de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de uitvoering op te dragen aan de RBA's. Dat
is een benadering waarin het kabinet zich op zichzelf goed kan vinden.
Wel is het van belang de RBA's niet met zo'n nieuwe kerntaak te
belasten alvorens door middel van de voorgenomen evaluatie is komen
vast te staan dat de tripartisering van de arbeidsvoorzienmg op zichzelf
naar behoren functioneert.

De commissie reserveert een redelijk royale arbeidsongeschiktheidsre–
geling alleen voor diegenen van wie de terugkeer naar de arbeidsmarkt in
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hoge mate onwaarschijnlijk wordt geacht. In deze benadering (die zoals
verderop blijkt niet door het kabinet wordt gedeeld) kan worden gekozen
voor een uitvoering door middel van een centraal bestuurde organisatie,
waaraan een multidisciplinaire dienst is verbonden die gedeconcentreerd
werkt. In die visie kan de uitkeringsverzorging op contractbasis worden
uitbesteed aan administratiekantoren.

Omdat in de benadering van het kabinet ook arbeidsongeschiktheids–
uitkeringen zullen worden verstrekt aan mensen die partieel arbeidsge–
schikt zijn, blijft een betere verbinding met de arbeidsvoorziening in de
regio van groot belang, juist vanwege de noodzaak tot reïntegratie van
gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Ten aanzien van de premievaststelling stelt de commissie voor deze te
laten plaatsvinden door de toezichthouder en de minister slechts
achteraf de mogelijkheid te geven corrigerend op te treden.

Hoewel naar het oordeel van het kabinet een zorgvuldig beheer van de
fondsen een kabinet slechts beperkte ruimte biedt tot eigen afwegingen,
blijft premievaststelling onlosmakelijk verbonden met het totale budget–
taire beleid, daaronder begrepen het beleid ten aanzien van de collec–
tieve lastendruk en de koopkracht. Althans zolang deze premies
gerekend worden tot de collectieve lastendruk.

2. De uitkeringsregelingen

Hoewel de hoofdaandacht van de commissie vooral de uitvoering van
de sociale verzekeringswetten betrof, heeft men wel aanleiding gezien
tot uitspraken over de regelingen zelf. Er is natuurlijk ook een wissel–
werking tussen regeling en uitvoering en met name het onvoldoende van
de grond komen van het volumebeleid in de achter ons liggende jaren
roept niet alleen vragen op naar de uitvoeringspraktijk, maar ook naar de
mate waarin de regelingen zelf aanleiding gaven de activeringstaak te
veronachtzamen.

Voor het kabinet kwamen de voorstellen rond de aanbevelingen van de
commissie niet aan de orde in een beleidsvacuüm, maar overlapten op
tal van terreinen reeds in gang gezet beleid, dat vaak ingrijpend van
karakter is. Het kabinet voelt zich voor dat gevoerde beleid voluit verant–
woordelijk en beziet de voorstellen dan ook mede in het licht van de
noodzakelijk geachte consistentie met hetgeen tot uitvoering wordt
gebracht.

De commissie doet zoals gezegd vergaande voorstellen met betrekking
tot de ziektewet. Deze wordt afgeschaft; er komt een minimumwaarborg
voor loondoorbetaling bij ziekte (ten minste ter hoogte van het
minimumloon) gedurende 78 weken, te regelen via het Burgerlijk
Wetboek. In de visie van de commissie zou de wetgever geen nadere
regels dienen te stellen. Het voorstel zou gefaseerd ingevoerd dienen te
worden, zoals in het debat tussen commissie en Kamer duidelijk is
geworden.

Naar het oordeel van het kabinet is met de TZ-voorstellen een belang–
rijke stap in dezelfde richting gezet als nu door de commissie wordt
bepleit. Er is een eigen risico van 2 dan wel 6 weken, er is een verbod op
herverzekering bij de bedrijfsvereniging en er komt een verruimde
mogelijkheid tot eigen-risico-dragen voor de gehele ZW-periode. Naast
de eerder genoemde aarzeling rond de consequenties van een accepta–
tieplicht zijn er nog andere vragen die grondig onder ogen moeten
worden gezien, zoals de noodzakelijke toetsing aan internationale
verplichtingen. Ook maakt afschaffing van de ZW een afzonderlijke
regeling voor uitkeringen bij moederschap noodzakelijk.
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Evenals vorige week tijdens het debat in Uw Kamer plaatst het kabinet
vraagtekens bij de voorgestelde termijn van 78 weken.

