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BIJLAGE 1.1

LIJST VAN PERSONEN WAARMEE TEN BEHOEVE VAN HET
ONDERZOEK GESPREKKEN ZIJN GEVOERD

In het kader van het veldonderzoek is door Berenschot / BEA
gesproken met:

Naam:
Aaldermk
Aarts
Aarts
Akker V d
Aleva
Anneveldt
Antonmi
Arends
Arnoldus
Arts
As V.
Bakker
Barentsen
Bartelet
Beck
Beckley
Becx
Bek
Bekema
Beldman
Belksma
Bers V.
Beuker
Beuker
Bexkens
Beyert
Bieman Den
Bilman
Binnerts
Binsbergen V
Blaauw
Bloem
Bloemen
Bode
Boer De
Boer-de Wit
Boers
Boersma
Boersma
Boes
Bond
Bongers
Boogaard V d
Boonen
Bos
Bos
Bos
Bosscher
Bout
Braak De
Brakel V
Brands
Brant
Brenninkmeijer
Brent
Broek V.d
Broekema
Brouwers
Bruin De
Bruine De
Bruininse
Brummelen V
Brussel V.
Buijssen
Buyink
Clerx
Cohen

Organisatie:
GAK Venlo
GUO Eindhoven
R.U. Leiden
GAK Maastricht
SFB Rotterdam/Amsterdam
BVG
NVG, BV Banken
GAKHK
GMD Arnhem
SFB Amsterdam
CBA
GAK Amsterdam
GAKHK
GAKVenlo
GMD
GAK Maastricht
GMD, CTW
AMEV
RBAZO-Brabant
GAK Utrecht
BV21
SZW
GAK Winschoten
SFB
GAKVenlo
BVG Zwolle
GAKHK
GAK Enschede
BVG Zwolle
SFB Arnhem
SFB Rotterdam/Amsterdam
BVG Zwolle
Superdoe Utrecht
Oud-FNV
CBA
GAK Amsterdam
GAK Maastricht
GAKHK
GMD
GUO
GAK Eindhoven
DETAM HK/DK Nijmegen
GMD Utrecht
DETAM Leiden
BVG Zwolle
GAK HK
SFB Amsterdam
GMD Utrecht
GAK
GAK Groningen
GAK Utrecht
GAK Venlo
GAK HK
Hoogleraar
GAK HK
GAK Amsterdam
GAK Utrecht
GUO Eindhoven
GUO HK
GMD Utrecht
GAK
GAK HK
ex-VNO
GAK Maastricht
GAK Groningen
FNV
GMD
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Croese
Crooymans
Cruijf De
Daal V.
Daan V
Dalmeijer
Daniels
Degenhardt
Degenhardt
Dekkers
Delfgou
Delger
Dellembag
Derksen
Dijk V.
Dijk V.
Dillingh
Ditshuizen V.
Dofsen
Dokking
Donkersteeg
Dresens
Duijzers
Duivenvoorde
Dümig
Dungen V d
Duning
Duuren V.
Dwarswaard
Ebens
Edel
Eefting
Egberts
Elfferich
Elfring
Elsman
Elzen
Engbers
Ernst
Eygendaal
Eyssel V.d.
Felten
Fijn van Draad
Foekens
Follers te Leitelo
Fousenek
Franssen
Geldere V.
Gelissen
Gemert V.
Genet
Gillissen
Glasbergen
Glaser
Goldhoorn
Gorissen-V
Götte
Gouw V d
Goyen
Graaf De
Groen
Groenendijk
Grondelle V
Haak
Haak
Haas
Haas De
Habermehl
Habraken
Hageman
Hagendoorn
Halma
Hanraets
Hanterbrink
Hardijzer

Rijn

GAK Utrecht
DETAM
Stork Bepak BV
GAK Amsterdam
NVVA
GUO Gouda
SFB Amsterdam
BV 10
GAK
GAK Amsterdam
GAK Utrecht
GAK Winschoten
BVG HK
WRR
GAK Amsterdam
Superdoe Utrecht
GUO
GAK Eindhoven
GMD Utrecht
GMD
GAK Utrecht
GAK Amsterdam
NVVG
SZW
GAK Amsterdam
DETAM Utrecht
SFB Amsterdam
GUO HK
BV 26
BVG Amsterdam
GAK Amsterdam
GAK Winschoten
GAK Utrecht
GAK Amsterdam
BV Havens
SFB
GAK Groningen
GAK Venlo
GAK HK
BVG HK
GUO
GAK Eindhoven
SER
GMD Utrecht
GAK Enschede
BVG Breda
GAK Amsterdam
GAK Groningen
SFB Roermond
GAK Eindhoven
BV 26
GAK Amsterdam
SFB Amsterdam
DETAM Utrecht
GAK Winschoten
GAK Venlo
GMD Utrecht
DETAM
GAK Venlo
NCOV, DETAM
GAK Amsterdam
BV 21
BVG HK
GAK Eindhoven
GUO Eindhoven
DETAM Leeuwarden
Philips
BVG HK
GUO Eindhoven
DETAM
GAK Utrecht
AMEV
GAKHK
GAK Enschede
GAK Amsterdam
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Haren V.
Hazenbos
Heeren
Heetwinkel
Heijde Vd
Hekscher
Helders
Henneveld
Hensema
Hettinga
Heuvel V d
Hiehot
Hikspoors
Holman-Weitmulder
Honing V.d.
Hoogendoorn
Hoogendoorn
Hoogers
Hoogstraten V.
Hoogstraten V.
Hoppenbrouwer
Horde De
Horeman
HorstVd.
Houwen
Hubers van
Assenraad
Huffel V.
Huijst
Huiting
Hulsman
Huntelaar
Huygen
Jacobs
Jacobs-Hooyman
Jansen
Jansen
Jong De
Jong De
Jong De
Jonge De
Jordens
Kamoen
Kamp
Kampen V.
Kate Ten
Keijsers
Kerkhofs
Kessels
Kieft
Kievit
Klein Overmeen
Klein V.d
Klein V.d.
Klever
Klinkenberg
Klompien
Knaap V d
Knepper
Knigge
Knol
Knoop
Kolsteren
Koning
Koole
Kooyman
Korevaar
Korstjens
Korteweg
Kos
Kreefeld
Krieke
Krieke V.d.

AMEV
SFB HK
Philips Eindhoven
GAK HK

GAK HK
GUO HK
BVG HK
GAK Winschoten
GMD Arnhem
GAK HK
FNV, BV21
GUO Eindhoven
GAK Winschoten
SFB Rotterdam/Amsterdam
GAK Winschoten
NCBTB
BVG Zwolle
DETAM HK/DK Nijmegen
GAK Enschede
GSD Eindhoven
GAK Amsterdam
SFB Arnhem
GAK Amsterdam
SVR
GAK Utrecht

GAK Amsterdam
GAK Venlo
BVG Amsterdam
GMD
BVG HK
GUO HK
DETAM
GUO
DETAM HK/DK Nijmegen
GAK Utrecht
BV26
GAK
R.U. Leiden
SVR
GUO
GAK Maastricht
BVG HK
GAK Amsterdam
GAK Utrecht
Philips Eindhoven
GUO Eindhoven
SFB Roermond
GAK Amsterdam
GAK HK
BV 26
GMD Arnhem
GMD Eindhoven
GUO Gouda
GAK Utrecht
CNV, BV 10
BVG Zwolle
GMD
GAK Groningen
DETAM Utrecht
GAK Utrecht
DETAM
BVG HK
BVG Breda
DETAM Utrecht
GUO HK
GAK Amsterdam
GAK Utrecht
CNV, BV 25
GUO
SFB Rotterdam/Amsterdam
SFB HK
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Kroeze
Kruijff-Kok De
KrukV.d.
Kuil V.d.
Kuiper
Kunst
Laat De
Laddrak
Laman
Lammers
Lange De
Langius
Larter
Le Brun
Leiden V.d.
Lelie V.d.
Lemmes
Levelt
Levelt-Overmars
Leytenberg
Lieshout V.
Linden V.d.
Lindenboom
Löbker
Loo V.
Loon V.
Lucas
Lurvink
Luyper
Maas
Maas Vd.
Maat
Maaten V.d.
Manuhuwa
Marchal
Marseille
Mathijssen
Mauritsz
Meer V.d.
Mees
Meijen V.d.
Meijer
Meijerink
Meijers
Mens
Metman
Meulenbeek
Meyer-Vroom
Modderman
Mol
Molen V.d.
Molenaar
Moor De
Most
Mul
Mulder
Mulder
Mullié
Mulliè
Murrer
Nagtzaam
Nap
Neervens
Nentel
Niemeyer
Nijpels
Noen V.d.
Noll De
Olthuis
Oort V
Oostlander
Opmeer
Opmeer
Otter
Oudenhoven

FBV, BV 3
DETAM Utrecht
AMEV
Stork Bepak BV
BV 25
SFB
BVG HK
GAK HK
GSD
GAK Enschede
GAK Amsterdam
BVG HK
GAK Amsterdam
DETAM Leiden
BVG Breda
GAK Winschoten
DIVOSA
GAK HK
GAK, VU
GUO
GAK Utrecht
FBV
GAK HK
Stork Bepak BV
SZW
GAK Eindhoven
GMD Arnhem
GUO
GSD
GAK HK
GAK HK
AMEV
GUO HK
GAK Maastricht
BVG Zwolle
BV25
Nat. Nederlanden
DETAM
GAK Amsterdam
GUO Eindhoven
GAK Eindhoven
GAK Maastricht
SZW
SVR
GUO HK
GMD (OR)
GAK Enschede
GAK Winschoten
GAK HK
GAK Maastricht
GAK Winschoten
GUO '
GAK Utrecht
GAK Eindhoven
BVG Amsterdam
GMD
SFB Rotterdam/Amsterdam
GAK Utrecht
GAK Utrecht
GAK Maastricht
BVG Breda
SFB

GAK Utrecht
GAK Winschoten
GMD (OR)
SFB Rotterdam/Amsterdam
BVG HK
GUO
GMD Utrecht
SFB Roermond
BV26
GAK
DETAM HK/DK Nijmegen
GAK Venlo
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Ouwerkerk
Ouwerkerk
Oyen
Pagano Mirani
Passieux
Pavoordt V d
Peijs
Pelt V.
Peperkamp
Peters
Pille
Plompen
Pluym V d.
Poelstra
Pol V.d.
Poppen
Pot
Potjes
Poulissen
Raay V
Raaymakers
Raessen
Reijers
Remsma
Remkens
Res
Ridder De
Rietschoten V.
Rijenga
Rijn V.
Rijnders
Rijsbergen
Roelofs
Roemeling
Ronkes
Rooijakkers
Roos De
Roos De
Roothans
Rosler
Rossum V.
Rotscheid
Rozenburg
Schaik V
Scheerder
Schellart
Schippers
Schnater
Schoenen
Schouten
Schrijver
Schrijvers
Schripsema
Schuit V d
Schür
Schuttel
Selman
Sengers
Sengers
Siderius
Siemons
SluiiV.d.
Smeets
Smit
Smit
Smits
Snijders
Spijker
Staden V
Starink
Steeghs
Steen
Steenman
Stoof

SFB HK
SFB Rotterdam/Amsterdam
GAK Maastricht
VNO/GMD
GMD
GAK Amsterdam
GAK Eindhoven
GUO Amsterdam
GAK
GMD Utrecht
GUO HK
FBV
BVG Breda
GAK Amsterdam
GUO HK
BVG Amsterdam
RBA Amsterdam
GAK Amsterdam
Philips Eindhoven
GUO
GUO HK
BVG Breda
DETAM HK/DK Nijmegen
GAK Utrecht
BVG Amsterdam
BVG
BVG Amsterdam
SFB Rotterdam/Amsterdam
GAK Eindhoven
GMD Arnhem
GAK Eindhoven
SVR
GAK HK
GAK Winschoten
GUO Eindhoven
GAK Eindhoven
GAK Utrecht
GMD. CTW
GAK Eindhoven
GAK Maastricht
DETAM Leiden
BVG Breda
DETAM Utrecht
SFB Rotterdam/Amsterdam
SFB
GAK Amsterdam
BVG HK
GAK Amsterdam
BV Havens
SFB Amsterdam
SFB
GAK Utrecht
BVG HK
DETAM Leeuwarden
GAK Groningen
SFB Amsterdam
GMD
DETAM Utrecht
GMD Utrecht
GAK Enschede
BVG Breda
Stork Bepak BV
GUO HK
RBA Arnhem
SFB Arnhem
GUO HK
GUO Gouda
BVG Breda
GAK Utrecht
SFB Arnhem
GAK Venlo
BVG HK
GAK Amsterdam
GAK Enschede
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Stouwe V.d.
Straten
Straten V
Strobel
Swarts
Tasma
Terpstra
Teunissen
Toet
Tromp
Tuinhof
Uit den Boogaard
Unen V
Veen V d
Veerman
Veldhuis
Veldhuyzen
Velenturf
Verberk
Verdrik
Vermeulen
Verschuuren
Versluis
Veur V d
Visarius
Vlug
Voesenek
Vogel
Vogt
Volkers
Voncken
Voorhamm
Voormij
Vos
Vries De
Vries De
Vroom De
Vueren V
Waart V.
Walburg
Water V d
Water V d.
Weesie
Wel V d
Weltevreden
Wensing
Werkhoven
Weyers
Wienen
Wienen
Wijk V
Wijts
Wild De
Wildenberg
Willekes
Wilms
Winkelman
Witte
Wylick V
Zandvoort V
Zebregs
Zebregs
Zijden V d
Zilversmit
Zomer
Zwart

In het kader van het

GAK Enschede
SFB
SFB Rotterdam/Amsterdam
SFB HK
GUO HK
Gehandicaptenraad
DETAM Leeuwarden
GAK Utrecht
SZW
GMD Arnhem
GMD (OR)
GUO
BVG Amsterdam
DETAM
GAK Amsterdam
GAK Venlo
BV 10
AMEV
GAK Maastricht
BVG
GUO HK
BVG Breda
GUO Gouda
GAK Maastricht
GAK Utrecht
DETAM HK/DK Nijmegen
BVG Breda
GAK Eindhoven
SFB Amsterdam
SFB Rotterdam/Amsterdam
BVTAB
SFB Rotterdam/Amsterdam
GAK Amsterdam
GUO Gouda
DETAM Leeuwarden
GAKHK
SZW
CBA
GMD Utrecht
GAKHK
DETAM HK/DK Nijmegen
DETAM Utrecht
GAK Eindhoven
SFB Amsterdam
GAK Amsterdam
GAK HK
GAK
DETAM HK/DK Nijmegen
BV 21
GAK Amsterdam

GAK Maastricht
GUO Gouda
GAK Enschede
GAKHK
GMD
GAK Eindhoven
SFB Arnhem
GAK Venlo
GAK Eindhoven
GUO Eindhoven
GUO HK
GAK Amsterdatn
GAK Enschede
GMD Arnhem
GUO HK

deelonderzoek Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zijn gesprekken gevoerd met:

Naam: Laatste functie bij SZW:

mr D Beekman

P.A. v. Bers

Beleidsmedewerker DGSZ bij de Hoofddirectie Sociale
Verzekeringen
Beleidsmedewerker DGSZ bij de Hoofddirectie Sociale
Verzekeringen
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Naam: Laatste functie bij SZW

C. Blok

mr. J.M. Denie

drs. J.A.G.M Dirks

J.H. Duivenvoorden

mr. N.L. Hofman

drs. F.W.M. Hol
drs G.M.H. Janssen

mr. P.F. van Loo
mr. W. Meijerink

Th.A.J.M. Nieuwenhuysen

G.A. van Pelt

drs. P. van der Reijden
mr. B. Ramackers-van Vliet

drs. M.A. Ruys

mr. S. Siebols

mr. A.H.W.Th Staphorst

Toet
mr. L. Voogd
mr. J.C.M.J. de Vroom

Beleidsmedewerker DGSZ bij de Hoofddirectie Sociale
Verzekeringen
Beleidsmedewerker DGSZ bij de Hoofddirectie Bijstand en
Voorzieningen
Hoofd van de Hoofdafdeling
Arbeidsongeschiktheidsregelingen van de Hoofddirectie
Financieel-Economisch Beleid en Onderzoek
Voormalig Beleidsmedewerker DGSZ bij de Hoofddirectie
Sociale Verzekeringen
Voormalig Hoofd Afdeling Werkloosheidsregelingen bij de
Hoofddirectie Sociale Verzekeringen
Directeur-Generaal Sociale Zekerheid
Projectleider Hoofdafdeling Beleidscoördinatie en
Onderzoek van de Hoofddirectie Financieel-Economisch
Beleid en Onderzoek
Directeur Sociale Verzekeringen
Directeur Centrale Directie Wetgeving en Juridische
Aangelegenheden
Beleidsmedewerker DGSZ bij de Hoofddirectie Sociale
Verzekeringen
Voormalig Beleidsmedewerker DGSZ bij de Hoofddirectie
Sociale Verzekeringen
Voormalig Hoofd Stafafdeling Beleidsontwikkeling
Beleidsmedewerker DGSZ bij de Moofddirectie Bijstand en
Voorzieningen
Voormalig Hoofd Afdeling
Arbeidsongeschiktheidsregelingen bij de Hoofddirectie
Sociale Verzekeringen
Beleidsmedewerker DGSZ bij de Hoofddirectie Sociale
Verzekeringen
Coördinator Handhavingsbeleid bij de Hoofddirectie
Sociale Verzekeringen
Rijksconsulent Zuid-Holland en Zeeland
Voormalig Directeur Sociale Verzekeringen
Beleidsmedewerker DGSZ bij de Hoofddirectie Sociale
Verzekeringen

In het kader van het deelonderzoek Sociale Verzekeringsraad zijn
gesprekken gevoerd met:

Naam: Functie bij de SVR:

ir. J.H.M. van Arem
M M Bodbijl
O. Bout

L. de la Combé
R.G.P. van Doeschot
J. Egbers
R.P.Th. Elshoff
H. Emanuel
prof. mr. W.J.P.M. Fase
R.P van Hecke
dr P.C. Hermans
drs. G.J. van der Hoeven
drs P Houwen
H. de Jonge
C. Koegler
drs R.D. van Kooij
R.A. van Lochem
H. Otten
C Rijsbergen, r.a.
mr. J.H. Smits
M.J. Stomp
J.C Streng, arts
drs P.L. Stroink

J.B.H.J Totna

dr. N. van Veen

Toezichtmanager SVB/Fondsen/GMD/GBO
Beleidsmedewerker Afdeling Uitkeringstraject
Senior Beleidsmedewerker Afdeling Advisering Algemeen
en Voorzitter Ondernemingsraad, voormalig Sectiechef
Afdeling Werknemers– en Volksverzekeringen
Senior Onderzoeker Projectorganisatie I & 0
Coördinator Onderzoek
Toezichtmanager ZA BV'en. voormalig afdelingschef BEA
Directeur Directoraat Advisering
Voormalig Sectorsecretaris Financieel-Economische Zaken
Voorzitter
Beleidsmedewerker Afdeling Preventie en Reïntegratie
Directeur Directoraat Informatievoorziening en Onderzoek
Voormalig Algemeen Secretaris
Senior Onderzoeker Projectorganisatie I & 0
Hoofd Stafafdeling Bestuurszaken
Beleidsmedewerker Afdeling Uitkeringstraject
Directeur Directoraat Toezicht
Beleidsmedewerker Afdeling Preventie en Reïntegratie
Hoofd Bureau Cliëntzaken
Hoofd Bureau Controle
Adviseur Algemene en Internationale Zaken
Beleidsmedewerker Afdeling Uitkeringstraject
Voormalig Medisch Adviseur
Voormalig Hoofd Afdeling Onderzoek en
Gedragswetenschappelijke Advisering
Senior Beleidsmedewerker Afdeling Preventie en
Reïntegratie
Algemeen Secretaris
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In het kader van het deelonderzoek financiële structuur zijn gesprekken
gevoerd met:

Naam: Functie:

R Bos Hoofd Afdeling Statistiek en Onderzoek GAK
L. Degenkamp Medewerker Afdeling Financieel Beheer Bureau

Fondsenadministratie
drs H Emanuel Voormalig Secretaris Financieel– Economische Zaken SVR

en plaatsvervangend Secretaris Centrale Fondsen
J. Heetwinkel Manager Afdeling Loon– en Premievaststelling GAK
mr N.M Kronenberg Hoofd Afdeling Beleidsvoorbereiding Bureau

Fondsenadministratie, tevens plaatsvervangend (algemeen)
Secretaris Centrale Fondsen

Modderman Hoofd Afdeling Handhaving GAK, Voorzitter permanente
fraudecommissie GAK

D Mulder Medewerker Afdeling Beleidsvoorbereiding Bureau
Fondsenadministratie

drs N C.M. van Niekerk Secretaris Centrale Fondsen
Van Noord Directeur Financieel-Economische Zaken DETAM
Van Soest Hoofd Afdeling Werkgeversinspectie /

Premie-beroepszaken GAK
Timmermans Adjunct-hoofd Interne Accountantsdienst GAK
prof. dr. W. van Voorden Voorzitter Centrale Fondsen
Van der Water Directiesecretaris DETAM
E Walburg Directiesecretaris GAK

