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Het Presidium heeft alle leden in de gelegenheid gesteld vragen aan de
regering bij hem in te dienen over het rapport van de Enquêtecommissie
uitvoeringsorganen sociale verzekeringen. Het Presidium brengt als volgt
verslag uit. Met de beantwoording van deze vragen acht het Presidium
de openbare beraadslagmg over dit rapport voldoende voorbereid.

1
Om welke redenen is de relatie bedrijfsverenigingen en arbeidsvoor–

ziening nooit optimaal geweest? Welke invloed heeft de tripartisering van
de arbeidsvoorziening in dit verband gehad? (blz. 37).

Maken de bevindingen van de Commissie Van der Zwan niet duidelijk
dat over het algemeen het probleem niet zozeer ligt bij de vigerende
wetgeving, maar bij de uitvoerders daarvan? Deelt de regering de
conclusie dat dit beeld ten aanzien van de werknemersverzekeringen
toch anders ligt? (blz. 71).

Was de regering op de hoogte van het voortdurende personeelsgebrek
bij de GMD, waardoor een adequaat reïntegratiebeleid onvoldoende
aandacht kon krijgen? Zo ja, stonden de regering middelen ter
beschikking om die problemen tot een oplossing te brengen? (blz. 179).

«De werkloosheidscijfers verdrongen de aandacht voor de beheersing
van de uitgaven voor sociale zekerheid». Welke factoren hebben er nog
meer toe bijgedragen dat op de volumeproblematiek lange tijd een
(politiek) taboe rustte? (blz. 219).

Deelt de regering de conclusie van de commissie dat materiële
arbeidsvoorwaarden per sector blokkerend zijn voor een regionale uitvoe–
ringsstructuur? (blz. 358).
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6
Hoe kijkt de regering aan tegen de conclusie van de commissie dat

niet de hoogte van de uitkeringen bepalend is voor de in– en uitstroom,
maar de «poortwachtersfunctie»? (blz. 382).

7
Welke conclusies trekt de regering uit de constatering dat het Project

Evaluatie Stelselherziening zo moeizaam van de grond is gekomen? (blz.
409).

8
Is de regering van mening dat met een strikte naleving van de

bestaande en recente wetgeving op het gebied van de werknemersverze–
keringen, met name op het gebied van het toezicht, de controle en het
sanctiebeleid, een zelfde effect kan worden bereikt als de commissie
veronderstelt ten aanzien van de instroom in die verzekeringen? (blz.
411).

9
Als de analyse van de commissie wordt onderschreven en gehoopt

wordt op overneming op hoofdlijnen van de aanbevelingen, kan dan door
de regering een inschatting gemaakt worden van wat er mis blijft gaan
als de aanbevelingen van de commissie niet worden overgenomen? (blz.
415).

10
Op welke termijn zouden de aanbevelingen in wetgeving kunnen

worden vertaald? Welke consequenties heeft één en ander voor
bestaande - en ook recent gereed gekomen - wetgeving en met name
voor nog bij het parlement aanhangige wetsvoorstellen? Is het raadzaam
de behandeling van de voorgestelde wijzigingen van de OSV op te
schorten? Is de regering hiertoe bereid? Welke onderdelen van de
aanhangige wetgeving zou zij in ieder geval wel willen vortzetten? Is het
met het oog op de aanbevelingen raadzaam de integratie van bedrijfsver–
enigingen en GMD's voort te zetten? (blz. 415).

11
Als de regering hoopt, zoals de minister van Sociale Zaken en Werkge–

legenheid aangaf in een interview met het CDA-partijblad CDA-Aktueel,
dat de Kamer de aanbevelingen op hoofdlijnen zal omarmen, hoe ziet zij
dan de concretisering van die aanbevelingen voor zich tegen de achter–
grond van de onlangs aangenomen wetsvoorstellen? Welke elementen
van TAV, TZ/Arbowet, TBA en nOSV kunnen overeind blijven als de
aanbevelingen van de commissie onverkort worden overgenomen? (blz.
415).

12
Welke manco's die de commissie signaleert met betrekking tot

wetgeving en uitvoering worden naar de mening van de regering onder–
vangen door TAV, TZ/Arbo, TBA en de voorliggende nOSV? (blz. 415).

13
Verwacht de regering dat ook bij het verzekeren van ziekte en arbeids–

ongeschiktheid veelal voor collectieve contracten zal worden gekozen,
waardoor de individuele keuzevrijheid van werkgevers en werknemers in
het gedrang komt? (blz. 415).

14
Als de regering de analyse onderschrijft dat bij de werknemersverzeke–
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ringen te lang is uitgegaan van de zorgfilosofie en te weinig aandacht is
besteed aan de volumebeheersing, prefereert de regering dan de aanbe–
velingen van de commissie gericht op volumebeheersing boven de eigen
aanzetten die zijn gedaan in de TAV, TZ/Arbo en TBA? (blz. 415).

15
Waaraan zal prioriteit worden gegeven, aan een andere uitvoeringsor–

ganisatie of aan wetswijziging met betrekking tot Ziektewet, AAW/WAO
of WW?(blz. 415).

16
In hoeverre spreekt de regering de andere verantwoordelijkheidsver–

deling tussen overheid en sociale partners aan in de voorstellen van de
commissie? Geldt dat in dezelfde mate voor de verschillende wetten?
(blz. 415).