Alles overziende en vooral rekening houdend met het feit dat in de
kabinetsvoorstellen straks de loondoorbetalingsverplichting voor het
overgrote deel van de ziektegevallen al bij de werkgever komt te liggen,
lijkt het verstandig de ervaringen daarmee af te wachten alvorens tot
verdergaande stappen te komen.

Ten aanzien van de werkloosheidswet stelt de commissie voor tot een
strenger sanctiebeleid te komen, tot een meer dwingende sollicitatie–
plicht en wordt er van uitgegaan dat bij vrijwillige werkloosheid geen
uitkering wordt verstrekt.

Het kabinet onderschrijft deze aanpak.

Het regiem dat de commissie voorstaat met betrekking tot de arbeids–
ongeschiktheidsregelingen heeft vorige week geen instemming gekregen
van Uw Kamer. Tegen deze achtergrond beperk ik mij tot een enkele
kanttekening. De commissie beoogde vooral werkgevers aan te spreken
op hun verantwoordelijkheid voor werknemers die (gedeeltelijk) arbeids–
ongeschikt worden. Hoewel begrip kan worden opgebracht voor de
bedoelingen van de commissie (een royale loondervingsregeling
uitsluitend reserveren voor diegenen waarvan de terugkeer naar de
arbeidsmarkt hoogst onwaarschijnlijk is), doemen toch een aantal indrin–
gende vragen op. Allereerst vragen die betrekking hebben op de
mogelijkheden van werkgevers gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst
te houden.

Vervolgens kan strijdigheid optreden met internationale regels waaraan
ons land zich verbonden heeft: de gedeeltelijk arbeidsongeschikte zal bij
ontslag zijn resterende verdiencapaciteit te gelde moeten maken. Niet
uitgesloten is dat hij daarmee minder verdient, terwijl de verloren gegane
verdiencapaciteit niet verzekerd is. Dit is in strijd met internationale
afspraken.

Op zichzelf is de gedachte om werkgevers meer verantwoordelijkheid
te laten dragen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten van grote
betekenis. Maar of de voorstellen van de commissie daartoe echt
uitlokken is nog maar de vraag.

Doorslaggevend voor het kabinet is het feit dat diep ingrijpende veran–
deringen in de regeling eerst onlangs hun beslag hebben gekregen
(TBA), terwijl de uitvoeringspraktijk juist deze maanden voor het eerst
met het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium gaat werken. Na jaren
van gestage groei van het aantal arbeidsongeschikten treedt nu voors–
hands een zekere stabilisatie op. Er is veel aan gelegen nu eerst te bezien
wat de effecten zijn van de combinatie van maatregelen zoals die in de
TBA-wetgeving zijn getroffen.

De commissie stelt voor de toeslagenwet af te schaffen en de
minimumbescherming te regelen via de Algemene Bijstandswet. Daarin
zou dan wel de vermogenstoets moeten worden aangepast. Dit zou een
verbetering moeten brengen in de controle op de inkomenssituatie van
de betrokkene.

Het kabinet zet bij de maatschappelijke acceptatie van dit voorstel wel
de nodige vraagtekens.

Daarnaast bestaat aarzelmg om het uitvoeringsapparaat van de
bijstandswet, de gemeentelijke sociale dienst, waar ingrijpende verbete–
ringen nodig zijn, met een nieuwe taak te belasten alvorens is komen
vast te staan dat de lopende taken naar behoren worden vervuld.

Tenslotte spreekt de commissie met betrekking tot het Algemeen
Verbindend Verklaren uit dat afspraken over regelmgen inzake ziekte,
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arbeidsongeschiktheid en werkloosheid niet meer algemeen verbindend
verklaard moeten worden.

Deze benadering past naar het oordeel van het kabinet in een duide–
lijker onderscheid in de verantwoordelijkheid van overheid en sociale
partners. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal op de
hiermee samenhangende aspecten ingaan in de nota inzake het
AVV-beleid.