In het kader van het deelonderzoek jurisprudentie zijn gesprekken
gevoerd met de volgende personen:

Bij de Centrale Raad van Beroep:

Naam: Functie:

mr. A.G van Galen Voorzitter
mr. P.H. Hugenholtz Rechter WW kamer
mr A.B.J. van der Ham Chef-jurist WW-kamer
mr. G.E Ten Feld Rechter ZW kamer
mr. E Benetreu Chef-jurist Arbeidsongeschiktheidsunit
mr. K.J.S. Spaas Rechter AAW/WAO-kamer
mr G A.J. van den Hurk Rechter AAW/WAO-kamer
mr. N.J Haverkamp Rechter Internationale Kamer

Bij de Arrondissementsrechtbanken (voormalige Raden van Beroep):

Naam: Functie:

mr. A.H.J. Lennaerts Rechter te Assen
mr. J. Westenbroek Rechter te Arnhem
mr. D. Allewijn Rechter te Den Haag

De commissie heeft in besloten vergadering gehoord:

Naam: Funclie:

E J Anneveld Lid van het dagelijks bestuur BVG namens het CFO
mr. G.H.J. van Arkel Directeur van de DETAM
M Arnoldus Arbeidsdeskundige bij het GAK
F van Asselt Verzekeringsgeneeskundige bij het GAK
prof dr. ir. W.J Beek Voormalig werknemer van Unilever
mr J L Bekema Voormalig Districtsdirecteur van het GAK
drs. H.G Beuker Bestuurslid van de BV Bouw en SFB namens het AVBB
mr. P J Biesheuvel Lid van de Tweede Kamer namens het CDA
drs. W.E L de Boer Voormalig Verzekeringsarts bij de GMD
dr W Boersma Voormalig Directievoorzitter van de GIVID
ing F. Bosscher Arbeidsdeskundige bij de GIVID
drs. J.K Bout Werkgeversvoorzitter van het GAK-bestuur namens het

VNO
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Naam Functie:

prof dr C. Brevoord
dr A L den Broeder
mr. H. van Brussel
drs M.J Ph.A Clerx
drs. C.l. Dales
mr V Domela Nieuwenhuis
E.J Donkersteeg
prof. mr. W.J P.M Fase
T.J. van Gemert
mr. A.J. de Geus
L. de Graaf

drs L S Groenman
M. Hagendoorn
A.J. Hardijzer
H. van Herk
dr. P.C. Hermans

mr. N.L. Hofman

drs F W.M Hol

H. Hoogduin

M.M. Hoogstraten
mr G.A.J van den Hurk
prof. dr E.P. de Jong
H. de Jonge
H.J.E. Klein Overmeen

W Kok
drs. J. de Koning
J. Kos

mr. M.H. Kronenberg

mr. F.H.A.M. Kruse

drs L. Lamers

mr. C.J.A. van Lede
W.M M van der Lelie
prof mr W.M. Levelt-Overmars
J. van der Linden
R.L.O. Linschoten
J.P.M. te Lintelo
mr. P.F. van Loo

mr B Madlener
W Mees
D Molenaar
H. Muller
prof dr C.F.K. Nieuwenburg
mr. A. Nijhuis
prof. mr. F.M. Noordam
J.W A.M Nypels

A.J. Ouwerkerk
J.L Pagano Mirani
drs. J.B.M Pierik

dr. C van der Pol
A.P.C.M. Raesen
drs IVI A Ruys

Kroonlid van de SVR
Kroonlid van de SVR
Voormalig Werkgeverslid van de SVR namens het VNO
Werknemersvoorzitter van de GMD namens de FNV
Voormalig Staatssecretaris van Sociale Zaken
Voormalig Werknemerslid van de SVR namens de FNV
Werknemer van het GAK
Voorzitter van de SVR
Werknemer van het GAK
Bestuurslid van het CNV
Voormalig Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Lid van de Tweede Kamer namens D66
Verzekeringsgeneeskundige bij het GAK
Werknemer van het GAK
Voormalig Voorzitter van de FBV
Directeur Directoraat Informatievoorziening en Onderzoek
bij de SVR
Voormalig Hoofd Afdeling Werkloosheidsregelingen bij de
Hoofddirectie Sociale Verzekeringen bij het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
DirecteurGeneraal Sociale Zekerheid bij het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Werknemersbestuurslid bij diverse bedrijfsverenigingen
namens de FNV
Regiodirecteur bij de DETAM
Rechter in de Centrale Raad van Beroep
President-directeur van het GAK
Hoofd Stafafdeling Bestuurszaken bij de SVR
Werknemersbestuurslid bij diverse bedrijfsverenigingen
namens de FNV
Voormalig Voorzitter van de FNV
Voormalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Werknemersbestuurslid bij diverse bedrijfsverenigingen
namens het CNV
Hoofd Afdeling Beleidsvoorbereiding van het Bureau
Fondsenadministratie tevens plaatsvervangend (algemeen)
Secretaris van de Centrale Fondsen
Voormalig Directeur-generaal bij het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
Voormalig Directeur generaal bij het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
Voormalig Voorzitter van het VNO
Districtsdirecteur bij het GAK
Hoofd Bureau Juridisch Adviseur bij het GAK
Werknemersvoorzitter van de FBV namens de FNV
Lid van de Tweede Kamer namens de VVD
Werknemer van het GAK
Directeur Sociale Verzekeringen bij het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Voormalig Beleidsmedewerker bij de FNV
Werknemer van het GUO
Opsporingsambtenaar bij het GUO
Bestuurslid bij de FNV
Kroonlid van de SVR
Voormalig Lid van de Tweede Kamer namens de VVD
Kroonlid van de SVR
Verzekeringsgeneeskundige bij de GMD en Voorzitter van
de Ondernemingsraad bij de GMD
Werknemer van het SFB
Werkgeversvoorzitter van de GMD namens de RCO
Voormalig Hoofddirecteur Financieel-Economisch Beleid en
Onderzoek bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Directeur van het GUO
Werknemer van de BVG
Voormalig Hoofd van de Afdeling
Arbeidsongeschiktheidsregelingen bij de Hoofddirectie
Sociale Verzekeringen bij het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
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Naam: Functie:

P.C.M. Schellart-Hokkeling
drs. H. Schripsema
Th M Snelders
M Steeghs
H E. Steentneijer
J.C. Streng
A.M Terlingen

E. terVeld

drs. G. Verheij
mr. H.J.A.M. Vinkesteyn

mr. I.J. van Vliet

mr. L. Voogd

prof. W. van Voorden
dr. B de Vries
drs. H.F.I van Waart
S Weijers
mr. J. Westenbroek
prof dr. P.J. van Wijngaarden
A.J.M. Willekes
prof dr. D.J Wolfson
dr. S. Ytsma

Werknemer van het GAK
Directeur van de BVG
Beleidsmedewerker bij het VNO
Werknemer van het GAK
Voormalig Medewerker van de SVR
Voormalig Medisch Adviseur bij de SVR
Voormalig Werkgeversbestuurslid bij de BV Bouw namens
het AVBB
Voormalig Lid van de Tweede Kamer namens de PvdA en
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Beleidsmedewerker bij het NCW
Werkgeversbestuurslid bij de BV Metaalindustrie namens
de FME
Werkgeversvoorzitter van de FBV namens de Centrale
Werkgeversorganisatie
Voormalig Directeur Sociale Verzekeringen bij het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Voorzitter van de Centrale Fondsen
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Verzekeringsgeneeskundige bij de GMD
Voormalig Lid van de Tweede Kamer namens het CDA
Rechter in de Arrondisementsrechtbank te Arnhem
Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid
Werknemer van het GAK
Kroonlid bij de SER
Verzekeringsgeneeskundige bij de GMD
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BIJLAGE 11.1

UITVOERINGSPROCtS WW

1. Inleiding

In paragraaf 2.1.2. van hoofdstuk II is in steekwoorden de procesgang
voor de Werkloosheidswet aangegeven. In deze bijlage wordt uitge–
breider ingegaan op de wijze waarop het uitvoeringsproces voor de WW
verloopt.

2. Procedure

De melding
Het aanvragen van een WW-uitkering gebeurt mondeling of schriftelijk

bij het districtskantoor of het arbeidsbureau. SFB en GUO hebben plaat–
selijke vertegenwoordigers. Bij de melding worden aanvraagformulieren
uitgereikt. Bij de GUO levert de kwaliteit van met de Plaatselijke Verte–
genwoordiger (PV) ingevulde formulieren nog weleens problemen op:
40% wordt voor verbetering teruggestuurd.

De intake
Bij Detam en GUO vinden altijd intakegesprekken plaats. Bij Detam

worden deze uitgevoerd door een beoordelaar, bij het GUO door admini–
stratieve assistenten. Bij het GAK vindt een gesprek plaats met de
buitencorrespondent, behalve bij niet-eerste meldingen; in die gevallen
krijgt 60% een intakegesprek. BVG en SFB houden geen intakege–
sprekken.

Beoordelen
Verdeling van de aanvragen over de beoordelaars gebeurt veelal op

alfabet en in het geval van het GAK op (clusters van) bedrijfsvereni–
gingen. Niet overal wordt een selectie glad niet glad gemaakt, soms
wordt daarbovenop nog onderscheid gemaakt naar bemiddelen niet
bemiddelen.

Beoordeling van een aanvraag gebeurt aan de hand van de leidraden.
Hierin is de wet vertaald in uitvoeringsinstructies, daarnaast is hierin
bedrijfsvereniging-specifiek beleid opgenomen. Vooral bij het GAK vormt
dit een complicatie, omdat de meeste beoordelaars een groot aantal
bedrijfsverenigingen onder zich hebben en al deze leidraden moeten
raadplegen.

De beoordelaars hebben een poortwachtersrol, zowel bij melding
alsook gedurende de uitkeringsperiode, waarin activiteiten zoals sollici–
tatie, scholing, werkbriefjes en dergelijke beoordeeld moeten worden.

De beoordeelde aanvraag wordt gecontroleerd alvorens de uitkering
wordt verstrekt.

Het GAK verifieert de beoordeelde aanvragen één-op-één, elders
wordt ook steekproefsgewijs gecontroleerd.

Vaak moet worden gewerkt met bevoorschotting omdat de definitieve
vaststelling niet kan plaatsvinden binnen de betalingsfrequentie van de
ex-werkgever. Bij GUO en SFB wordt, naast vierwekelijks, ook wekelijks
betaald.

Begeleiding
Begeleiding vindt op zeer uiteenlopende wijze plaats en is sterk in

verandering.
Controle gebeurt in ieder geval aan de hand van de werkbriefjes die bij

enkele bedrijfsverenigingen persoonlijk moeten worden ingeleverd.
Bij de Detam is men de laatste 2 jaar niet toegekomen aan de

kwartaalgesprekken voor begeleiding en controle: prioriteit is gelegd bij
de reorganisatie. Bij het SFB worden begeleidingsgesprekken door de
plaatselijke vertegenwoordigers en/of het arbeidsbureau uitgevoerd.
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Planning
Toepassing van planningsystemen en voortgangscontrole vinden overal

plaats, zij het op zeer uiteenlopende wijze, soms handmatig.

Voorleggen
Zowel bij beoordeling bij melding als beoordeling tijdens het uitke–

ringstraject is het mogelijk dat een beslissing niet gemandateerd is door
het bestuur aan de administratie. Deze aanvraag of wijziging in de
situatie moet dan worden voorgelegd aan de Kleine Commissie (KC). De
beoordelaar schrijft een advies hierbij, vaak na overleg met de chef.

Het hoofdkantoor (HK) toetst in vele gevallen dit advies alvorens het
aan de KC voor te leggen. Het besluit van de KC wordt via het HK aan
het Districtskantoor (DK) meegedeeld.

De Kleine Commissie beslist over het toepassen van sancties, de
hoogte ervan en eventueel over strafrechtelijke vervolging.

Controle
Controle van de uitkeringsgerechtigden vindt regulier of op basis van

een signaal plaats. Bij het GAK wordt dit door buitencorrespondenten
uitgevoerd die 4-wekelijks de werkbriefjes innen, bij de overige admini–
stratiekantoren zijn hiervoor andere functionarissen aangesteld

Controle van werkgevers wordt bij Detam uitgevoerd door dezelfde
functionarissen als de werknemerscontrole. Bij de andere administratie–
kantoren wordt dit door andere functionarissen uitgevoerd.

De genoemde buitendienstfunctionarissen kunnen, naast signalen van
buiten, ook een aanwijzing ontvangen van de Binnendienst op basis
waarvan ze een (voor)onderzoek instellen. Wanneer het een fraudezaak
betreft, dan wordt deze overgedragen aan de opsporingsfunctionaris.
Deze rapporteert aan de Binnendienst, die de zaak voorlegt aan de Kleine
Commissie ter beoordeling voor vervolging of tot het instellen van nader
onderzoek.

Op het gebied van controle vinden veel veranderingen plaats. Diverse
districtskantoren kwamen tot dusver onvoldoende aan controle toe;
controle was een sluitpost op de tijdsbesteding van de buitendienst.
Diverse acties zijn ondernomen om de controle meer aandacht te geven.

Het SFB heeft sinds 1991 de controle geïntensiveerd door middel van
het Tussencontrole-WW-project (TC/WW). Dit project houdt in dat het
systeem 600 gevallen aanlevert op basis van criteria over duur, leeftijd,
seizoen, beroep; onderscheid glad/niet glad. In deze steekproef is
verwerkt dat een cliënt minstens 1 keer tijdens de WW-periode wordt
gecontroleerd. De 600 geselecteerde gevallen worden door de buiten–
dienst onderzocht op juistheid claim, sollicitatieactiviteiten, nevenin–
komsten, overtredingen, ontwijken controle etc. Binnen 2 weken brengt
de buitendienst een rapport uit, ondertekend door verzekerde. Dit
rapport gaat naar TC/WW die eventueel een waarschuwing geeft of een
sanctievoorlegger maakt.

Voor 1991 was de controle een sluitpost van de beschikbare tijd van
de rapporteur.

In 1992 zijn door de buitendienst 34 955 controles uitgevoerd. Een
uitkeringsgerechtigde wordt minstens 1 keer tijdens de WW-periode
gecontroleerd, hierop is de steekproef afgestemd.

De BVG deelt een uitkeringsgerechtigde in in één van de volgende
controle categorieën:

• b-controle: elke 4 weken (omscholing, begeleiding)
• a-controle: afhankelijk van de sollicitatieactiviteiten, maar uiterlijk na

3 maanden (hoge opleiding, goede kansen op arbeidsmarkt, veel sollici–
tatieactiviteiten)
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• c-controle: 1 keer per 3 maanden met een sociale functie (ouder
dan 45 jaar, weinig kansen op arbeidsmarkt).

Ook wordt er gewerkt met een vacaturekrant.

Bij het GUO wordt door de buitendienst een uitkeringsgerechtigde
gecontroleerd en begeleid. Bij de Agrarische Bedrijven vindt dit
gemiddeld 1 keer per 4 maanden plaats, bij de Tabak 1 keer per jaar.

Het GAK kent het project Begeleiding en Controle (B & C), na een
pilot-project wordt dit momenteel ingevoerd op alle districtskantoren.
B & C betekent een integratie van de begeleidings– en controletaken in
het WW-proces. Dit houdt een nieuwe werkwijze voor de correspon–
denten (buitendienst) in; veelvuldiger en intensiever contact met verze–
kerde, attenderen op vacatures. Doelstelling is een effectief volume–
beheer en het verkorten van de uitkeringsduur met gemiddeld 5%.

Op enkele van de districtskantoren is, naast B & C, genoemd dat een
cliënt gemiddeld 1 keer per halfjaar wordt bezocht. Door de hoge
werkdruk is het uitvoeren van controles in enkele gevallen de sluitpost in
de tijdsbesteding van de buitendienst.

Bij Detam worden cliënten door de opsporingsdienst van het HK
gecontroleerd. Daarnaast wordt begeleiding en controle uitgevoerd door
beoordelaars op het DK; een cliënt moet 1 keer per 3 maanden op
gesprek komen. De laatste 2 jaar is hier op kantoor Nijmegen niets van
gekomen door de hoge werkdruk. Door prioriteitenstelling voor decentra–
lisatie en automatisering vond begeleiding en controle in de afgelopen
periode nauwelijks plaats.

Foutenpercentage en –signalering
Bij het GAK is een KwaliteitslndicatieSysteem ingevoerd, dit geeft per

medewerker per maand een overzicht van de geleverde kwaliteit.
Het foutenpercentage wordt binnen het GAK zowel door de Interne

Accountants Dienst (IAD) als de afdeling Verificatie vastgesteld, dit is
echter niet dezelfde soort controle. De afdeling Verificatie controleert
alle beoordelingen van gevallen.

Bij de Detam is de landelijke norm:
Norm

Hoogte 6,25%
Recht 3,75%
Duur 1,25%
Overige 10,00%

Het foutenpercentage bij het GUO varieert van 7 tot 20% per week,
afhankelijk van onder meer de werkdruk, op kantoor Arnhem.

De BVG kent de volgende kwaliteitsnormen ten aanzien van foutenper–
centages op de verschillende onderdelen:

Norm
• hoogte 5%
• recht 1%
• duur 1%
• 1e en laatste inkomensverklaring 10%.

Het foutenpercentage bij het SFB bedroeg 10 in 1991, in 1987 was dit
nog 20.

Er moet opgemerkt worden dat de definitie van een fout kan
verschillen per bedrijfsvereniging en dat de ene fout van een veel groter
belang is dan de andere.
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3. Organisatie

Hier komen de verschillende organisatiestructuren in hoofdlijnen aan
de orde, waarbij met name aandacht is besteed aan de relatie centraal -
decentraal.

Organisatie GAK
De uitvoering van de WW vindt op districtskantoren (DK'en) plaats. De

Binnendienst bestaat uit functionarissen met een verschillende taak. Een
administratief behandelend beambte maakt dossiers aan nadat een
verzekerde zich heeft gemeld bij de vooradministratie. Een beoordelend
behandelend beambte beoordeelt de aanvraag en maakt, indien nodig,
een voorlegger. Vervolgens gaat het dossier over naar een continuerend
behandelend beambte (CBB) die het dossier tijdens de uitkeringsperiode
onder zich houdt. Eventuele voorleggers gedurende die periode worden
door deze CBB opgesteld.

De Buitendiensi bestaat uit buitencorrespondenten die vierwekelijks
contact hebben met de cliënt in de regio, controleurs voor werkgever–
spremie en opsporingsfunctionarissen.

Het HK kent SV-afdelingen voor de bedrijfsverenigingen. Deze zijn
ondermeer verantwoordelijk voor de communicatie naar de besturen met
mbegrip van de voorleggers aan de KC.

Andere centrale activiteiten zijn loon– en premievaststelling, premie–
inning, looninspectie en werkgevers– en dienstverbandenregistratie,
statistiek en onderzoek.

Organisatie Detam
Tot 1987 centrale uitvoering HK, in 1987 decentralisatie naar DK'en.
Nu worden de volgende delen van uitvoering door het HK uitgevoerd:
• faillissementen
• verificatie uitvoering op DK'en (steekproef; als zeer goed, dan geen

controle meer)
• variabel loon.

Enkele centrale afdelingen (HK) in relatie tot uitvoering zijn:
• Juridische Zaken (beroepszaken, terugvordering, incasso, regres,

advies).
• Opsporing, 6 full time equivalenten (fte) met regioverdeling; samen–

werking met rayoninspecteurs van DK'en.

Decentraal vindt intake en dossieraanmaak plaats door de assistent.
Beoordeling, vaststelling en het voorleggen wordt door een beoordelaar
uitgevoerd die het dossier in beheer houdt tot het einde van de uitke–
ringsperiode. Bij moeilijke gevallen wordt beoordeling door het HK uitge–
voerd. De Buitendienst bestaat uit rayoninspecteurs decentraal en
opsporingsfunctionarissen die centraal aangestuurd worden, maar ieder
een eigen regio hebben.

Organisatie GUO
Bij de GUO wordt voor de BV TAB en BV De Samenwerking geadmini–

streerd.
Tot 1 april 1991 was de BV Tabak (nu opgegaan in BV TAB)

zelfstandig en werd in Eindhoven centraal geadministreerd. Voor de
buitendienst werd gebruikgemaakt van de kantoren van ASF. Momenteel
is Eindhoven een DK van het GUO, echter met specifieke taken voor
Tabak (landelijk).

Enkele centrale afdelingen zijn:
• Juridische Zaken (1 5 mensen) Den Haag (in Rijswijk voor BV De

Samenwerking ook centraal juridische afdeling) voor Centrale Raad van
Beroep-zaken.
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• Beleid en Administratieve Organisatie (AO) (leidraden, wetstechniek,
administratieve organisatie, programmatuur).

• Premievaststelling op basis van maandelijkse loonopgave (BV Tabak
in Eindhoven).

Bij de districtskantoren vindt melding plaats bij de administratief assis–
tente of de plaatselijke vertegenwoordiger. De assistent-beoordelaar en
de beoordelaar behandelen de aanvraag; afhankelijk van de moeilijk
heidsgraad. Voorleggers worden door de beoordelaar opgesteld.