17
Als de aanbevelingen van de commissie met betrekking tot de

Ziektewet worden overgenomen door de Kamer, zal dan sprake kunnen
zijn van een geleidelijke uitbreiding van de loondoorbetalingsperiode tot
78 weken? Is de regering het overigens eens met de gekozen lengte van
die periode, of moet die korter of langer? (blz. 415).

18
Welke consequenties trekt de regering ten aanzien van de voorstellen

met betrekking tot de ZW en de AR uit de recente contacten met de
particuliere verzekeringswereld? (blz. 415).

19
Hoe beoordeelt de regering de gedachte van één inkomensdervings–

verzekering ter vervanging van de bestaande werknemersverzekeringen,
zoals de WRR eerder adviseerde en waarover ex-staatssecretaris De
Graaf in een persoonlijke nota van september 1989 sprak? (blz. 415).

20
Is de regering van oordeel dat de AR in het nadeel is van het midden–

en kleinbedrijf? (blz. 416).

21
Zal de beperking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering tot volledig

arbeidsongeschikten niet leiden tot een welhaast onaanvaardbare druk
op de uitvoerders om bij twijfel de cliënt volledig arbeidsongeschikt te
verklaren? Zijn voorts geen gedragseffecten bij de werknemers te
verwachten; zieken worden plotseling heel ziek? (blz. 416).

22
Acht de regering het risico groot dat onder het regime van de voorge–

stelde AR het beroep op de WW zal toenemen? (blz. 416).

23
Heeft de AR niet een grotere zuigkracht dan de huidige WAO, gelet op

het hogere uitkeringspercentage? Met andere woorden, welke functie
heeft de hoogte van de uitkering als zodanig op het volumebeleid? (blz.
416).

24
Welke gevolgen heeft het voorstel om personen met psychische

klachten jaarlijks te keuren voor het aantal benodigde verzekeringsdes–
kundigen? (blz. 416).
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25
Zouden naar de mening van de regering de volume– en financiële

effecten van de aanbevelingen van de commissie, indien in plaats van de
TBA ingevoerd, vergelijkbaar kunnen zijn met die van het regerings–
beleid?(blz. 416).

26
Welke effecten verwacht de regering van het nieuwe schattingsbesluit,

dat als algemene maatregel van bestuur zal worden toegevoegd aan de
TBA, ten opzichte van de door de commissie bepleite norm tot
vaststelling van het recht op een AR-uitkering? (blz. 416).

27
In hoeverre denkt de regering dat de recente WAO-gat reparatie door

verzekeraars blokkerend of juist bevorderend werkt als de aanbevelingen
van de commissie die bij het afdekken van risico's op grond van ziekte en
arbeidsongeschiktheid ruimte laten voor verzekeringsconstructies,
worden overgenomen? (blz. 416).

28
Verdient het aanbeveling nader onderzoek te doen naar de rol van de

curatieve sector in het ZW-traject, zeker als de aanbeveling tot het
afschaffen van de ZW wordt overgenomen? Te denken valt hierbij aan de
wachtlijstproblematiek die vaak onnodig de ziekteperiode verlengt
waardoor in de optie van de commissie het eigen risico van de werkgever
wordt belast? (blz. 416).

29
In hoeverre denkt de regering dat het niet langer algemeenverbindend–

verklaren van bovenwettelijke afspraken in CAO's frustrerend kan werken
op preventie en reïntegratie als werkgevers in dezelfde bedrijfstak
verschillende arbeidsvoorwaarden hanteren? (blz. 417).

30
Deelt de regering de conclusie van de commissie dat één van de

redenen van de te zwakke bemoeienis van de overheid met de uitvoe–
ringsorganen is gelegen in de omstandigheid dat sociale partners te
vriend gehouden moesten worden in verband met zaken als loonmatiging
en het realiseren van andere macro-economische doelstellingen? Zo ja,
hoe schat de regering dan de verhouding met de sociale partners in als
de aanbevelingen van de commissie op hoofdlijnen worden overge–
nomen? (blz. 418).

31
Zullen in de opzet van de AR risicovolle beroepen niet extreem hoge

premies moeten opbrengen? Hoe zou dat kunnen worden voorkomen?
(blz. 418).

32
Is het denkbaar, dat alle verzekeraars een onderscheid zullen willen

maken tussen «risque social» en «risque professionel», zodat dit element
opnieuw - zij het buiten het wettelijk kader om - wordt geïntroduceerd?
Is de regering bereid het verhaal op derden te introduceren in de
AAW/WAO? (blz. 418).

33
Brengt de nOSV voldoende verbetering aan als het gaat om de

invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid indien de bestaande
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uitvoeringsorganisatie voor de werknemersverzekeringen wordt gezien
als een vorm van functionele decentralisatie? (blz. 418).

34
Hoe beoordeelt de regering het voorstel van de commissie om de

premieheffing voor AR en WW door de belastingdienst te laten
geschieden? (blz. 418).

35
Is de regering van plan met een nota van wijziging te komen op de

nOSV, zoals de minister-president voor mogelijk hield tijdens de laatste
Algemene Politieke Beschouwingen? (blz. 418).

36
Zijn de RBA's voldoende toegerust om recht te doen aan de aanbeve–

lingen van de commissie, indien overgenomen, met betrekking tot de
WW?(blz. 419).

37
Is het reëel te veronderstellen dat in tijden van economische recessie

de doorstroom uit de WW zal toenemen? (blz. 419).

De Voorzitter,
Deetman

De Griffier,
De Beaufort
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