3. Gevolgen voor lopende wetgeving

In een aantal opzichten lopen de voorstellen in de nOSV parallel met
de opvattingen van de enquêtecommissie. Op een enkel onderdeel is een
nadere afweging nodig.

De commissie pleit voor onafhankelijk toezicht; dit wordt in de nOSV
gerealiseerd.

De commissie ziet geen heil in een afzonderlijke GMD. In de nOSV
wordt voorzien in de integratie van GAK en GMD.

Naar het oordeel van de commissie moeten de uitvoeringskosten
gebudgetteerd kunnen worden waar dat noodzakelijk is. De nOSV gaat
uit van een verplichte budgettering.

De publiekrechtelijke aansturing van de bedrijfsverenigingen in de
nOSV (de instelling van het Gib) vraagt in het licht van het oordeel van
de parlementaire enquêtecommissie om een nadere afweging.

Zoals gezegd deelt het kabinet de keuze voor een overgang van een
bedrijfstaksgewijze uitvoering naar een in samenhang met de arbeids–
voorziening te ontwikkelen integrale uitvoering in de regio. Het functie–
verlies van de bedrijfsverenigingen - lettend op het voorgestelde rond
WW en ZW - is zodanig dat nieuwe wetgeving geen bevestiging moet
inhouden van de bestaande positie van bedrijfsverenigingen. Om nu de
noodzakelijke verbeteringen in de nOSV, waarvoor in de Kamer een
redelijk draagvlak lijkt te bestaan, niet te blokkeren en tevens ruimte te
scheppen voor een principiële koerswijziging ten aanzien van de bedrijfs–
verenigingen, zal door middel van een nota van wijziging op de nOSV op
zeer korte termijn worden voorgesteld het Gib slechts voor een beperkt
aantal jaren in te stellen door bij wet een horizonbepaling van de
werkingsduur van het Gib op te nemen. Het Gib is in de overgangsfase
onder andere noodzakelijk omdat de coördinatie-taak niet kan worden
opgedragen aan het onafhankelijke toezicht.

Met deze tijdelijke constructie verplichten regering en parlement elkaar
te voorkomen dat de nOSV een conserverende werking op de bedrijfs–
verenigingen zal hebben. In feite worden door op termijnstelling van het
GIB ook de bedrijfsverenigingen zoals wij die nu kennen op termijn
gesteld.

Ondertussen kan dan aan de SER een gericht advies worden gevraagd
over de wijze waarop van een sectorale naar een regionale uitvoering van
de werknemersverzekeringen kan worden gekomen, uitgaande van een
nauwe band met de arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Ik hoop en verwacht dat het op deze wijze mogelijk wordt, met een
breed draagvlak in de Staten-Generaal, nog in deze regeerperiode door
aanvaarding van de nOSV belangrijke stappen vooruit te zetten in het op
orde brengen van de uitvoering van de werknemersverzekeringen.

De commissie heeft voorgesteld een regeringscommissaris te belasten
met de implementatie van de aanbevelingen. Om een drietal redenen
voelt het kabinet weinig voor deze suggestie; datzelfde geldt voor de
instelling van een staatscommissie.
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Allereerst vormen de noodzakelijke verbeteringen in de uitvoering van
de werknemersverzekeringen een wezenlijk onderdeel van de taak van de
verantwoordelijke bewindspersoon voor de sociale zekerheid. Zowel naar
het parlement als naar de sociale partners toe dient deze daarop steeds
voluit te kunnen worden aangesproken. Vervolgens is het, wanneer het
om de uitvoering gaat, het in te stellen onafhankelijke toezichtsorgaan
dat er op toeziet dat noodzakelijk geachte veranderingen ook worden
uitgevoerd. Tenslotte doet een eventuele wijziging in de coördinatie van
de beleidsvoorbereiding en –uitvoering niets af aan het feit dat keuzes
uiteindelijk toch moeten worden gedaan door regering en parlement. Ook
sociale partners staan vanuit hun verantwoordelijkheid voor een aantal
zelfstandige afwegingen.

Als een van de belangrijkste conclusies van de parlementaire enquête
is dat partijen elkaar te lang in een verlammende greep hebben
gehouden, dan is het zaak dat deze verlamming door de politiek zelf
wordt doorbroken.

Het kabinet is voor een indringende gedachtenwisseling daarover
voluit beschikbaar.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.Wallage
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