De Buitendienst van het GUO bestaat uit:
• opsporing centraal werkgevers/werknemers
• looninspectie decentraal werkgevers
• buitendienst decentraal werknemers.

Organisatie BVG
De beoordeling vond in 1982 nog centraal plaats, decentraal werd de

melding gedaan, de formulieren verzameld en naar het HK gezonden.
Sinds 1983 werd een voorbeoordeling uitgevoerd voor de «gladde

gevallen» op de rayonkantoren (RK'en). In 1984 werd de beoordeling van
gladde gevallen gedecentraliseerd.

In 1989 vond volledige decentralisatie van de uitvoering van de WW
plaats naar RK'en. Hier vindt melding plaats bij een administratief
medewerker en beoordeling door een beoordelaar. De BVG heeft buiten–
dienstmedewerkers voor contact met de cliënten en werkgevers.
Daarnaast zijn er opsporingsfunctionarissen.

Centrale stafafdelingen in relatie tot de uitvoering:
• Wetstechnische Ondersteuning (WTO)
• Opsporing
• Beroepszaken
• Kwaliteitsmeting.

Organisatie SFB
De uitvoering van de WW vindt centraal plaats. Alleen de melding

wordt door plaatselijke vertegenwoordigers verzorgd. Het HK bestaat uit
4 divisies (Automatisering, Werkgevers– en Bestuurszaken, Werknemers–
verzekeringen en Financiën) en 4 stafafdelingen (Organisatie & Control,
In– en Externe IAD en Pensioenfonds).

De divisie Werknemersverzekeringen kent ondermeer de afdeling WW.
Hierbinnen worden 4 secties onderscheiden; 3 regiogericht en 1 speciale
produkten (faillissementen, samenloop wetten). Bij plaatselijke vertegen–
woordigers vindt de melding plaats. Op het HK worden deze verdeeld
door een administratief medewerker over de beoordelaars. De moeilijke
aanvragen worden door all round beoordelaars behandeld. Daarnaast zijn
er 3 stafafdelingen binnen de divisie Werknemersverzekeringen: Kwali–
teitsmeting, AO en Systeembeheer, Staf (WT en beleid).

De opsporingsdienst wordt centraal aangestuurd vanuit het SFB, de
taakgebieden zijn reguliere controle en fraude.

Het SFB gaat in 1994 de uitvoering decentraliseren naar de regio's, in
1993 wordt de organisatie ter voorbereiding hierop op centraal niveau al
regionaal ingericht.
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BIJLAGE 11.2

JURISPRUDENTIE ONDERZOEK WW

1. Inleiding

In Hoofdstuk II wordt een aantal keren gerefereerd aan de resultaten
van het zogenaamde jurisprudentie-onderzoek, dat in opdracht van de
commissie is verricht door een aantal medewerkers.

In deze bijlage wordt verslag gedaan van de opzet en de uitkomsten
van het onderdeel WW van dit onderzoek. Dit gebeurt mede ter onder–
bouwing van conclusies die in Hoofdstuk II op een aantal plaatsen
worden getrokken naar aanleiding van dit onderzoek.

Aan de bedrijfsverenigingen zijn een aantal uitspraken van de Centrale
Raad van Beroep voorgelegd. Deze uitspraken hadden onder meer
betrekking op de volgende onderwerpen: arbeidsurenverlies, beschik–
baarheid, scholing en passende arbeid.

Daaraan voorafgaand zijn de dossiers over de behandeling van de in
deze uitspraken behandelde zaken onderzocht (het zgn. voortraject). Met
name is gekeken naar de standpunten die de bedrijfsverenigingen en de
CRvB innamen. Uit de bestudering van deze dossiers komt een beeld
naar voren van de wijze waarop bedrijfsverenigingen de wet menen te
moeten toepassen en hun standpunten onderbouwen.

Over de genoemde uitspraken zijn aan de bedrijfsverenigingen een
aantal vragen gesteld met betrekking tot de verwerking van de uitspraak
(het zgn. natraject).

De beantwoording van deze vragen zou een zeker inzicht dienen te
verschaffen in de wijze waarop bedrijfsverenigingen reageren op voor de
uitvoeringspraktijk relevante jurisprudentie.

Gestelde vragen:
- zijn deze uitspraken onderwerp van discussie binnen de bedrijfsver–

eniging;
- worden de gevolgen van de uitspraken verwerkt in richtlijnen voor de

uitvoeringsprakijk;
- hoeveel tijd is gemoeid met de verwerking;
- is er naar aanleiding van een bepaalde uitspraak overleg gepleegd

met andere bedrijfsverenigingen;
- is er actie ondernomen richting SVr of SZW?

Aangezien de CRvB veel principiële uitspraken heeft gedaan in de
periode na de invoering van de nieuwe Werkloosheidswet, dateren alle
geselecteerde uitspraken uit de laatste 3 jaren van de onderzochte
periode.

De selectie van uitspraken vond plaats aan de hand van twee criteria.
In eerste instantie werden uitspraken geselecteerd op de vraag of ze
principiële opvattingen van de CRvB met betrekking tot de te onder–
zoeken onderwerpen bevatten. In tweede instantie is bepalend geweest
dat over elk onderwerp minstens éèn uitspraak geselecteerd diende te
worden.

Gezien het grote aantal principiële uitspraken over de nieuwe WW
heeft met name het eerste criterium de uitkomst van de selectie bepaald.
Het tweede criterium heeft ertoe geleid dat er enkele uitspraken zijn
geselecteerd die nauwelijks van belang waren voor de uitvoeringspraktijk
van de bedrijfsverenigingen.
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De vragen zijn gesteld aan 19 bedrijfsverenigingen. Alle bedrijfsvereni–
gingen hebben gereageerd op het verzoek om de vragen schriftelijk,
voorzien van bijlagen, te beantwoorden.

Zowel de kwaliteit als de omvang van de reacties liepen sterk uiteen.
De bij het GAK aangesloten bedrijfsverenigingen gaven allen een lijst

met nagenoeg dezelfde antwoorden op de gestelde vragen. Daarbij
waren in de meeste gevallen dezelfde bijlagen gevoegd. In enkele
gevallen werd meer specifieke informatie verstrekt.

De niet bij het GAK aangesloten bedrijfsverenigingen beantwoordden
de vragen afzonderlijk.

2. Geselecteerde uitspraken

ARBEIDSURENVERLIES

WW 1990/61, RSV 1992/215

BV voor het Vervoer

De Centrale Raad maakt in deze uitspraak uit dat ook beschikbaar–
heidsuren (als ambulance-verpleegkundige) onder omstandigheden
kunnen meetellen bij de berekening van arbeidsurenverlies.

WW 1990/84, RSV 1992/216

BV voor Overheidsdiensten

In deze uitspraak concludeert de Centrale Raad dat de wettelijke regels
met betrekking tot de berekening van arbeidsurenverlies duidelijk zijn.
Dat de consequenties van de toepassing van deze regels bij wisselende
arbeidspatronen wellicht ongewenst zijn, doet daar niets aan af. De
wetgever heeft dit probleem voorzien en de SVr de bevoegdheid
gegeven nadere regels te stellen voor deze gevallen. Deze regels zijn tot
dusverre niet opgesteld.

WW 1990/97 RSV 1992/217

BV voor Bank– en verzekeringswezen enz.

Verlies van overwerk kan, uitgaande van de tekst van de wet, tot
werkloosheid leiden. De Centrale Raad is van mening dat, indien deze
consequentie van het systeem van de wet maatschappelijk ongewenst
wordt geacht, het aan de daartoe aangewezen organen is om ter zake
nadere regelgeving te treffen.

BESCHIKBAARHEID

WW 1989/246. RSV 1990/224

BV voor het Slagers– en Vleeswarenbedrijf enz.

De Centrale Raad formuleert in deze uitspraak een aantal uitgangs–
punten bij zijn uitleg van het begrip «beschikbaarheid».

- Objectieve elementen (feiten en omstandigheden) zijn van belang
- Ook subjectieve elementen spelen een rol (houding en gedrag)
- Het «ondubbelzinnigheidsvereiste»
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WW 1989/364, RSV 1991/98

Nieuwe Algemene BV

In afwijking van het standpunt van de regering met betrekking tot deze
kwestie, neemt de Raad in deze uitspraak aan dat een werknemer die
een uitkering ingevolge de Ziektewet ontvangt, (ook tijdens de eerste drie
maanden) in beginsel niet beschikbaar moet worden geacht om arbeid te
aanvaarden.

WW 1988/366, RSV 1990/347

BV voor de Metaalindustrie enz.

In deze uitspraak verwerpt de Centrale Raad de theorie van de
«samenval van rechtsmomenten» bij het niet voldoen aan het beschik–
baarheidsvereiste van artikel 16 lid 1 sub b WW.

3. Standpunten en uitspraken in de procedures (het voortraject)

ARBEIDSURENVERLIES

WW 1990/61, RSV 1992/215 (Beschikbaarheidsdiensten)

- vbvb 20-12-1988, Bedrijfsvereniging voor het Vervoer

Weigering een WW-uitkering toe te kennen, wegens (onder andere)
niet voldoen aan de eis van het verliezen van 5 of ten minste de helft van
de arbeidsuren. (Betrokkene had een werkweek van 40 uur als hoofd
verzorging in een verzorgingshuis, en daarnaast een functie als
ambulance-verpleegkundige. In laatstgenoemde functie verrichtte zij
beschikbaarheidsdiensten. Zij vroeg een WW-uitkering aan toen haar
functie als ambulance-verpleegkundige kwam te vervallen). De uren die
zij beschikbaar was, werden niet als arbeidsuren geteld.

- Uitspraak Raad van Beroep Arnhem, d.d. 28-12-1989

De Raad is het oneens met de bedrijfsvereniging waar deze stelt dat
slechts uren waarop daadwerkelijk arbeid is verricht, als arbeidsuren in
de zin van artikel 16 lid 1 WW kunnen worden beschouwd. De Raad
overweegt dat doorslaggevend is dat betrokkene gedurende de beschik–
baarheidsdiensten niet vrij was haar tijd naar eigen goeddunken te
besteden maar zich belangrijke beperkingen diende op te leggen, c.q.
maatregelen diende te treffen terwille van het ambulance-bedrijf.

Ook legt het feit dat de beloning die betrokkene ontving voor deze
diensten, in de CAO wordt aangeduid als «vergoeding», naar het oordeel
van de Raad onvoldoende gewicht in de schaal om die beloning niet als
loon te beschouwen.

De Raad verklaart het beroep gegrond in zoverre aan betrokkene het
recht op uitkering ingevolge de WW is ontzegd.

- Aanvullend beroepschrift GAK, d.d. 14-6-1990

Het GAK blijft van mening dat het verrichten van beschikbaarheids–
diensten niet gelijk gesteld kan worden met het hebben van arbeidsuren.
Ten eerste ligt de vergoeding voor deze uren beduidend lager dan het
wettelijk minimumloon. Ten tweede wordt apart verlof gegeven voor het
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verrichten van beschikbaarheidsdiensten op zaterdag, zondag en feest–
dagen. Kennelijk is ook de bedrijfstak van oordeel dat er onderscheid
gemaakt dient te worden tussen effectief werken en het verrichten van
beschikbaarheidsdiensten.

Het GAK voegt hieraan toe dat ook de SVr-regels ex artikel 16 lid 4
WW (gelijkstelling van bepaalde uren met arbeidsuren) in dit geval niet
van toepassing zijn.

Als laatste wijst het GAK op onbevredigende effecten van het stand–
punt dat beschikbaarheidsdiensten als arbeidsuren dienen worden
beschouwd: onder andere heeft dit een verlaging van het dagloon tot
gevolg.

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 4-2-1992

Evenmin als de Raad van Beroep vermag de Centrale Raad in te zien
waarom het verrichten van beschikbaarheidsdiensten niet zou moeten
worden aangemerkt als een arbeidsprestatie. De Raad kan de strekking
van de overwegingen van de Raad van Beroep geheel onderschrijven en
neemt deze over, daar nog aan toevoegend dat hij ook in de civielrechte–
lijke literatuur en jurisprudentie geen aanwijzingen heeft kunnen vinden
dat het begrip arbeid zodanig eng moet worden uitgelegd als eiser
blijkbaar voorstaat.

Met betrekking tot eventuele ongewenste effecten van deze opvatting
merkt de Raad het volgende op:

De Raad volstaat er mee op te merken dat onbevredigende effecten,
zo al aanwezig, door de wet– of regelgever zullen moeten worden gecor–
rigeerd, in welk verband de Raad er op wijst dat in het vierde lid van
artikel 16 WW aan de SVr de bevoegdheid is gegeven regels te stellen
waarmee problemen, als door het GAK voorzien, geheel of gedeeltelijk
zouden kunnen worden voorkomen.

De Raad bevestigt de aangevallen uitspraak.

WW 1990/84, RSV 1992/216 BEREKEIMING ARBEIDSUREN–
VERLIES BIJ WISSELENDE ARBEIDSPATRONEN

- vbvb 21-7-1989, Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten

Geen toekenning WW-uitkering. (Betrokkene was na het vervullen van
zijn militaire dienstplicht werkloos. In verband hiermee ontving hij een
WW-uitkering, tot hij met ingang van 20 februari 1989 in dienst trad bij
Workships Management B.V. Hij was werkzaam op een contract voor
bepaalde tijd, opzegbaar per dag. Hij werkte 7 dagen per week,
gedurende 12 uur per dag. Per 27 maart beëindigde Workships het
contract, waarna hij zich bij de bedrijfsvereniging meldde omdat hij van
mening was dat zijn recht op uitkering ingevolge de WW was herleefd.
Op 5 mei 1989, 6 weken na het ontslag, opnieuw in dienst getreden bij
Workships.)

Betrokkene kon ingaande 28 maart 1989 niet als werkloos worden
aangemerkt, en het recht op uitkering kon daarom niet herleven.

- Uitspraak Raad van Beroep Arnhem, d.d. 15 januari 1990

De Raad achtte het beroep gegrond: «Gelet op klagers arbeidspatroon
tot en met 27 maart 1989 is de Raad voorts van oordeel, dat klager op
en na 28 maart 1989 niet in een voor hem normaal te achten omvang
werk had. Er is op en na genoemde datum een arbeidsurenverlies als
bedoeld in artikel 16 van de WW zonder recht op onverminderde
doorbetaling van zijn loon over die uren. Met name is voor de Raad niet
komen vast te staan, dat een deel van klagers gage zou moeten worden
beschouwd als een vergoeding wegens inkomstenderving na ontslag.
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- Aanvullend beroepschrift GAK, maart 1990

Het GAK voert het volgende aan: «De wet geeft in artikel 16 WW een
methode om te bezien of sprake is van arbeidsurenverlies: per kalen–
derweek dient te worden bekeken of sprake is van een verlies van meer
dan 5 of tenminste de helft van het aantal arbeidsuren.

Aangezien de meeste werknemers werkzaam zijn op contracten voor
een x aantal uur per week, ligt dit uitgangspunt ook voor de hand. In
casu geeft een beoordeling per week echter geen juist beeld als het gaat
om de vraag of sprake is van een verlies van arbeidsuren, aangezien X
werkzaam is in een afwijkend patroon.

(...) In het algemeen zal een strikte toepassing van artikel 16 WW er
toe kunnen leiden dat een werknemer door enkel zijn vaste aantal
arbeidsuren op een andere wijze in te delen c.q. te concentreren, in
aanmerking komt voor een uitkering ingevolge de WW, terwijl over een
langere periode bezien geen sprake is van arbeidsurenverlies. In het
onderhavige geval zou strikte toepassing van artikel 16 WW tot de
onredelijke consequentie leiden dat hoewel X maatschappelijk gezien
niet werkloos is, aangezien hij gelet op het in de offshore-sector gebrui–
kelijke arbeidspatroon geen verlies heeft aan arbeidsuren, hij toch recht
zou hebben op uitkering WW.

Naar de mening van ondergetekende kan de wetgever dit niet bedoeld
hebben.»

- Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 4-2-1992

De Raad volgt de Raad van Beroep Arnhem waar deze, uitgaande van
de letterlijke tekst van de betreffende bepalingen in de WW, tot de
conclusie komt dat betrokkene wel werkloos moet worden geacht.

Aangaande de consequenties van de strikte toepassing van de wet in
dit geval overweegt de Raad het volgende:

«De Raad kan het hiervoor weergegeven standpunt van eiser inzoverre
onderschrijven dat strikte toepassing van artikel 16 van de WW tot
gevolg heeft dat gedaagde recht zou hebben op uitkering ingevolge de
WW, hoewel hij, gelet op het in de offshore-sector gebruikelijke arbeids–
patroon, althans per 28 maart 1989 in feite in een voor hem normaal te
achten omvang werk had. Anders dan eiser ziet de Raad geen enkele
aanleiding daaraan de door eiser aangegeven consequentie te verbinden
dat gedaagde deswege niet als werkloos in de zin van artikel 16 van de
WW is aan te merken, omdat de wetgever dat - het als werkloos
aanmerken van gedaagde - niet bedoeld zou kunnen hebben.

De Raad voert ter onderbouwing van dit standpunt de volgende
argumenten aan:

Ten eerste blijkt uit de Memorie van Toelichting dat de wetgever bij de
uitwerking van het werkloosheidsbegrip in de nieuwe WW bewust
afgeweken is van de constante jurisprudentie van de Raad met
betrekking tot de elementen «het niet hebben van productieve arbeid in
voor de betrokkene normaal te achten omvang» en «het verrichten van
arbeid binnen of buiten de normale arbeidsuren».

Ten tweede wijst de Raad erop dat de wetgever eventuele problemen
bij het berekenen van arbeidsurenverlies in wisselende arbeidspatronen
uitdrukkelijk onder ogen heeft gezien en daartoe in artikel 16 lid 4 aanhef
en onder b WW de SVr de bevoegdheid heeft gegeven daarvoor regels
te stellen. Tot nu toe heeft de SVr echter geen aanleiding gezien derge–
lijke regels op te stellen.

Onder deze omstandigheden acht de Raad het geenszins op zijn weg
liggen om aan de op zichzelf duidelijke wettelijke bepalingen met
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betrekking tot de berekening van het arbeidsurenverlies een uitleg te
geven als wordt bepleit door de bedrijfsvereniging.

WW 1990/97, RSV 1992/217 ARBEIDSURENVERLIES BIJ
VERLIES OVERWERK

- vbvb 12-10-1987, Bedrijfsvereniging voor Bank– en Verzekerings–
wezen, Groothandel en Vrije Beroepen

Weigering om een werkloosheidsuitkering toe te kennen bij verlies van
overwerk, omdat betrokkene niet werkloos wordt geacht. De aanvraag
heeft betrekking op 7 verloren arbeidsuren. Gelet op ... wegens niet
voldoen aan het beschikbaarheidsvereiste.

- Uitspraak Raad van Beroep Utrecht, d.d. 27-12-1987

De Raad gaat in op de argumenten van de bedrijfsvereniging die
betrekking hebben op de strekking van de wet en de bedoeling van de
wetgever. Over de tekst van de wet bestaat geen verschil van mening:
overuren vallen zonder meer onder verloren arbeidsuren in de zin van
artikel 16 WW.

De Raad haalt de relevante passages uit de Memorie van Toelichting
aan en concludeert dat de wetgever bewust gekozen heeft voor het niet
uitsluiten van bovenmatige arbeidsuren.

De Raad bevestigt de aangevallen uitspraak.

- Aanvullend beroepschrift GAK d.d. 7-5-1990

In dit beroepschrift erkent het GAK dat er in het onderhavige geval,
gelet op het arbeidsurencriterium van artikel 16 lid 1 sub a WW, zowel
naar de tekst van de wet als naar de toelichting daarop, sprake is van
werkloosheid.

Evenwel is het GAK van mening dat voor de werknemer die overwerk
verricht, het verlies van dit overwerk niet tot een recht op WW-uitkering
kan leiden aangezien deze uitkomst van de wet in alle redelijkheid niet
door de wetgever bedoeld kan zijn. De wetgever kan noch in de tekst,
noch in de toelichting op de wet alle situaties voorzien. De, naar de
mening van het GAK, onbedoelde consequentie van het strikt vasthouden
aan de wet, zou namelijk zijn dat iemand die betaald overwerk verricht,
dit zowel van zijn werkgever als (na het verlies) van de bedrijfsvereniging
betaald zou krijgen.

Voorts zou door een periodieke piekperiode in het bedrijf ook blijvend
een uitkering kunnen ontstaan.

Verder voert het GAK nog aan dat betrokkene, gelet op zijn arbeidsver–
leden, 78 weken recht zou hebben op een loongerelateerde uitkering
voor 7,1 uur per week. Hiermee wordt de door de wetgever gewenste
equivalentie tussen premie en uitkering doorbroken (zie Memorie van
Toelichting, TK 1985-1986, 19261, nr 3, blz. 48).

Voorts gaat hiermee juist de door de wetgever zo gevreesde oneigen–
lijke sturende werking van de sociale zekerheid uit. Het werken in meer
dan normale omvang wordt immers extra aantrekkelijk gemaakt.

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 4-2-1992

De Centrale Raad van Beroep volgt het GAK niet in zijn argumentatie.
De Raad overweegt het volgende:

Blijkens de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van de WW, heeft
de regering beoogd een nadere uitwerking van het begrip werkloosheid
vast te leggen. Bij die uitwerking hebben mede een basis gevormd de
elementen die volgens constante rechtspraak van de Raad op de oude
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WW en de WWV een rol spelen bij de beoordeling of sprake is van
werkloosheid.

Evenwel wijkt die uitwerking, nog steeds blijkens voornoemde
memorie, op een aantal punten af van 's Raads constante jurisprudentie.
Deze afwijking betreft onder meer de elementen «het niet hebben van
productieve arbeid in voor de betrokkene normaal te achten omvang» en
«het verrichten van arbeid binnen of buiten de normale arbeidsuren». De
wetgever heeft met betrekking tot deze punten een ander standpunt
ingenomen.

In aanmerking genomen dat het verrichten van overwerk geen uitzon–
derlijk verschijnsel is, kan de raad niet aannemen dat dit een situatie
betreft die de wetgever niet heeft voorzien.

Indien het er voor zou moeten worden gehouden dat het in de WW
neergelegde systeem in gevallen als deze, dan wel bij werkloosheid als
gevolg van het wegvallen van overwerk in het algemeen, tot, maatschap–
pelijk gezien, ongewenste consequenties leidt, is het aan de daartoe door
de wet als bevoegd aangewezen organen om ter zake nadere regelgeving
te treffen.

Het beroep wordt ongegrond verklaard.

BESCHIKBAARHEID

WW 1989/246, RSV 1990/224 (Uitleg «beschikbaar zijn om arbeid te
aanvaarden»

- vbvb 14-4-1988, Bedrijfsvereniging voor het Slagers-en Vleeswaren–
bedrijf, de Groothandel in Vlees en de Pluimveeslachterijen

Weigering per 8 februari 1988 een WW-uitkering te verstrekken omdat
betrokkene geacht werd niet te voldoen aan het beschikbaarheidsvereiste
van artikel 16 lid 1 sub b. (Betrokkene werd per 1 oktober 1987
afgeschat van 80-100% naar 15-25%, zij stelde beroep in tegen deze
beslissing, en weigerde per 1 oktober 1987 haar werkzaamheden te
hervatten. Ingaande 8 februari werd zij ontslagen. Bij haar aanvraag voor
een WW-uitkering stelde zij nadrukkelijk zich niet beschikbaar te stellen
voor werk, onder welke omstandigheden dan ook. Het hoger beroep
tegen de afschatting werd later ongegrond verklaard.)

- Raad van Beroep Utrecht, d.d. 23 mei 1989

De Raad is van oordeel dat de bedrijfsvereniging ten onrechte heeft
aangenomen dat betrokkene niet heeft voldaan aan het beschikbaar–
heidsvereiste van artikel 16 lid 1 sub b WW.

Ten eerste is betrokkene per 1 oktober 1987 geschikt verklaard voor
haar werk, en ten tweede moet aan de inschrijving als werkzoekende bij
het GAB als objectief te bepalen gedraging van een werknemer grote
waarde worden gehecht voor de vaststelling of de werknemer
beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

De Raad komt tot de conclusie dat betrokkene op en na 8 februari
1988 wel beschikbaar was voor de arbeidsmarkt.

Het beroep wordt gegrond verklaard.

- Pleitnotitie bedrijfsvereniging

De bedrijfsvereniging verzet zich tegen de conclusie van de Raad van
Beroep: «Volgens de Memorie van Antwoord (Tweede Kamer
1985-1986, 19261, nr. 8, p. 73) wordt onder beschikbaarheid verstaan
het bereid en in staatz\\r\ van een werknemer om zijn/haar arbeid te
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aanvaarden. Criteria aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of en
in hoeverre een werknemer beschikbaar is om arbeid te aanvaarden,
kunnen zijn de omstandigheden waarin de werknemer verkeert die het
hem/haar feitelijk (on)mogelijk maken zich beschikbaar te stellen en de
uitingen van de werknemer zelf.i»

De bedrijfsvereniging is van oordeel dat het enkele feit dat betrokkene
ingeschreven stond bij het GAB, niet voldoende is. Het gaat erom of op
grond van de feitelijke omstandigheden beschikbaarheid kan worden
afgeleid.

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 24-4-1990

De Raad verklaart het hoger beroep ongegrond.
Als onderdeel van een algemene beschouwing over de uitleg van het

beschikbaarheidsbegrip overweegt de Raad het volgende:
In het onderhavige geval is in geschil de voorwaarde dat de werknemer

«beschikbaar is om arbeid te aanvaarden».
Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Werkloosheidswet

en in het bijzonder van de thans aan de orde zijnde wetsbepaling kan
naar het oordeel van de Raad niet zonder meer worden afgeleid wat het
begrip «beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden» naar het oordeel van
de wetgever inhoudt.

Wel is duidelijk dat een werknemer in de visie van de wetgever «in
staat en bereid moet zijn om arbeid te aanvaarden» wil er sprake zijn van
een «beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden».

Voorts blijkt uit de Memorie van Toelichting dat bij dit artikelonderdeel
de bedoeling heeft voorgezeten om de oude rechtspraak van de Raad
met betrekking tot het begrip «werkloos», en dan in het bijzonder met
betrekking tot de vraag of de aanwezigheid van werkloosheid afstuit op
het feitelijk ontbreken van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, te
codificeren.

Gegeven het vorenoverwogene stelt de Raad bij zijn uitleg van het
begrip de volgende, geenszins als limitatief bedoelde, uitgangspunten
vast.

Bij de uitleg van genoemd begrip gaat de Raad, gelet op doel en
strekking van de Werkloosheidswet, ervan uit dat de wetgever hiermee
heeft willen uitdrukken dat de werknemer beschikbaar is om arbeid op de
arbeidsmarkt te aanvaarden.

Overigens kan naar het oordeel van de Raad aan dit begrip geen
normering worden ontleend met betrekking tot de omvang van die
beschikbaarheid met betrekking tot de plaats en de aard van die arbeid
op de arbeidsmarkt.

Voorts geeft naar het oordeel van de Raad het begrip «beschikbaar zijn
om arbeid te aanvaarden» een feitelijke toestand weer waarin de
werknemer verkeert.

Dit laatste impliceert dat de vraag of een werknemer al dan niet
beschikbaar is om arbeid te aanvaarden, aan de hand van feiten en
omstandigheden van het concrete geval, waaronder ook houding en
gedrag van de betrokken werknemer, zal moeten worden beantwoord.

Met betrekking tot die vraag is de Raad in de lijn van zijn jurisprudentie
met betrekking tot de Werkloosheidswet van oordeel dat, indien er
overigens geen feiten en omstandigheden vallen aan te wijzen waaruit
zonder meer de conclusie kan worden getrokken dat een werknemer niet
beschikbaar is om arbeid te aanvaarden en het uitvoeringsorgaan van de
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Werkloosheidswet desondanks op grond van houding en gedrag van de
betrokken werknemer tot een niet beschikbaar zijn wenst te concluderen,
in zo'n geval ondubbelzinnig zal moeten vaststaan dat de betrokken
werknemer door houding en gedrag duidelijk en eenduidig te kennen
heeft gegeven, althans heeft doen blijken dat hij of zij zich niet voor
arbeid op de arbeidsmarkt beschikbaar stelt noch wil stellen.

WW 1989/364, RSV 1991/98 (Beschikbaarheid tijdens ziekte)

- vbvb d.d. 22-9-1988, Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging

Besluit om op de eerste plaats betrokkene gedurende de eerste drie
maanden na afloop van haar dienstverband (o.g.v. artikel 34 WW) de
ziekengelduitkering over dat tijdvak in mindering te brengen op de
WW-uitkering. Op de tweede plaats betrokkene uit te sluiten van het
recht opeen WW-uitkering voor de periode 18-11-1987-7-12-1987,
gebaseerd op artikel 19 WW ( Geen recht op uitkering heeft de
werknemer die ononderbroken een ZW-uitkering ontvangt, met ingang
van de dag waarop hij deze uitkering vanaf of na het intreden van zijn
werkloosheid drie maanden heeft ontvangen).

De bedrijfsvereniging voert aan dat de arbeidsongeschiktheid niet in
de weg stond van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt; eerst een
onafgebroken ziekteperiode van 3 maanden staat de beschikbaarheid
voor de arbeidsmarkt in de weg.

- Uitspraak Raad van Beroep Amsterdam, d.d. 26-7-1988

De Raad onderschrijft niet het standpunt van betrokkene dat zij,
wegens het niet-beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, ook de eerste
drie maanden vanaf de eerste werkloosheidsdag op grond van artikel 20
lid 1 sub b WW uitgesloten had moeten worden van het recht op
uitkering.

De Raad verwijst daarbij naar artikel 19 WW: uitdrukkelijk is bepaald
dat het recht op een WW-uitkering en het recht op een ZW-uitkering
gedurende drie maanden naast elkaar kunnen bestaan. Voorts wijst de
Raad op de wetsgeschiedenis: beoogd is de duur van de WW-uitkering
gedurende drie maanden niet te laten beïnvloeden door het recht op een
ZW-uitkering.

De Raad verklaart het beroep ongegrond.

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 6-11-1990

De Raad overweegt het volgende: Uit de wetsgeschiedenis kan worden
afgeleid dat de wetgever (blijkens de redactie van artikel 19 WW)
uitgegaan is van de vooronderstelling dat de werknemer die ziek is en in
verband daarmee een ZW-uitkering ontvangt, gedurende de eerste drie
maanden beschikbaar is en blijft om arbeid te aanvaarden.

In de tekst van artikel 16 WW is dit evenwel niet tot uitdrukking
gebracht. In het bestaan van een dergelijke vooronderstelling, zonder dat
die vooronderstelling op enigerlei wijze in de tekst van de wet tot
uitdrukking is gebracht, acht de Raad onvoldoende grond gelegen om
van zijn inmiddels gevormde jurisprudentie op het begrip «beschikbaar
zijn om arbeid te aanvaarden» af te wijken.

Gegeven deze jurisprudentie is de Raad van oordeel dat een
werknemer tijdens een periode van ontvangen van ziekengeld in beginsel
niet beschikbaar is om arbeid te aanvaarden.
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WW 1988/366, RSV 1990/347 (Verwerping theorie samenval van
momenten)

- vbvb 26-1-1988, Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de
Electronische Industrie

Beslissing om met ingang van 1 juli 1987 de uitkering blijvend geheel
te weigeren wegens het weigeren van door de werkgever aangeboden
passende arbeid.

(Betrokkene had een arbeidsongeschiktheidsuitkering berekend naar
een percentage van 80-100%. Op 1 juli 1987 werd hij afgeschat tot
45-55%. Het beroep tegen deze afschatting werd ongegrond verklaard.
Per 1 maart 1989 werd hij ontslagen.)

- Uitspraak Raad van Beroep Arnhem, d.d. 16-6-1988

De Raad van Beroep gaat alleen in op de zwaarte van de sanctie. De
raad verklaart het beroep gegrond wegens strijd met het zorgvuldig–
heidsbeginsel (algemeen beginsel van behoorlijk bestuur):

door blijvend geheel een uitkering te weigeren heeft de bedrijfsver–
eniging geen welberaden beslissing genomen omdat het treffen van de
zwaarste sanctie een afwijking is van het gehanteerde sanctiemodel van
de FBV van 18 november 1986 zonder dat die afwijking deugdelijk is
gemotiveerd. Voorts is geen rekening gehouden met de omstandigheden
van het geval, zoals bijvoorbeeld de leeftijd en het arbeidsverleden van
betrokkene.

- Aanvullend beroepschrift GAK, d.d. 19-12-1988

In een zeer uitgebreid aanvullend beroepschrift neemt het GAK onder
verwijzing naar wetsgeschiedenis en jurisprudentie inzake de oude WW,
het standpunt in dat er op de eerste plaats geen sprake was van een
arbeidsurenverlies op 1 juli 1987: van verlies van arbeidsuren kan pas
sprake zijn wanneer de werkgever van betrokkene niet langer bereid of in
staat is arbeid ter beschikking te stellen.

Voorts neemt het GAK het standpunt in dat, indien er op 1 juli 1987
wel verlies van arbeidsuren zou zijn, er toch geen sprake was van
werkloosheid aangezien betrokkene niet beschikbaar was om arbeid te
aanvaarden.

- Pleitnotitie GAK

Ter terechtzitting stelt het GAK in aanvulling op het beroepschrift het
volgende: als moet worden aangenomen dat betrokkene op 1-7-1987
werkloos is geworden, dan is de bedrijfsvereniging van mening dat het
op op die datum ontstane recht onmiddellijk weer teniet is gegaan op
grond van artikel 20 lid 1 WW in verband met het ontbreken van objec–
tieve beschikbaarheid in de zin van artikel 16 WW.

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 24-7-1990

De Raad overweegt ten aanzien van het laatst aangevoerde punt:
In paragraaf 1 van afdeling 1 van Hoofdstuk 1 van de WW zijn de

voorwaarden voor het recht op uitkering ingevolge die wet opgenomen.
In die paragraaf wordt naar het oordeel van de Raad een onderscheid

gemaakt tussen voorwaarden voor het ontstaan van het recht op
uitkering (de artikelen 16 tot en met 18), een aantal omstandigheden
waarin een werknemer geen recht op uitkering heeft (artikel 19), en een
aantal voorwaarden voor het eindigen of het herleven van het recht op
uitkering (artikel 20).
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Tussen de ontstaansvoorwaarden kan geen onderscheid gemaakt
worden in die zin dat de ene voorwaarde belangrijker is dan de andere:
indien aan een van die voorwaarden niet is voldaan, ontstaat naar het
oordeel van de Raad geen recht op uitkering.

De opvatting dat het recht op uitkering in een dergelijk geval «even»
ontstaat doch «tegelijkertijd» weer eindigt en wel op grond van het
voldoen aan een voorwaarde voor het eindigen van het recht op
uitkering, wordt derhalve door de Raad verworpen.

Met betrekking tot de beschikbaarheid concludeert de Raad dat uit de
feiten niet volgt dat betrokkene niet beschikbaar was voor arbeid op de
arbeidsmarkt. Aangezien ook aan de andere eisen voor het ontstaan van
werkloosheid is voldaan, volgt de conclusie dat betrokkene vanaf 1 juli
1987 werkloos is te achten.

De toegepaste sanctie is naar het oordeel van de Raad in strijd met het
evenredigheidsbeginsel en ook heeft de bedrijfsvereniging bij afweging
van alle daarvoor in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet
tot de in geding zijnde sanctie kunnen komen.

WW 1989/195, RSV 1990/350 (Beschikbaarheid / verhouding
tussen ontstaansvoorwaarden en uitsluitingsgronden / sanctie–
beleid)

- vbvb 2-9-1988, Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de
Electrotechnische Industrie

Weigering een werkloosheidsuitkering toe te kennen omdat betrokkene
niet beschikbaar werd geacht om arbeid te verrichten.

(Betrokkene was tot 1 december 1987 80-100% arbeidsongeschikt.
Op 1 december 1987 werd hij afgeschat tot 25-35%. Hiertegen ging hij
in beroep. Op 1 november 1988 werd zijn beroep ongegrond verklaard.
Per 1 mei 1987 werd hij ontslagen. Op 12 oktober vroeg hij een
WW-uitkering aan.)

Betrokkene wordt door de bedrijfsvereniging geacht met ingang van 1
mei 1987 niet werkloos te zijn vanwege het niet voldoen aan het
beschikbaarheidsvereiste.

Zou echter moeten worden aangenomen dat hij per 1 mei 1987
werkloos was geworden, dan bestaat tot 1 december 1987 geen recht
op een werkloosheidsuitkering omdat hij tot die datum een volledige
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving.

Per 1 december past de bedrijfsvereniging een blijvend gehele
weigering van de uitkering toe als sanctie vanwege het in onvoldoende
mate trachten passende arbeid te verkrijgen.

- Uitspraak Raad van Beroep Utrecht, d.d. 3-4-1989

De Raad komt tot de conclusie dat betrokkene vanaf 1 december 1987
in staat en bereid was arbeid te aanvaarden zodat aan het objectieve
vereiste van beschikbaarheid in de zin van artikel 16 lid 1 sub b WW is
voldaan.

De bedrijfsvereniging gaat er verder terecht van uit dat, gezien het feit
dat betrokkene tot 1 december 1987 een AAW/WAO-uitkering berekend
naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100% ontving, hij op
grond van artikel 19 lid 1 aanhef en sub b WW tussen 1 mei en 1
december 1987 geen recht op uitkering ingevolge de WW heeft.

- Aanvullend beroepschrift GAK, d.d. 9-8-1989

In het beroepschrift bestrijdt het GAK de door de Raad van Beroep
gegeven interpretatie van het beschikbaarheidsvereiste. Het GAK,
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verwijzend naar de wetsgeschiedenis, benadrukt dat het begrip
«beschikbaar» ook subjectieve elementen in zich draagt.

Verder verwijst het GAK naar eerdere jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep. Het GAK citeert uit RSV 1988/192:

«In het algemeen zal werkloosheid in de zin van de Werkloosheidswet
zich bij degene die in zodanige mate arbeidsongeschikt is, dat hij in feite
niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, niet voordoen.»

In de pleitnota die ter terechtzitting wordt voorgedragen betoogt het
GAK het volgende:

Betrokkene is werkloos geworden op 1-5-1987. Op deze dag was
sprake van een situatie als bedoeld in artikel 16 lid 5 WW. Er was toen
immers sprake van een relevant arbeidsurenverlies en verlies van loon
over die uren. Het recht dat op 1-5-1987 ontstond is naar onze mening
echter meteen weer teniet gegaan op grond van artikel 20 lid 1 sub d
WW, in verband met het bestaan van een uitsluitingsgrond. Wij hebben
op 1-5-1987 niet getoetst of sprake was van beschikbaarheid in de zin
van artikel 16 lid 1 sub b WW. Wij zijn namelijk van oordeel dat artikel
19 in situaties als hier aan de orde moet worden gezien als een lex
specialis ten opzichte van het beschikbaarheidsbegrip van artikel 16
WW.

Wij zijn er van uitgegaan dat er sprake is van de uitsluitmgsgrond van
artikel 19 lid 1 sub b WW. Voor deze uitsluitingsgrond geldt geen
beperking van de herlevingsduur, zodat het recht op 1-12-1987 is
herleefd. Het op die datum herleefde recht van betrokkene eindigt echter
met ingang van diezelfde datum, omdat betrokkene niet objectief
beschikbaar was om arbeid te aanvaarden.

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 24 juli 1990

De Raad overweegt inzake de verhouding tussen (positieve) ontstaans–
voorwaarden en uitsluitingsgronden het volgende:

Indien aan de ontstaansvoorwaarden voor het recht op uitkering op
een bepaald tijdstip wordt voldaan maar zich op datzelfde tijdstip een
uitsluitingsgrond voordoet, kan niet worden gezegd dat op dat tijdstip
een recht op uitkering ontstaat. De door de bedrijfsvereniging verde–
digde opvatting dat het recht op uitkering in een dergelijk geval «even»
ontstaat doch «tegelijkertijd» weer eindigt, wordt derhalve door de Raad
verworpen.

Voorts overweegt de Raad:
Op 1 mei 1987 is voor betrokkene geen recht op uitkering ingevolge

de Werkloosheidswet ontstaan. Naar het oordeel van de Raad zal
namelijk de omstandigheid dat een werknemer die in het genot is van
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ingevolge de WAO en de AAW,
berekend naar een mate van 80-100% arbeidsongeschiktheid, voor de
toepassing van de Werkloosheidswet in het algemeen tot de conclusie
moeten leiden dat zo'n werknemer tijdens het genot van die uitkeringen
niet beschikbaar is om arbeid te aanvaarden als bedoeld in artikel 16 lid
1 sub b WW.

Dit houdt niet in dat in een dergelijk geval zonder meer aangenomen
mag worden dat de betrokken werknemer niet beschikbaar is. De Raad
neemt het standpunt in dat, indien er overigens geen feiten en omstan–
digheden vallen aan te wijzen waaruit zonder meer de conclusie kan
worden getrokken dat een werknemer niet beschikbaar is om arbeid te
aanvaarden en het uitvoeringsorgaan van de Werkloosheidswet deson–
danks op grond van houding en gedrag van de betrokken werknemer tot
een niet beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden wenst te concluderen,
in zo'n geval ondubbelzinnig zal moeten vaststaan dat de betrokken
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werknemer door houding en gedrag duidelijk en eenduidig te kennen
heeft gegeven, althans heeft doen blijken dat hij of zij zich niet voor
arbeid op de arbeidsmarkt beschikbaar stelt noch wil stellen.

In het onderhavige geval constateert de Raad dat niet zonder meer
vaststaat dat betrokkene niet beschikbaar was voor de arbeidsmarkt.

Inzake de toegepaste sanctie overweegt de Raad het volgende:

De Raad tekent aan dat hij reeds hiervoor heeft overwogen dat aan
houding en gedrag van een werknemer in het tijdvak gelegen tussen de
datum van aanzegging en de datum effectuering van de herziening of
intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor de toepassing
van de WW na laatstgenoemde datum betekenis kan worden toegekend.

In dit geval concludeert de Raad dat de bedrijfsvereniging bevoegd
was tot het toepassen van een sanctie.

Met betrekking tot de zwaarte van de sanctie overweegt de Raad:

1. Het onderhavige besluit berust op een discretionaire bevoegdheid.
Dat houdt in dat een zodanig besluit door de administratieve rechter kan
worden aangetast, indien dat besluit in strijd is met de van toepassing
zijnde algemeen verbindende voorschriften of indien eiser bij het nemen
van zijn besluit, de daarbij in aanmerking komende belangen afwegend,
niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen dan wel met dat
besluit anderszins in strijd is gekomen met een of meer algemene begin–
selen van behoorlijk bestuur.

2. De bedrijfsvereniging heeft een geval waarin iemand om
verwijtbare doch begrijpelijke redenen niet solliciteert zonder meer op
een lijn gesteld met «een flagrant geval». Met een dergelijke beleidstoe–
passing heeft zij de daaraan in redelijkheid te stellen grenzen
overschreden. Daarom moet worden gezegd dat eiser bij afweging van
alle daarvoor in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot de
in geding zijnde sanctie heeft kunnen geraken.

3. Voorts moet naar het oordeel van de Raad de in casu getroffen
sanctie, waarbij het gaat om iemand die niet of nauwelijks solliciteert
omdat hij meent nog arbeidsongeschikt te zijn, worden gezegd dat geen
evenredigheid bestaat tussen de getroffen sanctie en de ernst van het
gewraakte gedrag van gedaagde.

Het vorenstaande leidt de Raad tot de conclusie dat de hier aan de
orde zijnde sanctie wegens strijd met de twee hiervoor vermelde begin–
selen van behoorlijk bestuur niet in stand kan blijven.

SCHOLING

WW 1988/440, RSV 1990/343 (Aansluitende scholing)

- vbvb 2-2-1988, Bedrijfsvereniging voor Hotel–, Restaurant–, Cafe–,
Pension– en Aanverwante Bedrijven

Weigering WW-uitkering te verstrekken wegens het aansluitend aan
ontslagname gaan volgen van een cursus. (Aansluitend aan deze cursus
trad betrokkene in dienst bij het bedrijf waar zij deze cursus had
gevolgd.)

Naar het oordeel van de bedrijfsvereniging betreft de cursus een
zuivere bedrijfsopleiding, waardoor er enerzijds door het productieve
karakter geen sprake meer is van arbeidsurenverlies en anderzijds door
het volgen van de opleiding geen sprake meer is van beschikbaarheid
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voor de arbeidsmarkt. De bedrijfsvereniging acht betrokkene op grond
van het voorgaande niet werkloos. De ontslagname acht de bedrijfsver–
eniging niet verwijtbaar.

- Uitspraak Raad van Beroep Den Bosch, d.d. 8-7-1988

De Raad van Beroep volgt de bedrijfsvereniging waar deze stelt dat er
niet gesproken kan worden van reële beschikbaarheid en verklaart het
beroep ongegrond.

Wel wijst de Raad de bedrijfsvereniging nog op het volgende: De
bedrijfsvereniging heeft een beleid ontwikkeld op grond waarvan zij in
bepaalde gevallen waarin wegens het volgen van een opleiding geen
sprake is van werkloosheid, toch een WW-uitkering wordt verleend. De
Raad verwijst hierbij naar de circulaires van de FBV van 7 april 1986 (C
71) en 17februari 1987 (C781).

Een van de criteria bij dat beleid is dat er geen sprake dient te zijn van
een «normale» bedrijfsopleiding, die volledig de desbetreffende onder–
neming ten goede komt.

De Raad is van oordeel dat verweerder redelijkerwijs heeft kunnen
komen tot het oordeel dat de betreffende opleiding als een «normale»
bedrijfsopleiding moet worden beschouwd.

- Pleitnotitie bedrijfsvereniging

Ter terechtzitting verzoekt de bedrijfsvereniging de Raad de bestreden
beslissing te lezen als aangevuld met een afwijzing van de toepassing
van artikel 76 WW.

De bedrijfsvereniging is van mening dat uit de redaktie van artikel 76
WW valt op te maken dat de wetgever niet alle vormen van scholing en
opleiding onder de reikwijdte van dit artikel heeft willen brengen. Daaruit
volgt dat het in strijd met de bedoeling van de wetgever zou zijn indien
de bedrijfsvereniging toepassing aan artikel 76 WW zou geven, terwijl er
nog geen voorschriften en beperkingen als bedoeld in lid 2 van artikel 76
WW gelden.

Vervolgens voert de bedrijfsvereniging aan dat, indien de SVr-circu–
laire 594 niet als regelgeving in de zin van artikel 76 kan worden aange–
merkt, zij subsidiair van mening is dat de FBV-circulaires 592 en 771
daarvoor in de plaats kunnen worden gesteld.

Tenslotte beroept de bedrijfsvereniging zich op de strekking van de
regeling met betrekking tot scholing in het kader van de WW. Gelet op
het doel (reïntegratie van werklozen) gaat het niet aan om voor vormen
van opleiding die door bedrijven zelf in het kader van een arbeidsover–
eenkomst plachten te worden verzorgd, thans in het kader van de
voorzieningenregeling van de WW te laten plaatsvinden.

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 10-7-1990

Op de eerste plaats stelt de Raad vast dat partijen thans terecht ervan
uitgaan dat in de onderhavige situatie toetsing aan artikel 76 WW vooraf
dient te gaan aan de toetsing aan artikel 20 WW.

De Raad overweegt vervolgens dat betrokkkene niet voldoet aan de in
artikel 76 WW gestelde eis van het zijn van werknemer «die recht heeft
op uitkering op grond van hoofdstuk II» van de Werkloosheidswet.
Aangezien de opleiding direkt aansluitend op de dienstbetrekking
plaatsvond, valt er volgens de Raad namelijk geen moment aan te wijzen
waarop betrokkene voldeed aan alle ontstaansvoorwaarden voor het
recht op uitkering, met name niet aan de eis van beschikbaarheid voor de
arbeidsmarkt.

De Raad verklaart het hoger beroep ongegrond.
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WW 1988/536, RSV 1990/344 (Toepassing artikel 76 WW)

- vbvb 13-1-1988, Bedrijfsvereniging voor Hotel–, Restaurant–, Cafe–,
Pension– en Aanverwante Bedrijven

Beslissing om geen WW-uitkering meer toe te kennen in verband met
het volgen van een opleiding gedurende vijf dagen per week, 6 uur per
dag. Betrokkene zou niet beschikbaar meer zijn voor de arbeidsmarkt.

Weigering om toestemming te verlenen om met behoud van uitkering
een opleiding tot croupier te volgen.

- Uitspraak Raad van Beroep Haarlem, d.d. 19 oktober 1988

De Raad verklaart het beroep gegrond. De bedrijfsvereniging heeft ten
onrechte aangenomen dat betrokkene niet beschikbaar was voor de
arbeidsmarkt.

- Aanvullend beroepschrift GAK, d.d. 23 maart 1989

Het GAK stelt dat betrokkene niet, met een beroep op artikel 76 WW,
geacht kan worden op en na 23 november 1987 werkloos te zijn
gebleven, aangezien de op die datum aangevangen opleiding niet voldoet
aan alle kriteria die de FBV onder de vigeur van de oude WW heeft
ontwikkeld in het kader van een te voeren beleid met betrekking tot het
volgen van opleidingen met behoud van uitkering, welk beleid de
bedrijfsvereniging op verzoek van de SVr bij de toepassing van artikel 76
WW heeft gecontinueerd.

Het GAK gaat verder alleen in op de kwestie van de beschikbaarheid.
Ter terechtzitting vult het GAK aan dat uit de redaktie van artikel 76

blijkt dat de wetgever niet alle vormen van scholing en opleiding onder
de reikwijdte van artikel 76 heeft willen brengen. Het GAK is derhalve
van mening dat het in strijd zou zijn met de bedoeling van de wetgever
indien de bedrijfsvereniging toepassing aan artikel 76 zou geven, terwijl
er nog geen voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikei 76 lid 2
WW gelden.

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 10 juli 1990

Ten eerste stelt de Raad dat de aanspraak op het behoud van het recht
op een WW-uitkering allereerst aan het bepaalde in artikel 76 WW
getoetst dient te worden. Dit gelet op de tekst van artikel 76 en artikel
78, bezien in hun onderlinge samenhang, alsmede op hun ontstaansge–
schiedenis en op hun bijzondere plaats binnen de beoogde systematiek
van de WW. Toetsing aan artikel 76 heeft voorrang boven toetsing aan
artikel 20 WW.

Ten tweede: Overwegende dat
- door de SVr nog steeds geen regels als bedoeld in artikel 76 gesteld

zijn;
- er geen wettelijke basis tot delegatie van de bevoegdheid (in casu:

verplichting) tot regelgeving aan de bedrijfsverenigingen, dan wel aan de
FBV aanwezig is;

- de aanbevelingen van de FBV bezwaarlijk aangemerkt kunnen
worden als de bindende regels welke de wetgever hier kennelijk heeft
bedoeld;

concludeert de Raad dat de door de SVr te stellen regels ex artikel 76
ontbreken.
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Nu de wetgever uit het ontbreken van SVr-regels niet de consequentie
heeft getrokken om artikel 76 (voorlopig) buiten werking te stellen dan
wel te wijzigen, en nu de tekst van dat artikel ook zonder die regels naar
's Raads oordeel toepasbaar is, zal artikel 76 toegepast moeten worden.
Daarbij kan alleen getoetst worden of de opleiding noodzakelijk is voor
betrokkene.

Aangezien die toetsing niet heeft plaatsgevonden, en er slechts
getoetst is aan oude, in dit kader irrelevante, aanbevelingen van de FBV,
en in het bijzonder aan het in die aanbevelingen geformuleerde criterium
«normale bedrijfsopleiding», komt de beslissing op deze grond voor
vernietiging in aanmerking.

De bedrijfsvereniging zal alsnog een toetsing aan de hand van het
criterium «noodzakelijkheid» dienen uit te voeren.

WW 1989/368, RSV 1991/286 (Toepassing artikel 76 / Categorale
beoordeling / zorgvuldigheidseis)

- vbvb 2-8-1988, Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten

Weigermg toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 76 WW,
onder overweging dat naar haar oordeel die opleiding niet een voor
gedaagde noodzakelijke opleiding is. Betrokkene heeft een HAVO–
diploma, heeft zijn militaire dienstplicht vervuld en wil aansluitend
daarop een opleiding tot assisent micro-computers/applicatie–
programmeur volgen.

Zich baserend op de beslissmg van de KC d.d. 12 juh 1988 heeft de
bedrijfsvereniging afgezien van de toepassing van artikel 76 WW op
grond van het relatief korte arbeidsverleden van betrokkene, zijn leeftijd
en het feit dat betrokkene zijn recht op uitkering uitsluitend ontleent aan
het vervullen van zijn militaire dienstplicht.

- Uitspraak Raad van Beroep Groningen, d.d. 24 juli 1989

Ter terechtzitting geeft de bedrijfsvereniging, bij monde van een
medewerker van het GAK, een uiteenzetting over het beleid van de
bedrijfsvereniging inzake scholing:

De BV Overheid heeft vanaf 1 januari 1989 een beleid gevolgd waarbij
een wenselijke scholing werd onderscheiden van een noodzakelijke
scholing. Wanneer een scholing wenselijk wordt geacht, wil dat slechts
zeggen dat de scholing voor betrokkene wel zinvol kan zijn, maar dat de
scholing niet noodzakelijk wordt geacht. Aan de term wenselijk is geen
enkel rechtsgevolg verbonden. Er vindt een normale toetsing plaats ten
aanzien van het werkloos zijn. Betrokkene dient wel beschikbaar te
blijven en te solliciteren. Aan artikel 76 wordt niet toegekomen.

De Raad begrijpt niet om welke reden de bedrijfsvereniging een kenne–
lijk principieel bedoeld onderscheid heeft gemaakt tussen «noodzake–
lijke» en «wenselijke» scholingen. De Raad heeft daarom met instem–
ming kennis genomen van het voornemen om de term «wenselijke
scholing» niet meer te hanteren.

De Raad vernietigt de bestreden beslissing. De Raad overweegt als
volgt: «Het is de Raad bekend, en de gedingstukken wijzen daar ook
duidelijk op, dat verweerder niemand van degenen, die bij verweerder
verzekerd zijn ingevolge de WW door het vervullen van militaire dienst–
plicht, en die daardoor uitsluitend recht hebben op de basisuitkering, in
aanmerking wenst te brengen voor toepassing van artikel 76 WW.
Verweerder ziet ten aanzien van deze categorie verzekerden per definitie
af van een individuele toets en weigert op voorhand de voortzetting van
hun uitkeringsrecht na de afloop van de basisuitkering. Verweerder
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beroept zich daartoe blijkens zijn richtlijnen op zijn verantwoordelijkheid
voor een juiste uitvoering van de wet en voor een zorgvuldige besteding
van de gelden der fondsen. Deze drijfveer van verweerder past niet
binnen de aan verweerder in artikel 76 verleende bevoegdheid.

De Raad is daarom van oordeel dat (ook) een dergelijk gebruik van de
in artikel 76 WW aan verweerder verleende bevoegdheid berust op
détournement de pouvoir.»

- Aanvullend beroepschrift GAK , d.d. 19-12-1989

Met betrekking tot de kwestie van de categorale beoordeling stelt het
GAK dat de Raad van Beroep ten onrechte er van uitgaat dat er sprake
zou zijn van een weigering op voorhand. Er is wel degelijk sprake van een
individuele toets; voorlegging aan de KC is noodzakelijk en de
mogelijkheid van het maken van een uitzondering bestaat.

Ten aanzien van het beleid van de bedrijfsvereniging om bij jonge
uitkeringsgerechtigden met een kort arbeidsverleden niet tot toepassing
van artikel 76 over te gaan, stelt het GAK het volgende:

Bij het vaststellen van beleid in het algemeen houdt de bedrijfsver–
eniging niet alleen rekening met de positie van verzekerden zelf. De
bedrijfsvereniging acht zich ook verantwoordelijk voor een zorgvuldig
beheer van de fondsen. Daarom is ieder beleid er ook op gericht om
vanuit die verantwoordelijkheid kritisch te staan tegenover het ten laste
van de fondsen brengen van uitkeringen en/of voorzieningen. In concreto
betekent dit dat de voorziening van artikel 76 WW in de eerste plaats is
bedoeld voor de langdurige c.q. oudere werkloze in de sfeer van
herscholing en bijscholing en niet voor degene die zich nagenoeg voor
het eerst op de arbeidsmarkt gaat bewegen.

- Pleitnotitie GAK

«Het standpunt van de bedrijfsvereniging komt erop neer dat
toepassing van artikel 76 WW in beginsel alleen aan de orde is bij
langdurig werklozen.

Wij menen hiervoor steun te vinden in de wetsgeschiedenis.
Uit die wetsgeschiedenis (Gedrukte stukken Tweede Kamer

1985-1986, 19 261, nr. 3 blz. 73) is op te maken dat de taak van de
uitvoeringsorganen in het kader van de voorzieningen-regeling WW
onder meer de volgende elementen heeft:

- het bieden van faciliteiten teneinde de uitkeringsgerechtigde meer
bewegingsvrijheid te geven tot het ontplooien van eigen activiteiten;

- het dragen van bepaalde verantwoordelijkheden ten opzichte van
langdurig werklozen.

( ) Uit deze wetsgeschiedenis is op te maken dat de wetgever met
het geven van de bevoegdheid ex artikel 76 aan de bedrijfsvereniging
met name het oog had op langdurig werklozen.»

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 18-6-1991

De Centrale Raad van Beroep verklaart het hoger beroep ongegrond.
De Raad overweegt het volgende:

- De Raad erkent dat de tekst van artikel 76 WW een bedrijfsver–
eniging een zekere speelruimte biedt bij het nemen van beslissingen. Het
beleid dat een bedrijfsvereniging, gebruik makend van die ruimte, voert,
dient door de rechter in beginsel te worden gerespecteerd.

- Het door de bedrijfsvereniging gevoerde beleid om toepassing van
artikel 76 tot langdurig werklozen te beperken, acht de Raad echter
ontoelaatbaar. Ten eerste geeft de wettekst daartoe geen aanleiding; in
artikel 76 wordt, met betrekking tot de personen op wie de regeling in
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begmsel van toepasssmg kan zijn, geen andere eisen gesteld dan dat het
moet gaan om een werknemer die recht heeft op uitkering op grond van
hoofdstuk II van de WW.

Ten tweede overweegt de Raad dat het beroep op de wetsgeschie–
denis ais argument om de toepassing van artikel 76 bij wijze van beleid
te beperken tot «langdurig werklozen» geen hout snijdt.

Ten derde lijkt het door de bedrijfsvereniging voorgestane criterium
betrekkelijk willekeurig.

Ten overvloede overweegt de Raad: «Een bedrijfsvereniging zal bij de
vorming van een oordeel over de noodzakelijkheid van een opleiding of
scholing voor de betrokken werkloze werknemer er goed aan doen in
beschouwing te nemen, of er in het individuele geval van die werknemer
sprake is van een in de praktijk gebleken onmogelijkheid voor die
werknemer om zich zonder de gewenste opleidmg of scholing in voor de
betrokkene passende arbeid op de arbeidsmarkt te handhcven.»

WW 1990/70, RSV 1992/126 (Toepassing artikel 76 in plaats van
artikel 75 WW)

- vbvb 12-5-1989, Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten

Afwijzing verzoek om met behoud van uitkering een HBO-opleiding te
volgen. Reden: de bedrijfsvereniging voert het beleid dat, in geval er
sprake is van algemeen vormend onderwijs (AVO), een dergelijk verzoek
niet wordt gehonoreerd. Bovendien had betrokkene (voorlopig) nog recht
op studiefinanciering.

- Uitspraak Raad van Beroep Arnhem, d.d. 14-11-1989

De Raad verwijst naar de contra-memorie van de bedrijfsvereniging
van 30 juni 1989. In deze contra-memorie voert de bedrijfsvereniging
drie argumenten aan voor haar standpunt:

1. Om recht te doen aan het voorzieningenbeleid, daarbij betrekkend
het karakter van de WW, zal het bij het uitvoeren van het Voorzieningen–
beleid in zijn algemeenheid dienen te gaan om maatregelen die op vrij
direkte wijze (herintreding op de arbeidsmarkt (kunnen) bewerkstelligen.
Toepassing van het voorzieningen-hoofdstuk ten aanzien van AVO, zal in
het algemeen buiten genoemde doelstelling vallen.

2. Gelet op de Memorie van Toelichting (19 261 nr. 3 p. 71) mogen de
sociale zekerheidsvoorzieningen niet in de plaats treden van de algemene
voorzieningen op terreinen als het onderwijs, de gezondheidszorg e.d.,
maar zijn deze daarop aanvullend. Een WW-uitkering mag niet in de
plaats komen van studiefinanciering.

3. Het volgen van deze opleiding wordt niet noodzakelijk geacht.

Raad van Beroep:
In artikel 75 WW is aan de Minister de bevoegdheid gegeven regels te

stellen op grond waarvan in nader daarin te omschrijven gevallen en met
inachtneming van bij die regels te stellen beperkingen de werknemer
bevoegd is deel te nemen aan een opleiding in dagonderwijs. Door het
ontbreken van bedoelde regels kan dit artikel naar het oordeel van de
Raad nog geen toepassing vinden.

In dit geval dient toetsing aan artikel 76 WW plaats te vinden.
Bij ontbreken van de regels ex artikel 76 WW dienen de bedrijfsvereni–

gingen zich bij de toepassing van artikel 76 te beperken tot de vraag of
de opleiding/scholing waaraan betrokkene gaat deelnemen, naar het
oordeel van de bedrijfsvereniging voor betrokkene noodzakelijk is.
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De Raad verklaart het beroep uiteindelijke ongegrond; de bedrijfsver–
eniging is binnen de grenzen van redelijk beleid gebleven.

- Contra-memorie GAK, d.d. 20 juli 1990

De boven genoemde argumenten worden herhaald. Verder wordt
betoogd dat de bedrijfsvereniging ruimere toetsingsbevoegdheden heeft
dan de Raad van Beroep haar toekent. Het GAK is van mening dat zij
(naast de bevoegdheid om de noodzaak te toetsen) tevens de
bevoegdheid heeft om de aard, omvang en duur van de scholing te
toetsen. De bedrijfsvereniging verwijst hierbij naar circulaire nr. 894 van
deSVrd.d. 8-12-1986 en de circulaires nrs. 592 (5-9-1974) en 771
(7-4-1986) van de FBV.

In de SVr-circulaire heeft de SVr de bedrijfsverenigingen verzocht om
- in afwachting van een nadere uitwerking van het voorzieningenbeleid -
met betrekking tot artikel 76 WW vooralsnog het beleid dat onder de
oude WW is gevormd te continueren. De SVr verwijst naar de circulaires
van de FBV waarin scholingscriteria zijn neergelegd.

Voor het geval de Raad van oordeel zou zijn dat genoemde regels niet
als regels ex artikel 76 opgevat kunnen worden, is het GAK van mening
dat artikel 76 nog niet toegepast dient te worden. Immers: de wetgever
geeft, blijkens de redactie van artikel 76, expliciet te kennen dat niet alle
vormen van scholing of opleiding passen binnen de reikwijdte van artikel
76 WW. Naar het oordeel van het GAK zou het in strijd zijn met de
bedoeling van de wetgever, indien toepassing gegeven zou worden aan
artikel 76 WW, terwijl er nog geen voorschriften en beperkingen als
bedoeld in artikel 76 lid 2 gelden.

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 26 november 1991

De Raad bevestigt de aangevallen uitspraak. Hij beperkt zich tot de
volgende punten:

Artikel 75 WW kan nog geen toepassing vinden; er dient getoetst te
worden aan artikel 76 WW.

Bij toepassmg van artikel 76 mag slechts het criterium «noodzaak»
gehanteerd worden.

Van de strekking van de argumentatie van de bedrijfsvereniging met
betrekking tot de noodzaak van de opleiding, kan niet gezegd worden dat
zij die in redelijkheid niet heeft kunnen hanteren om tot het hier in
geschil zijnde besluit te geraken.

PASSENDE ARBEID / SANCTIES

WW 1989/66, 67 en 69. RSV 1991/190 (Passende arbeid,
sancties)

- vbvb 28-4-1988, Bedrijfsvereniging voor het Vervoer

Tijdelijk gedeeltelijke weigering WW-uitkering aan taxi-chauffeuse
wegens het in onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen.
(Betrokkene rijdt schoolbusjes. Gedurende de schoolvakanties is
betrokkene werkloos, evenmin heeft ze recht op loondoorbetaling.)
Betrokken zou geen danwel onvoldoende activiteiten hebben ontplooid
om passende arbeid te verkrijgen en aldus werkloosheid tijdens de
schoolvakanties te voorkomen.

- vbvb 14-7-1988, Bedrijfsvereniging voor het Vervoer

Opnieuw tijdelijke gedeeltelijke weigering WW-uitkering (zelfde
persoon), wegens het in onvoldoende mate trachten passende arbeid te
verkrijgen.
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- vbvb 2-5-1988, Bedrijfsvereniging voor het Vervoer

Tijdelijk gedeeltelijke weigering WW-uitkering van taxi-chauffeuse
wegens het in onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen.

- Uitspraak Raad van Beroep Den Bosch, d.d. 12-1-1989 (zaak 1)

De Raad is van oordeel dat ter zake van de eerste weigering niet
gesteld kan worden dat de ingetreden werkloosheid verwijtbaar is.
Betrokkene heeft zich naar aanleiding van waarschuwingen van de
bedrijfsvereniging laten inschrijven bij het GAB en zich georiënteerd op
de arbeidsmarkt.

Ten aanzien van de tweede weigering is de Raad van oordeel dat de
bedrijfsvereniging terecht van mening is dat betrokkene in onvoldoende
mate heeft getracht om arbeid te verkrijgen. De Raad is het echter
oneens met de zwaarte van de opgelegde sanctie.

- Uitspraak Raad van Beroep Den Bosch, d.d. 12-1-1989 (zaak 2)

De Raad is van oordeel dat de bedrijfsvereniging terecht van mening is
dat betrokkene in onvoldoende mate heeft getracht om passende arbeid
te verkrijgen. De Raad is het echter oneens met de zwaarte van de
opgelegde sanctie.

- Aanvullende beroepschriften GAK, d.d. 28 maart 1989

In twee vrijwel identieke aanvullende beroepschriften voert het GAK
het volgende aan:

De bedrijfsvereniging voert bij het opleggen van sancties ingevolge
artikel 27 WW een beleid in overeenstemming met het sanctiemodel
beschreven in circulaire C 776 van de FBV. Ten aanzien van schoolbus–
chauffeurs wijkt de bedrijfsvereniging echter af van dit model. Naar haar
mening is zij daartoe bevoegd, nu dit model, aldus de circulaire, de
bedrijfsverenigingen (slechts) een kader biedt dat een gecoördineerd
beleid mogelijk maakt. In het onderhavige geval is de afwijking van het
sanctiemodel niet in strijd met de redelijkheid; de bedrijfsvereniging
heeft met betrekking tot de categorie personen waartoe betrokkenen
behoren een eigen beleid geformuleerd.

Het afwijkend beleid is ingegeven door de gedachte dat schoolbus–
chauffeurs aan het begin van het (school)jaar weten wanneer en voor
welke periodes zij werkloos zullen worden, zodat van hen verwacht mag
worden dat zij reeds voor de beëindiging van hun werkzaamheden uitzien
naar vervangende arbeid (opvularbeid).

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep, d.d. 26-2-1991

De Raad overweegt dat van gedaagden niet alleen mocht worden
verlangd bereid te zijn passend werk van allerlei aard te aanvaarden,
maar ook dat zij zich tijdig zouden inspannen om dergelijk werk te
verkrijgen. In dat opzicht zijn beiden tekortgeschoten. Van hen had zeker
mogen worden verlangd dat zij tijdig hadden getracht, bijvoorbeeld door
inschrijving bij uitzendbureaus, zich te voorzien van tijdelijk werk als
inpakster, hulpverkoopster enz. tijdens de schoolvakanties.

Met betrekking tot de toegepaste sancties overweegt de Raad:
Een bedrijfsvereniging hoeft, gezien de status van het sanctieschema

van de FBV, niet te motiveren waarom zij geheel of gedeeltelijk afwijkt
van de aanbevelingen van de FBV en in plaats daarvan een eigen beleid
voert, mits dat eigen beleid als zodanig kenbaar en gemotiveerd is.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 40



4. Verwerking door de bedrijfsverenigingen (het natraject)

ARBEIDSURENVERLIES

Vaststellen (omvang van) arbeidsurenverlies: RSV 1992/215 (beschik–
baarheidsdiensten), RSV 1992/216 (wisselende arbeidspatronen), RSV
1992/217 (overwerkuren).

De problematiek die in deze uitspraken aan de orde komt wordt door
de bedrijfsverenigingen onder de noemer «maatschappelijk niet
werkloos» gebracht. Door deze term te gebruiken sluiten ze aan op onder
de oude WW relevante jurisprudentie, waarin voor de vraag of er sprake
was van werkloosheid onder andere de volgende elementen van belang
waren: «het niet hebben van productieve arbeid in voor de betrokkene
normaal te achten omvang» en «het verrichten van arbeid binnen of
buiten de normale arbeidsuren».

De wetgever heeft deze elementen, in tegenstelling tot een aantal
andere, echter bewust niet opgenomen in de nieuwe WW.

De standpunten die de bedrijfsverenigingen innamen in de gevoerde
procedures waren conform het beleid dat met name de GAK-bedrijfsver–
enigingen al geruime tijd voerden in kwesties als deze. Aangezien zij van
oordeel waren dat een strikte toepassing van de wettelijke regeling tot
maatschappelijk gezien onbevredigende resultaten leidde, voerden zij op
een aantal punten een eigen beleid: ze kozen in voorkomende gevallen
voor buitenwettelijke redelijke oplossingen.

Al in augustus 1987 stelde de FBV de SVr ervan op de hoogte dat er
een aantal knelpunten met betrekking tot het werkloosheidsbegrip
bestond, waarbij reeds werd gemeld dat een aantal bedrijfsverenigingen
hadden besloten in bepaalde gevallen van de wettelijke regeling af te
wijken.

Toen wetswijziging uitbleef stemde het SV-overleg op 23 februari
1989 er mee in om dit buitenwettelijk beleid ook voor de rechter te
verdedigen.

Met betrekking tot deze uitspraken is overleg gevoerd door de bedrijfs–
verenigingen (in federatieverband). Dit overleg vond plaats in juni 1992.

De bedrijfsverenigingen reageerden als volgt op het standpunt van de
CRvB (Nota van de afdeling Jur SV van het GAK, dd 16 juni 1992):

«Uit deze en andere uitspraken van de CRvB blijkt dat de Raad niets
voelt voor buitenwettelijke «redelijke oplossingen», indien de tekst van de
wet op zich helder is. De Raad is consequent in zijn - op zich terechte -
oordeel, dat de oplossing voor mogelijke onredelijke uitkomsten van de
wet– en regelgever dient te komen en niet van de bedrijfsvereniging».

Als gevolg van deze uitspraken kozen de GAK-bedrïjfsverenigingen, in
afwachting van een definitieve oplossing, voor de volgende beleidslijn: er
zou een terughoudend beleid inzake de «redelijke oplossing» gevoerd
worden. Daarbij konden twee situaties worden onderscheiden:

In het eerste geval is de redelijke oplossing nadeliger dan de wettelijke
regeling. In deze zaken is het niet gewenst de redelijke oplossing toe te
passen, vanwege de ongelijke behandeling die daaruit kan voortvloeien.
In het tweede geval is de redelijke oplossing gunstiger dan de wettelijke
regeling. Aangezien uit de richting van de SVr bezwaren hiertegen
zouden kunnen komen, zou de redelijke oplossmg zoveel mogelijk
beperkt worden tot die gevallen waarin bekend was dat aan een regeling
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wordt gewerkt en waarin de SVr op de hoogte is gesteld van het voeren
van een buitenwettelijk beleid door de bedrijfsverenigingen.

In juli 1992 is de tekst van deze uitspraken door de FBV opgestuurd
naar de SVr, met het verzoek om deze uitspraken te betrekken bij het
PES-onderzoek naar het werkloosheidsbegrip. Een afschrift van de brief
werd verstuurd naar SZW.

De BV Koopvaardij bracht als noodkreet een brochure uit waarin deze
problematiek aan de orde werd gesteld.

GAK-bedrijfsverenigingen
De GAK-bedrijfsverenigingen voeren een gezamenlijk vastgesteld

beleid. Ze conformeren zich aan de uitspraken van de CRvB.
De uitkomsten van deze uitspraken worden echter nog steeds als

onbevredigend ervaren. De SVr is daarvan op de hoogte gesteld.
De bedrijfsverenigingen gaan er van uit dat er een definitieve regeling,

overeenkomend met hun eigen opvattingen in deze, zal komen.
In de tussentijd houden ze in theorie nog gedeeltelijk vast aan het

beleid dat ze ontwikkeld hebben in de periode voor de uitspraken. Ze
houden de mogelijkheid open om in de praktijk nog steeds voor
«redelijke oplossingen» te kiezen.

Vanaf 26 juni 1992 is middels de besluitvorming in individuele
gevallen het terughoudend beleid inzake de «redelijke oplossing» in de
uitvoeringspraktijk van de GAK-bedrijfsverenigingen naar voren
gekomen.

Geen enkele bedrijfsvereniging maakt overigens melding van speci–
fieke situaties waarin een gunstige oplossing toegepast wordt.

RSV 1992/217 werd per 1 augustus verwerkt in de Leidraad WW: het
verlies van overwerkuren moest als arbeidsurenverlies in de zin van
artikel 16 opgevat worden.

RSV 1992/215 en RSV 1992/216 zijn niet expliciet in de Leidraad
verwerkt.

Niet-GAK-bedrijfsverenigingen
De overige bedrijfsverenigingen maken geen melding van een syste–

matisch beleid inzake de toepassing van de drie uitspraken.
Elke bedrijfsvereniging bepaalt uiteindelijk zelf of en hoe de uitvoe–

ringspraktijk wordt aangepast.
Overleg werd niet altijd noodzakelijk geacht.

De BVG heeft RSV 1992/215 (de uitspraak over beschikbaarheids–
diensten) verwerkt (een uitspraak die overigens door de CRvB uitdruk–
kelijk niet als principiële uitspraak was bedoeld).

RSV 1992/217 (overwerk) is verwerkt in het Handboek WW. RSV
1992/216 (wisselende arbeidspatronen) hoefde volgens de BVG niet
verwerkt te worden, aangezien al overeenkomstig deze uitspraak werd
gehandeld.

De BVG achtte overleg naar aanleiding van deze uitspraken niet
noodzakelijk.

De DETAM heeft alle drie de uitspraken verwerkt in het
procedure-handboek.

Overleg heeft plaatsgevonden in federatieverband.

De TAB heeft duidelijk moeite met het accepteren van de gevolgen van
de uitspraken van de CRvB. Met name waar het betreft de overwerkuren.
De uitspraken zijn weliswaar uitvoerig besproken in juni 1992 (in GUO–
en in FBV-verband), maar de richtlijnen voor de uitvoeringspraktijk zijn
tot op heden niet aangepast.
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De Samenwerking heeft, volgend op een bespreking van een
GUO-nota over dit onderwerp, in juli 1992 de uitvoeringspraktijk
aangepast: overwerkuren worden meegeteld bij de bepaling (van de
omvang van) het arbeidsurenverlies.

De BV Bakkersbedrijf is betrokken geweest bij overleg in het kader van
de FBV. RSV 1992/217 is verwerkt in het Handboek WW.

Het SFB maakt melding van het feit dat deze situaties zich in de
bouwnijverheid niet zo vaak voordoen. De jurisprudentie wordt in voorko–
mende gevallen toegepast.

BESCHIKBAARHEID

A. Uitleg van het begrip «beschikbaar om arbeid te
aanvaarden»: RSV 1990/224

De bedrijfsverenigingen concludeerden naar aanleiding van deze
uitspraak dat de CRvB (zeer) hoge eisen stelt aan de wijze waarop de
bedrijfsvereniging vaststelt dat geen sprake is van beschikbaarheid.
Indien er ook maar ergens reden lijkt te zijn tot twijfel, lijkt aan
betrokkene het voordeel van die twijfel te worden gegund. (Opgemerkt
werd dat deze eisen hoger waren dan men verwacht en gehoopt had.)

Dit betekende volgens de bedrijfsverenigingen dat de bedrijfsver–
eniging in de toekomst pas met goede kans op succes kan stellen dat
een werknemer gezien zijn houding en gedrag niet beschikbaar is, indien
de werknemer ook in deze houding en gedrag volhardt als hij over alle
consequenties vandien is voorgelicht.

Overwogen werd om, als reactie daarop, het sanctiebeleid te
verscherpen: gezien het feit dat minder vaak tot niet-beschikbaarheid
geconcludeerd zou kunnen worden, werd in een FBV-nota voorgesteld in
gevallen waarin dit voorheen wel geschiedde, een vrij zware sanctie toe
te passen wegens «het in onvoldoende mate trachten passende arbeid te
verkrijgen». Dit voorstel werd uiteindelijk niet overgenomen.

De GAK-bedrijfsverenigingen pasten hun leidraad aan per 1 mei 1991
(een jaar na de uitspraak). Kansloze beroepen werden echter al veel
eerder ingetrokken.

De BV Bank– en verzekeringswezen stelde aan de FBV voor naar
aanleiding van deze uitspraak de SVr te benaderen en te pleiten voor een
wetswijziging.

De BV Koopvaardij bekritiseerde in een interne nota de door de CRvB
gegeven uitleg van het begrip: het zou de voorkeur verdienen vast te
houden aan een objectief criterium zoals de inschrijving bij het GAB.

De termijn waarop de niet GAK-bedrijfsverenigingen hun uitvoerings–
praktijk aanpasten varieerde van 1 maand (De Samenwerking) tot
anderhalf jaar (TAB). Ze namen allen deel aan het overleg in het kader
van de FBV en ze pasten hun richtlijn voor de uitvoeringspraktijk conform
de uitspraak aan.

De Samenwerking stelt een schriftelijke verklaring van de werknemer
inzake de beschikbaarheid verplicht. De DETAM beschrijft uitgebreid hoe
de werknemer op de hoogte gesteld dient te worden van de gevolgen
van het zich niet beschikbaar stellen. Bij niet-beschikbaarheid is
eveneens een schriftelijke verklaring verplicht.
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B. Beschikbaarheid bij ziekte: RSV 1991/98

De NAB baseerde haar standpunt in de procedure op de door de
wetgever in de Memorie van Toelichting gegeven opvatting dat er tijdens
de eerste drie maanden van ziekte sprake was van een fictieve beschik–
baarheid voor arbeid en op artikel 19 WW (uitsluitingsgronden) dat in
overeenstemming met die opvatting was opgesteld.

De CRvB oordeelde anders: bij ziekte is er in beginsel geen sprake van
beschikbaarheid.

Als gevolg van deze uitspraak leidt elk ziektegeval dat langer duurt dan
een week, tot beëindiging van het recht op uitkering (en herleving na het
einde van de ziekteperiode).

De bedrijfsverenigingen constateren dat door deze uitspraak hun
administratieve werkzaamheden sterk toenemen en dat er een groter
beroep op de werkloosheidsfondsen wordt gedaan.

Een door de CRvB wellicht niet voorzien effect van deze uitspraak werd
door de bedrijfsverenigingen uitvoerig besproken: de maximale herle–
vingstermijn van 6 maanden zou in deze gevallen van toepassing zijn.
Algemeen werd dit als onbillijk ervaren. De wetgever had immers niet de
bedoeling gehad in geval van beëindiging van het WW-recht na een
ziekteperiode van 3 maanden, een termijn voor herleving van het recht te
stellen.

De uitspraak is uitvoerig aan de orde gesteld in federatieverband. Er
bestond overeenstemming over het niet toepassen van een herlevings–
termijn bij ziekte.

De GAK-bedrijfsverenigingen pasten hun uitvoeringspraktijk aan per 1
mei 1991. Voor die datum werd in lopende zaken en op verzoek terugge–
komen op beslissingen. Er werd geen herlevingstermijn gesteld bij ziekte.

De NAB en de NIBv achtten de gevolgen van deze uitspraak van een
zodanig gewicht dat zij bij de FBV aandrongen op het ondernemen van
actie richting SZW.

De niet GAK-bedrijfsverenigingen, met uitzondering van de TAB,
hadden hun richtlijnen voor de uitvoeringspraktijk op 1 mei 1991
aangepast conform de uitspraak. Wellicht met uitzondering van de
DETAM en het SFB, die dit punt niet aan de orde stellen, voeren de niet
GAK-bedrijfsverenigingen ten aanzien van de herlevingstermijn hetzelfde
beleid als de GAK-bedrijfsverenigingen.

C. Verwerping theorie samenval van rechtsmomenten: RSV
1990/347

Deze uitspraak had volgens de bedrijfsverenigingen grote gevolgen
voor de uitvoeringspraktijk. Als gevolg van de verwerping van de door de
wetgever gehanteerde theorie van samenval van rechtsmomenten, zou
de eerste werkloosheidsdag op een ander tijdstip kunnen ontstaan. Dit
zou consequenties hebben voor onder andere de referte-eis, de arbeids–
verledeneis en het dagloon.

De NAB wenste de consequenties van deze uitspraak niet zonder meer
te accepteren. De NAB was van mening dat de verwerping van de
volgens haar in de wet neergelegde samenval van rechtsmomenten niet
gewenst was. De NAB stelde de FBV voor actie richting SZW te onder–
nemen.
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In federatieverband (Werkgroep Wetsinterpretatie en Sanctiesysteem
Stelselherziening, WSS) werden de gevolgen van de uitspraak grondig
geanalyseerd.

De GAK-bedrijfsverenigingen pasten hun richtlijnen voor de uitvoe–
ringspraktijk aan per 1 mei 1991. In lopende beroepszaken en op verzoek
is teruggekomen op eerdere beslissingen.

De meeste niet GAK-bedrijfsverenigingen pasten hun richtlijnen voor
de uitvoeringspraktijk ook omstreeks deze datum aan. De DETAM deed
dit enkele maanden eerder, de TAB enkele maanden later.

De TAB merkte op dat deze uitspraak de door de wetgever uitdruk–
kelijk als ongewenst beschouwde manipulatie van de eerste werkloos–
heidsdag mogelijk maakte.

D. Beschikbaarheid/Verhouding tussen ontstaansvoorwaarden
en uitsluitingsgronden: RSV 1990/350

Deze uitspraak had gevolgen voor de uitvoeringspraktijk, met name
voor wat betreft de verhouding tussen ontstaansvoorwaarden en uitslui–
tingsgronden. De kwestie van de beschikbaarheid bij arbeidsonge–
schiktheid leidde nauwelijks tot aanpassingen.

De uitspraak werd aan de orde gesteld in FBV-verband (WSS). De
uitvoeringspraktijk van de GAK-bedrijfsverenigingen werd per 1 mei
1991 aangepast. In lopende beroepszaken en op verzoek is terugge–
komen op eerdere beslissingen.

De termijn waarop de niet GAK-bedrijfsverenigingen hun richtlijnen
aanpasten varieerde.

SCHOLING

A. Aansluitende scholing: RSV 1990/343

Het door de CRvB in deze uitspraak gegeven oordeel dat er formeel
sprake moet zijn van werkloosheid alvorens artikel 76 WW toegepast kan
worden, wordt door de meeste bedrijfsverenigingen terzijde geschoven:
op dit punt wordt veelal een buitenwettelijk beleid gevoerd. De CRvB
beroept zich op de tekst van de wet; de bedrijfsverenigingen beroepen
zich op de bedoeling van de wetgever.

De uitspraak is zowel door de Commissie Scholing van de FBV als door
de WSS uitvoerig behandeld.

Unaniem was men van mening dat toepassing van deze uitspraak zou
kunnen leiden tot een ongelijke behandeling van vrijwel gelijke gevallen.

De FBV vroeg in een brief dd 28 mei 1991 aan de SVr aandacht voor
het probleem van de ongelijke behandeling bij consequente toepassing
van de wettekst. In deze brief, die ook naar de bedrijfsverenigingen werd
verzonden, vermeed de FBV bewust de schijn te wekken dat buitenwet–
telijk beleid gepropageerd werd:

«De FBV acht het aangewezen, onder respectering van het principe dat
de bedrijfsverenigingen gehouden zijn constante jurisprudentie te volgen,
de SVr te wijzen op de gevolgen van deze jurisprudentie en hem te
verzoeken deze problematiek onder de aandacht van de wetgever te
brengen.»
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In de leidraad van de GAK-bedrijfsverenigingen werd vanaf 1 augustus
1992 een passage gewijd aan de kwestie van de aansluitende scholing.
Aansluitende scholing werd in beginsel mogelijk geacht, waarbij wel kriti–
scher gekeken diende te worden naar de omstandigheden waarin de
persoon verkeert (de zgn. subjecttoets).

De NAB en de BV Overheidsdiensten geven een nadere uitwerking van
het beleid dat ze in de praktijk voeren. Beide bedrijfsverenigingen geven
toepassing aan artikel 76 WW in gevallen van aansluitende scholing als
de laatst verrichte arbeid gekarakteriseerd kan worden als «opvularbeid».

De NAB beschouwt uitzendarbeid en arbeid op grond van een
overeenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden als opvul–

arbeid.
De BV Overheidsdiensten past artikel 76 daarnaast ook stelselmatig

toe bij de militair dienstplichtige, de JWG-er en de WSW-er die
aansluitend aan de werkzaamheden starten met een door het GAB
aangewezen opieiding.

Een aantal andere GAK-bedrijfsverenigingen beoordelen per geval of
ze artikel 76 WW toepassen als er sprake is van aansluitende scholing.

Van de niet GAK-bedrijfsverenigingen is de Samenwerking de enige
bedrijfsvereniging die zich volledig heeft geconformeerd aan het oordeel
van de CRvB.

De DETAM voert een zeer genuanceerd beleid inzake de aansluitende
scholing. In het Handboek worden een aantal situaties met de bijbeho–
rende gevolgen onderscheiden.

B. Het ontbreken van een wettelijke grondslag voor de object–
toets: RSV 1990/344

De bedrijfsverenigingen raakten als gevolg van deze uitspraak hun
greep op die beoordeling gedeeltelijk kwijt. Deze situatie achtten ze zeer
ongewenst. De SVr werd verzocht zo spoedig mogelijk regels ex artikel
76 WW op te stellen.

Voor de interimperiode werd geadviseerd het accent te verleggen naar
de subjecttoets.

De GAK-bedrijfsverenigingen pasten hun leidraad aan per 1 augustus
1992. Een aantal lopende beroepszaken werd ingetrokken.

De BV Horeca voert een enigszins afwijkende beleid.

De niet GAK-bedrijfsverenigingen voerden met uitzondering van de
BVG geen expliciet vastgelegd beleid in de interimperiode.

De BVG verschoof het accent van de objecttoets naar de subjecttoets.
Naar aanleiding van de uitspraak stelde de BVG de kwestie van de
duurdoorbreking aan de orde.

C. Toepassing Artikel 76/Categorale beoordeling/Zorgvuldig–
heidseis: RSV 1991/286

Teneinde te komen tot een zorgvuldig beheer van werkloosheidsgelden
achtte de BV Overheidsdiensten zich bevoegd tot het maken van een
onderscheid tussen verschillende categorieën werknemers. Tevens
meende de bedrijfsvereniging uit de Memorie van Toelichting te kunnen
opmaken dat de scholingsvoorziening in het bijzonder voor langdurig
werklozen was bedoeld.
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De Raad, die deze opvattingen niet deelde, gaf in deze uitspraak ten
overvloede aan dat de bedrijfsvereniging er goed aan doet de individuele
omstandigheden van de betrokken werknemer zorgvuldig te bezien.

De uitspraak werd door de GAK-bedrijfsverenigingen op de volgende
wijze verwerkt: per 1 augustus 1992 werd de Leidraad WW aangevuld
met een zeer uitvoerige procedure voor het door de CRvB voorge–
schreven zorgvudigheidsonderzoek.

Van de niet GAK-bedrijfsverenigingen hebben de BVG en de DETAM
deze uitspraak opgevat als een oordeel dat betrekking had op deze
specifieke zaak. Het SFB handelde al volgens de in deze uitspraak
neergelegde uitgangspunten.

De overige bedrijfsverenigingen hebben de uitspraak in 1992 verwerkt
in de richtlijnen voor de uitvoeringspraktijk.

D. Toepassing artikel 76 WW in plaats van artikel 75 WW: RSV
1992/126

De GAK-bedrijfsverenigingen merken naar aanleiding van deze
uitspraak op dat deze uitspraak zeer goed past in het beleid dat ze zelf
ontwikkelen.

Van de niet GAK-bedrijfsverenigingen zijn de BVG en de DETAM van
mening dat de uitspraken geen gevolgen had voor de uitvoeringspraktijk.
De TAB, de Samenwerking, het SFB en de BV Bakkersbedrijf hebben de
uitspraak verwerkt in hun richtlijnen voor de uitvoeringspraktijk.

PASSENDE ARBEID/SOLLICITATIEPLICHT: RSV 1991/190

De BVG en de Samenwerking melden dat deze uitspraak gevolgen
heeft gehad voor hun sanctiebeleid.

Volgens de overige bedrijfsverenigingen had deze uitspraak geen
gevolgen voor de uitvoeringspraktijk.
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BIJLAGE 11.3

SANCTIEBELEID WW

Inleiding

In Hoofdstuk II is regelmatig sprake van de uiteenlopende wijzen,
waarop het sanctiebeleid gestalte krijgt bij de bedrijfsverenigingen. Een
van de doelstellingen van het sanctie-artikel in de Werkloosheidswet, het
tegengaan van al te grote discrepanties tussen bedrijfsverenigingen en
het bevorderen van rechtsgelijkheid, lukt naar de mening van de
commissie onvoldoende.

In deze bijlagen worden deze discrepanties op een aantal punten
toegelicht: bevoegdheden, feitelijk beleid, cijfers en tenslotte een kort
overzicht van de gang van zaken in de WWV van vóór 1987, toen de
gemeenten nog uitvoerder van deze wet waren.

a. Maximale sanctiebevoegdheden per bedrijfsvereniging

De FBV heeft verschillende richtlijnen opgesteld ten behoeve van het
sanctiebeleid van de bedrijfsverenigingen. Daarbij is een categorie–
indeling gemaakt van (in ernst toenemende) overtredingen met de
daarbij passende sancties.

De bedrijfsverenigingen hebben mede met behulp van de FBV-richt–
lijnen hun eigen beleid vorm gegeven. Daarbij hebben de bedrijfsvereni–
gingen op verschillende manieren bevoegdheden aan hun uitvoeringsor–
ganen gemandateerd.

Globale maximale sanctiebevoegdheden per BV

BV

Metaal

Vervoer

Banken

NAB
TAB
SFB

Detam
BVG

Admin overtreding

Sanctie (hoogte niet
nader omschreven)
Tijdelijk gehele
weigering
Tijdelijk gehele
weigering
30%
Waarschuwing
Bhjvend gehele
weigering
Financiële sanctie1

Tijdelijk gehele
weigering

Onvoldoende
solliciteren

Waarschuwing

Waarschuwing

Waarschuwing

20%
Waarschuwing
Waarschuwing

Waarschuwing
Waarschuwing

Nalaten aanvaarden
passende arbeid

Niet genoemd

Niet genoemd

Waarschuwing

20%
Waarschuwmg
Niet genoemd

Waarschuwing
Niet genoemd

Benadelingshan–
deling

Waarschuwing

Waarschuwing

Waarschuwing

30%
Waarschuwing
Niet genoemd

Waarschuwing
Niet genoemd

Berusten in ontslag

Niet genoemd

Niet genoemd

Niet genoemd

Niet genoemd
Niet genoemd
Tijdelijk gehele weigering

Waarschuwing
Tijdelijk gehele
waarschuwmg

1 De omvang kon in het onderzoek niet vastgesteld worden.

Toelichting op de tabel:
De volgorde van zwaarte van de sancties is:
waarschuwing / kortingspercentage / tijdelijke weigering (korting van

100%) / blijvende weigering (korting van 100%).
Voor zover een zware sanctie is gemandateerd, zijn ook alle lichtere

sanctiemogelijkheden gemandateerd.
Het overzicht geeft geen indicatie van de «strengheid» van de bedrijfs–

verenigingen maar slechts van de mate waarin sanctiebevoegdheden aan
de administratie zijn gemandateerd.

b. Beleid en mandatering; overzicht per bedrijfsvereniging

BV 1 (TAB)
De risicogroep Tabak volgt in principe het sanctiekader van het FBV,

maar heeft daaraan geen nadere invulling gegeven. Aan de hand van het
sanctiekader wordt op grond van de omstandigheden bepaald welke
sanctie toegepast wordt.
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Opgemerkt dient te worden dat de BV 1 in sommige situaties vooraf–
gaand aan de sanctie een waarschuwmg kent.

In sommige gevallen wordt het sanctiekader van het FBV lankmoedig
gehanteerd. Bijvoorbeeld: indien ouderen geen sollicitatieverklaringen
invullen, worden de betrokkenen hierop schriftelijk gewezen. Dit heeft
een signaalfunctie en is geen formele waarschuwing. Indien betrokkene
volhardt, dan wordt een sanctie conform de FBV gehanteerd waarbij de
onderhavige overtreding als eerste overtreding wordt aangemerkt.

Bij de Agrarische Bedrijven zijn sancties tot 5% gedurende 4 weken
gemandateerd aan de uitvoering. Tot 10% gedurende 26 dagen zijn ze
gemandateerd aan de regionale Kleine Commissies. Daarboven beslist
het bestuur.

BV 3 (Bouw)
Afwijkingen van de FBV-richtlijnen kent de BV 3 op het volgende punt:
De sanctie van 5% bij te late inlevering van het werkbriefje ligt op 8

dagen in plaats van 7 dagen zoals de FBV aangeeft.
Het bestuur van het SFB is de laatste tijd strenger in het toepassen van

sancties.
Sancties zijn tot 5% gedurende 4 weken gemandateerd.

BV 10(BVMetaal)
Volgt het sanctiebeleid dat uitgezet is door de FBV. De BV 10 acht,

tegen de jurisprudentie in, voor het voldoen aan het beschikbaarheids–
vereiste een inschrijving op het arbeidsbureau niet voldoende.

BV 18 (Detam)
Eigen beleid is er op de volgende punten:
Sanctie bij herleving van recht;
Sanctie bij ontslag na diefstal
Het geven van een sanctie tot 20% is gemandateerd aan de uitvoering.

BV21 (Vervoer)
De BV 21 heeft als voornaamste onderwerpen van sanctie de sollicita–

tieplicht (minimaal 4 sollicitaties per 4 weken) en het alcoholgebruik.
Op de volgende punten wijkt de BV 21 af van de FBV-richtlijnen:
Sancties uit een vorige dienstbetrekking werken pas door indien de

laatste dienstbetrekking korter geduurd heeft dan 7 weken.
De BV 21 kent onder meer de volgende specifieke situaties:
- bij werkloosheid veroorzaakt door het plegen van milieudelicten

bestaat de mogelijkheid om de uitkering blijvend geheel te weigeren;
- bij werkloosheid door ontslagname uit een beperkte dienstbetrekking

kan de uitkering blijvend geheel geweigerd worden;
- bij werkloosheid veroorzaakt door drankgebruik worden de volgende

sancties toegepast:
> alcoholgebruik tijdens uitoefening van de functie: blijvend geheel

weigeren
> alcoholgebruik tijdens de privé-tijd, constatering invloed op het

werk: 26 weken 30%
> alcoholgebruik tijdens de privé-tijd, constatering in privé-tijd: 13

weken 30%. Constatering tweede maal: 26 weken 30%.

BV 23 (BVG)
De BVG heeft in eerste instantie het beleidsadvies van de FBV (circu–

laire 6 juni 1989) als basis voor de uitwerking van het sanctiebeleid
genomen. In januari 1991 is het sanctiebeleid geëvalueerd en op grond
van de jurisprudentie aangepast.

In haar nieuwe sanctiebeleid heeft de BVG het aantal categorieën
uitgebreid en de mogelijkheid om per sanctiecategorie de duur te
variëren, afgeschaft. Dit in afwijking van de FBV-richtlijnen. Bovendien
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heeft elke ontslagreden meerdere sancties in plaats van één maximale
sanctie.

Afwijking van de FBV-richtlijnen is er bovendien op het volgende punt:
- vrijgesteld van inschrijving zijn oudere werknemers en werknemers

die werkloos zijn tengevolge van onwerkbaar (subjectief te bepalen)
weer. Dit lijkt af te wijken van bijvoorbeeld het SFB.

De BVG heeft sancties tot 10% gemandateerd. Er wordt geen «lik op
stuk» beleid gevoerd: eerst wordt een waarschuwing gegeven, dan 5%,
enz.

Bij onvoldoende solliciteren werd geen sanctie opgelegd; het begrip
«genoeg» solliciteren is hiervoor te vaag. Door het invoeren van de
vacaturekrant is hiervoor meer aandacht binnen het sanctiebeleid.

BV 25 (Banken)
In juni 1992 heeft het bestuur het sanctiebeleid aangepast op basis

van adviezen van een werkgroep bestaande uit leden van de admini–
stratie en het bestuur. Deze nieuwe regeling is met ingang van septem–
ber 1992 ingevoerd en volgt in beginsel het sanctiekader van de FBV.

Saillante punten daaruit zijn:
- bij het opleggen van sancties die voortkomen uit een vorige dienst–

betrekking worden richtlijnen gegeven voor de matiging van de toe te
passen sanctie;

- nadere richtlijnen zijn gesteld voor verwijtbare werkloosheid in
verband met het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd (in afwijking van de FBV).

Sanctierichtlijnen:
- afslaan aanbod werkgever: 10% gedurende 13 weken;
- door eigen toedoen geen arbeidsovereenkomst: 20% gedurende 13

weken.
Bij het opleggen van de sanctie wordt rekening gehouden met de

concrete sollicitatieactiviteiten.
In navolging van het FBV-sanctieschema, wordt bij sancties in verband

met het in onvoldoende mate trachten passende arbeid te vinden, een
onderscheid gemaakt tussen goede en geringe plaatsingskansen van
betrokkenen.

Als sanctiekader geldt:
1. Niet/onvoldoende willen solliciteren, terwijl goede plaatsingskansen

op de arbeidsmarkt aanwezig zijn (minimaal 3 concrete sollicitaties per 4
weken).

2. Niet/onvoldoende willen solliciteren, terwijl de plaatsingskansen op
de arbeidsmarkt gering zijn (per 4 weken minimaal 1 concrete poging).

De BV 25 onderscheidt in haar sancties de plaatsingskansen van de
werkloze.

Na schriftelijke waarschuwing zijn verschillende sancties van
toepassing op categorie 1 en 2. Categorie 2 kent in tegenstelling tot
categorie 1 geen sanctie van 5% gedurende 4 weken. Deze sancties zijn
afwijkend van de FBV die een sanctie van 5% gedurende 4 weken voor
categorie 2 en 10% gedurende 13 weken voor categorie 1 voorstaat.

BV 26 (Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging)
Saillante punten waarop de BV 26 afwijkt van de richtlijnen van de

FBV, zijn:
Bij ontslag op staande voet of diefstal past de BV 26 een hogere

sanctie toe dan de standaardsanctie:
- ontslag wegens diefstal uit een vast dienstverband leidt tot een

sanctie van 30% gedurende 26 weken;
- ontslag wegens diefstal uit een tijdelijk dienstverband leidt tot een

sanctie van 20% gedurende 26 weken.
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! Uit cijfers van het Hoofdkantoor GAK
blijkt, dat deze trend zich voor de BV
Metaalindustrie, de BV Vervoer, de BV
Banken en de Nieuwe Algemene Bedrijfs–
vereniging in de jaren 1991 en 1 992 in
verhevigde mate doorzet:
Aantal sancties:
BV 10 1285 (1991) en 2197 (1991)
BV21 1659 (1991) en 3514 (1992)
BV25 5283 (1991) en 11002 (1992)
BV 269982 (1991) en 18146 (1992)

Omstandigheden, zoals hoogte en duur van de verduistering, alsmede
de branche en het uitgeoefende beroep kunnen van invloed zijn op de
hoogte van de sanctie.

Bij toepassing van sancties bij onvoldoende solliciteren vindt de BV 26
de stap van waarschuwing naar een sanctie van 10% gedurende 13
weken voor goed plaatsbaren te zwaar. Daarom wordt geen onderscheid
gemaakt in geringe en goede plaatsingskansen voor het toepassen van
sancties.

De BV 26 is een bedrijfsvereriiging die een aantal bijzondere beroeps–
groepen kent zoals uitzendkrachten en beveiligingsbeambten. Daarom
worden een aantal richtlijnen nader uitgewerkt of anders geïnterpreteerd.
Een voorbeeld daarvan is:

De FBV beveelt aan om een sanctie van 10% op te leggen gedurende
4, 8 of 13 weken. Daarbij wordt geen relatie gelegd tussen de duur van
het aangeboden werk en de duur van de sanctie. De BV 26 die uitzend–
krachten als verzekerden kent, legt die relatie wel.

c. Aantallen sancties
Het volgende overzicht geeft voor 1989 en 1990 het aantal nieuw

opgekomen gevallen weer, de aantallen en de percentages sancties.

BV Opgekomen gevallen Sancties
1989 1990 1989

GAK-BV-en
GAK-BV-en
Zuivel
Hout
Textiel
Grafische
Steen
Metaalindus.
Metaalnijv.
Chemie
Voeding
Habivi
Koopvaardi)
Vervoer
Horeca
Overheid
Banken
NAB

Zelfadministerende
BV-en
Agrarische
Bouw
Tabak
Bakkers
Samenwerking
Detam
BVG

Totaal

932
3015
1370
2422
1476

10878
17766
3368
4382
4261
1078
9404

15194
38695
37706
67549

17570
45791

252
3203
7649

28207
36686

358854

630
2548
1353
2267
1440
8429

14786
3135
4425
4086

842
9569

14715
29865
37438
68137

15057
40861

239
3145
4737

28940
37500

334144

43
131
30

657
42

714
2310
384
114
504

25
468

2986
2979
2912
5052

2223
2384

28
528
618

6442
4322

35895

(4.5)
(4.3)
(2.2)
(27,1)
(2.8)
(6,6)
(13,0)
(11,4)
(2,6)
(11.8)
(2.3)
(5,0)
(19,7)
(7,7)
(7.7)
(7.5)

(12,7)
(5,2)
(11.1)
(16,5)
(8,1)
(22,8)
(11,8)

(10,0)

1990

61
301

95
405
210
835

2333
225
282
528
136

1197
2036
1818
3443
6552

1945
3279

34
476
477

8233
3939

38858

(9.7)
(11.8)
(7.0)
(17,9)
(14,6)
(9.9)
(15.8)
(7.2)
(6,4)
(12,9)
(16,2)
(12,5)
(13,8)
(6.1)
(9,2)
(9.6)

(12,9)
(8.1)
(14,2)
(15,1)
(10,1)
(28,4)
(10,5)

(11,6)

Tussen haakjes wordt (in percentages) het aantal sancties van dat jaar weergegeven ten
opzichte van de opgekomen WW-gevallen in dat jaar.

(Bron: De regels van het spel, SVr 1993, blz. 66-69)

Detam legde in vergelijking tot de andere bedrijfsverenigingen, bij
aanvang WW de hoogste sancties op. Zowel door overleg met andere
bedrijfsverenigingen als door uitspraken van de rechter is het sanctie–
beleid van Detam verzacht.

Bij de BV Tabak worden zelden sancties toegekend.

Bij de meeste bedrijfsverenigingen is het absolute aantal sancties in
1990 toegenomen ten opzichte van het aantal in 19892. Bij een aantal
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bedrijfsverenigingen houdt het aantal sancties gelijke tred met het aantal
opgekomen WW-gevallen. Daarentegen is er een groot aantal bedrijfs–
verenigingen waar, ondanks een daling van het aantal opgekomen
WW-gevallen, het aantal sancties stijgt. Alleen bij de BVG neemt het
aantal sancties af, hoewel het aantal WW-gevallen toeneemt.

d. Gemeenten en de WWV
Bij de toepassing van WWV-sancties door de gemeenten (vóór 1987)

bestonden eveneens discrepanties.
Weliswaar had Divosa richtlijnen opgesteld voor de sanctiebepalingen,

maar de gemeenten waren vrij om deze al of niet te volgen.
In het algemeen legden de gemeenten toen lagere sancties op dan de

bedrijfsverenigingen nu. Voorts legden de grote gemeenten gemiddeld
lagere sancties op dan de kleinere. Sommige gemeenten beperkten hun
sancties tot enkele procenten gedurende 3 maanden (1% tot 5%), andere
gingen tot 15%.

De meeste sancties die de gemeenten oplegden in het kader van de
WWV betroffen de (verplichte) toetredingssancties. De beoordeling van
het vrijwillige karakter van de werkloosheid was voor de gemeenten een
relatief eenvoudige zaak: deze was immers al door de bedrijfsvereniging
verricht. Wel bestaat bij de Gemeentelijke Sociale Diensten de indruk,
dat de bedrijfsverenigingen snel overgingen tot weigering: bij het
geringste spoor van verwijtbaarheid volgde weigering.

Ingeval ook de werkgever in de ogen van de GSD had bijgedragen tot
het ontslag, werd hiermee rekening gehouden bij het bepalen van de
hoogte van de sanctie.

Begin jaren tachtig is na veel discussie over harmonisatie de richtlijn
ingevoerd dat de duur van de WWV-sanctie even lang moest zijn als de
duur van de geweigerde WW. De Divosa-richtlijn noemde percentages
van 3 of 6.

Overigens werd door de gemeenten verschillend gedacht over de
verplichte sanctie bij weigering van een WW-uitkering. Sommigen
stelden dat verzekerden hierdoor dubbel werden gestraft: zij verloren
reeds hun WW-uitkering van 6 maanden en kregen vervolgens een
lagere WWV.

De sanctiepraktijk was verhoudingsgewijs mild; algehele weigering
was uitzonderlijk en werd pas bij recidive toegepast. Voor de advisering
aan gemeenten over de uitvoering bestonden WWV-commissies waaraan
ondermeer werd deelgenomen door de rijksconsulent, het GAB en verte–
genwoordigers van werknemersorganisaties. De commissie moest om
advies worden gevraagd bij bezwaarschriften en procedures en bij
eventuele sancties, weigering of terugwerkende kracht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 53





BIJLAGE 11.4

UITVOERINGSPROCES ZW EN AAW/WAO

1 Inleiding

In deze bijlage wordt kort ingegaan op het uitvoeringsproces van de
arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dit als nadere toelichting op de
beschrijving van het in paragraaf 3 van hoofdstuk II beschreven
onderzoek naar de uitvoering van een aantal wettelijke bepalingen uit
deze regelingen.

2 Organisatie van het decentrale proces

Het uitvoeringsproces is voor alle bedrijfsverenigingen grotendeels, en
voor de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) geheel gelijk.
Kenmerkend is de scherpe scheiding tussen het Ziektewettraject (primaat
bij de bedrijfsvereniging) en het AAW/WAO-traject (primaat bij de
GMD). Met de invoering van de zesde maandsmelding heeft de GMD ook
de leidinggevende rol na het einde van de zesde maand gekregen,
overigens met behoud van de Ziektewet-verantwoordelijkheid van de
bedrijfsvereniging.

Bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) is de gehele
procesgang bij het districtskantoor ondergebracht. Een districtsdirecteur
heeft een districtskantoor en meerdere rayonkantoren onder zijn hoede.

De zelfadministrerende bedrijfsverenigingen zijn in de loop der jaren
gedecentraliseerd of zijn in een proces van decentralisatie. Werkten zij
eerst met steunpunten waar verzekeringsgeneeskundigen werkzaam
waren, thans is (een groot deel van) het administratieve proces onderge–
bracht bij de rayonkantoren. Bepaalde afdelingen zijn nog steeds gecen–
traliseerd, zoals de afdeling juridische zaken, de afdeling verificatie en de
opsporingsdienst. Overigens verschilt dit ook weer per zelfadministre–
rende bedrijfsvereniging.

De GMD kent thans 30 perifere kantoren in 16 regio's. Op het perifere
kantoor vindt de gehele procesgang plaats. De regiodirecteur van de
GMD geeft leiding aan 2 a 3 perifere kantoren. Onder een perifeer
kantoor vallen weer rayonkantoren.

De perifere kantoren van de GMD vallen qua rayonindeling samen met
de districtskantoren van het GAK. De rayonindeling van de zelfadmini–
strerende bedrijfsverenigingen is anders, deze rayons zijn ook groter. Zo
heeft een zelfadministrerende bedrijfsvereniging soms met drie perifere
kantoren van de GMD te maken. De zelfadministrerende bedrijfsver–
eniging is veelal niet gevestigd in het gebouw van de GMD, zoals wel het
geval is bij het GAK.

De administratieve systemen van de bedrijfsverenigingen en de GMD
zijn niet op elkaar afgestemd. De verzekeringsgeneeskundige van de
bedrijfsvereniging weet daardoor niet welk behandelteam van de GMD
de gevalsbehandeling zal overnemen. De overdracht is anoniem.

3 Individuele procesgang

Het uitvoeringsproces van de Ziektewet en de AAW/WAO is schema–
tisch weergegeven in schema 1. Het eerste opvallende kenmerk is de
gescheiden circuits tussen medische beoordeling door de verzekerings–
geneeskundigen en wetstechnische beoordeling door de uitkeringsver–
zorgende afdelingen.

Het tweede hoofdkenmerk van het uitvoeringsproces is de overdracht
van gegevens die moet plaats vinden tussen bedrijfsverenigingen en
GMD en de tweede beoordeling van de arbeidsongeschiktheid die dan
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dient plaats te vinden. Ook de reïntegratiefuncties zijn in het eerste en in
latere jaren bij verschillende personen en instanties ondergebracht.

Schema 1 Het uitvoeringsproces van de Ziektewet en de AAW/WAO
Opnamemodel

UitvoerinQ Ziektewet
door Akers

Administratie en
uitkerings–
verzorgmg door de
bednjfsverening

Boeoordelmg/
reïntegratie ZW
door de BV

Beoordelmg/reinte–
gratie WAO/AAW
door GMO

Preventie

Bedn

Bedrijfs–
gebonden
verzuim–
begeleidmg

Melding

sarts, person

\

\

Vaststethng arbeids–
ongeschiktheid
volgens ZW

elszaken, arbeidsomstandigh

1
Afdeling Ziektewet

\
•

Rapporteur
Verzekeringsgeneesk.
Afd. Medlsche Zaken

L

Reintegratie
m ZW-jaar

eden

^"

VG van de BV
Arbeidsdeskundige
van de GMD

1

T>

é
z

11

Overdracht
aan GMO

i

| ' 1 i

^K^
^^–"

Administratie
GMD

Vaststellmg arbeids–
ongeschiktheid
volgens WAO/AAW

Afd. WAO/AAW t

_o

<

Verzekeringsgeneesk,
Arbeidsdeskundige,
Wetstechnisch
beoordelaar

Reïntegratie

•*•

Arbeids–
deskundige

4 Het uitvoeringsproces naar functies

In schema 2 zijn de verschillende functies in het uitvoeringsproces
onderscheiden. Voorts is aangegeven welke actoren in de betreffende
procesfasen actief zijn en de door de commissie geselecteerde wettelijke
bepalingen en thema's waaraan deze actoren uitvoering geven. In het
navolgende wordt kort op de belangrijkste procesfasen ingegaan.

Een zieke werknemer wordt doorgaans door de werkgever gemeld op
het districtskantoor van de bedrijfsvereniging. De behandelend beambte
ZW en de rapporteur verzamelen vervolgens de gegevens waarna het
recht op uitkering wordt beoordeeld. De verzekeringsgeneeskundige stelt
vast of de verzekerde daadwerkelijk niet in staat is tot het uitoefenen van
zijn arbeid door ziekte of gebrek. De afdeling Ziektewet neemt vervolgens
het besluit om het ziekengeld wel of niet uit te betalen op grond van de
verzamelde gegevens. Een negatief besluit moet doorgaans worden
voorgelegd aan de kleine commissie, omdat de kleine commissie dat niet
heeft gemandateerd aan de administratie. Als het besluit is genomen dan
kan de verzekerde daar tegen in beroep gaan. De bedrijfsvereniging
heeft juridische adviseurs in dienst die het standpunt van de bedrijfsver–
eniging behartigen.
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Op enig moment in het ziektewetjaar wordt de verzekerde overge–
dragen aan de GMD. De GMD werkt in behandelteams bestaande uit
verzekeringsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en wetstechnisch
beoordelaars. De verzekeringsgeneeskundige stelt de belastbaarheid
vast, waarna de arbeidsdeskundige de restverdiencapaciteit van de
verzekerde berekent. Door de restverdiencapaciteit af te zetten tegen het
maatmanloon wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld.
De wetstechnisch beoordelaar beoordeelt het advies op zijn wetstech–
nische aspecten. Het uiteindelijke advies gaat vervolgens naar de
bedrijfsvereniging, alwaar de beslissing valt. In de praktijk wordt slechts
weinig van het advies van de GMD afgeweken. Mocht een verzekerde het
oneens zijn met een besluit dan kan hij hiertegen in beroep gaan. Ook
voor deze procesfase geldt dat de juridisch adviseur van de bedrijfsver–
eniging de bedrijfsvereniging vertegenwoordigt in de beroepszaak.
Mocht de rechter van mening zijn dat de beslissing onjuist is geweest,
dan dient de bedrijfsvereniging opnieuw advies te vragen aan de GMD.

De GMD heeft de verder tot taak om verzekerden te reïntegreren bij de
oude werkgever of te bemiddelen naar andere passende arbeid. Met
name de arbeidsdeskundigen houden zich hiermee bezig.

Door het gehele proces heen speelt de opsporingsdienst een rol. Deze
dienst houdt zich bezig met de bestrijding van fraude, zowel in de
Ziektewet als WAO en AAW. De verificatie-afdeling is ook betrokken bij
beide trajecten. Dat geldt voor alle bedrijfsverenigingen, hoewel de
intensiteit van de verificatie naar gelang de bedrijfsvereniging verschilt.

Schema 2 Het uitvoeringsproces in functies

Functies in het proces

0
0.1
0.2

/.
1.1
1.2
1.3
1.4

2.
2.1
2.2

23
2.4
2.5

2.6

3.

Preventie
Op werkvloer
Vanuit
bedrijfsvereniging/
verzuimprojecten

Meldingsprocedure
Melding
Intake
Informatievergaring
Registratie

Beoordeling
ControleRapporteur
Beoordeling

Verzekeringsplicht
Ontstaan van het recht
Hoogte uitkering (plus
event. bovenwettelijk)
Eventueel voorleggen
kleine commissie

Besluit

Actoren Wettelijke
bepalingen/thema's

Bedrijfsartsen
Verzekeringsgeneeskun–
digen/Arbeidsdeskundigen

Werkgever/werknemer
Behandelend beambte ZW/
rapporteur

oneigenlijk gebruik/fraude

Verzekeringsgenees–
kundige

Behandelend beambte ZW
Behandelend beambte ZW

Kleine Commissie

Behandelend beambte

4.
4.1
42

5.

6
6.1

Beroep
Raad van Beroep
Centrale Raad van
Beroep

Vaststelling en
Acceptatie

Begeleiding
Passende arbeid

ZW/Bestuur/Kleine
Commissie

Juridisch adviseur

Behandelend beambte ZW

Verzekeringsgenees–
kundige,
Arbeidsdeskundige

art 30 ZW contacten
BV/GMD
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Functies in het proces

7.
7.1

7 2

7.3

8.

9.
9.1

92

9.3

93

9.4

10

Controle
Huisbezoek/spreekuur

(Fraude)onderzoek

Sancties

Overdracht
Bedrijfsvereniging-GMD

Beoordeling
Medische beoordelmg

Arbeidsdeskundige
beoordeling
Vaststellen hoogte
uitkering
Wetstechnische
beoordeling
Advies aan BV

Besluit

Actoren

Verzekeringsgenees–
kundige
Opsporingsbeambte
Buitendienst
Kleine Commissie

Verzekeringsgenees–
kundige, Contactbeambte
WAO/AAW, Behandelend
beambte WAO/AAW,
Behandelteam

Verzekenngsgenees–
kundige GMD
Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige/
arbeidsdeskundig analist
Wetstechnisch beoordelaar

Behandelteam

Behandelend beambte

Wettelijke
bepalmgen/thema's

oneigenlijk gebruik/

fraude

sancties

zesdemaandsmelding
contacten BV-GMD

verdiscontering

wijze van vaststelling
arbeidsongeschiktheid

contacten BV-GMD

AAW/WAO, Kleine
Commissie, Bestuur

11.
11.1
11.2

12.

13.
13.1
13.2
13.3

14
14.1

14.2
14.3

Beroep
Raad van Beroep
Centrale Raad van
Beroep

Vaststelling en
Acceptatie

Begeleiding
Bemiddeling
Scholing
Reïntegratie-instru–
menten

Controle
arbeidsongeschikt–
heidsperc.
(Fraude)onderzoek
Sancties

Juridisch adviseur

Behandelend beambte
WAO/AAW

Arbeidsdeskundigen/
Arbeidsdeskundig
Analisten

Verificatie

Opspormgsbeambte
Kleine Commissie

bemiddelingsbe–
voegdheid
opstapje/WAGW contacten
GMD-ARBVO

oneigenlijk

gebruik
sancties

5 Afdelingskassen en eigen risicodragers (Akers)

typen akers
Een aparte plaats in de uitvoering van de Ziektewet wordt ingenomen

door bedrijven die zelf het ziektewetrisico dragen, de zogenaamde Akers.
Een Aker is een bedrijf, dat de Ziektewet geheel of gedeeltelijk zelf

uitvoert. De afkorting Aker staat voor afdelingskas of eigen risico-drager.

Een afdelingskas is een ziekenkas van één of meerdere onderne–
mingen. De kas is onderdeel van een bedrijfsvereniging, maar bezit een
zekere zelfstandigheid. De onderneming die aan een afdelmgskas is
verbonden, fungeert als aparte risicogroep binnen de bedrijfsvereniging
en heeft een eigen premie. Het bestuur van de bedrijfsvereniging stelt
deze premie vast.

Eigen risicodrager is het bedrijf dat het risico van de ziektewet zelf
draagt en zelf de uitkering verstrekt (betekent in de praktijk vaak dat het
loon gewoon wordt doorbetaald). Bij de eigen risicodragers kan het
volgende onderscheid worden gemaakt:

- super-Akers: eigen risicodragers die het gehele Ziektewet-jaar de
controle zelf uitvoeren;
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- rode Akers: Akers die de controle de eerste 10 weken zelf uitvoeren
en daarna overlaten aan de bedrijfsvereniging;

- gele Akers: Akers die de controle overlaten aan de bedrijfsver–
eniging.

Oe bedrijfsverenigingen behouden betrokkenheid bij alle types Akers
(dus ook bij super-Akers). De bedrijfsverenigingen houden toezicht op de
Akers. De Akers moeten aan de volgende voorwaarden:

- de Aker dient over voldoende vermogen of een bankgarantie te
beschikken;

- er moet een medische dienst zijn (gele Akers uitgezonderd);
- de controle moet aan voorwaarden voldoen;
- er zijn verplichtingen met betrekking tot de overdrachten aan

bedrijfsvereniging en de GMD.

De procesgang bij Akers
De procedure bij een eerste ziekmelding verschilt per type Aker.
Bij een gele Aker moet op enig moment de bedrijfsvereniging worden

ingelicht. Omdat de meeste mensen al snel weer aan het werk gaan,
gebeurt dit niet direct. Dit leidt ertoe dat niet elke ziekmelding wordt
aangemeld. Pas als de bedrijfsvereniging is ingelicht, kan de verzeke–
ringsgeneeskundige de zieke werknemer zien.

Bij een rode Aker en een super-Aker wordt de bedrijfsgezondheid–
dienst ingeschakeld. Het hangt af van het beleid van het bedrijf of en
wanneer de zieke werknemer door de arts wordt gezien.

Bij rode Akers en Super-Akers doet de eigen bedrijfsarts of een arts
van een gecontracteerde bedrijfsgezondheidsdienst de keuring. Het
voordeel hiervan is dat de arts de werknemer en het bedrijf goed kent.
De eventuele ziekmakende omstandigheden op het werk zijn bekend. Het
kan voor een werknemer een nadeel zijn dat de bedrijfsarts niet onafhan–
kelijk is van het bedrijfsbelang.

De Akers hebben directere mogelijkheden om het ziekteverzuim te
sturen omdat de lijnen met de beoordelende arts kort zijn. De bedrijven
en bedrijfsartsen kennen de werknemers en de werksituatie beter dan de
verzekeringsgeneeskundigen van de bedrijfsverenigingen. Of ook
daadwerkelijk betere resultaten met preventie en reïntegratie worden
behaald is sterk afhankelijk van de gecombineerde inzet van de afdeling
personeelszaken van het bedrijf en de bedrijfsarts.

Rode en gele Akers moeten de zesdemaandsmelding doen bij de
bedrijfsvereniging, hoewel de laatste de controle steeds heeft uitgevoerd
(in elk geval vanaf de 10e week Ziektewet). De bedrijfsvereniging is
verantwoordelijk voor de overdracht aan de GMD. Super-Akers met een
eigen gezondheidsdienst doen zelf de overdracht aan de GMD.
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BIJLAGE 11.5

ACTOREN BIJ DE INSTROOM VAN DE ZW EN DE AAW/WAO

1. Inleiding

In paragraaf 3.2.3. van hoofdstuk II is aangegeven dat, om een goed
beeld te krijgen van de wijze waarop de arbeidsongeschiktheid wordt
vastgesteld (de poortwachtersfunctie), het van belang is om te weten
welke actoren hierbij betrokken zijn. In deze bijlage worden de betrokken
actoren in kaart gebracht en wordt aangegeven welke rol zij vervullen.

De volgende actoren spelen een actieve rol bij de uitvoering van de
poortwachtersfunctie:

- werknemer;
- werkgever;
- huisarts en specialisten;
- lekecontroleur bedrijfsvereniging (verder rapporteur Ziektewet

genoemd);
- verzekeringsgeneeskundige van bedrijfsvereniging (bedrijfsartsen bij

grote bedrijven nemen een deel van de rol van de bedrijfsvereniging–
verzekeringsgeneeskundige voor hun rekening);

- verzekeringsgeneeskundige van Gemeenschappelijke Medische
Dienst;

- arbeidsdeskundige van de Gemeenschappelijke Medische Dienst.

In het navolgende wordt van elk van deze actoren aangegeven, welke
keuzes zij kunnen maken en welke factoren een rol spelen bij het maken
van die keuzes. Het uiteindelijke resultaat van de keuzemomenten is het
al dan niet instromen in de AAW/WAO.

2. Werknemer

De volgende keuzes doen zich voor:
- er kan sprake zijn van ziekte of gebrek (keuze 1);
- werknemer voelt zich ziek of niet (keuze 2);
- heeft daar wel of geen hinder van (keuze 3);
- ziet in de ziekte of het gebrek aanleidmg om niet naar het werk te

gaan (keuze 4).

Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
- persoon van de werknemer: arbeidsethos, ziektebeleving etc.;
- eigenschappen/kenmerken: leeftijd, gesteldheid e.d.;
- levens– en ziektehistorie;
- omstandigheden: woonsituatie, werkplek, sfeer op het werk, relatie

met chef, arbeidsomstandigheden etc.;
- omgeving: gezinssituatie (bijv. zieke partner thuis), sociale controle

(familie/buurt).

De diverse keuzemomenten en de factoren die daarbij een rol spelen
bepalen of een werknemer zich ziek meldt of niet. Gebleken is dat de
gezins– en werksituatie ook van invloed zijn op het wel of niet ziek
melden. Wanneer hier sprake van is wordt gesproken van situatieve
arbeidsongeschiktheid. Men heeft geen ziekte of gebrek, maar is toch
niet in staat tot werken. De Ziektewet wordt derhalve oneigenlijk
gebruikt.

Een andere situatie doet zich voor als de werknemer in conflict is met
zijn werkgever. Als de werknemer zich ziek meldt dan is er in strikte zin
geen sprake van ziekte, maar de rechter erkent in het algemeen wel dat
er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Deze situatie heeft veel
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onzekerheid teweeggebracht bij degenen die de arbeidsongeschiktheid
moeten beoordelen, de poortwachters van de ZW en de AAW/WAO.
Soortgelijke onzekerheid doet zich voor als werknemers melding maken
van klachten, die moeilijk zijn vast te stellen, zoals hoofdpijnklachten of
psychische problemen.

3. Werkgever

De volgende keuzes doen zich voor:
• voert een actief algemeen verzuimbeleid of niet (keuze 1);
• wil de werknemer wel of niet snel terug laten komen (keuze 2);
• onderneemt al dan niet actie om de werknemer terug te laten komen

(keuze 3).

Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
• grootte onderneming (omvang personeelsbestand);
• spreiding personeelsbestand (decentralisatie/deconcentratie);
• kwaliteit/samenstelling personeelsbestand;
• kwaliteit management (stijl van leidinggeven);
• status van het bedrijf (opbouw of verval);
• soorten activiteiten/producten;
• werkomstandigheden (kwaliteit gebouwen, ventilatie e.d.).

Het verzuimbeleid dat een werkgever voert en de arbeidsomstandig–
heden van het bedrijf zijn van invloed op het verzuimpercentage. Door
premiedifferentiatie en bonus/malus worden werkgevers zich geleidelijk
steeds meer bewust van deze factoren. Goede werkgevers voeren een
actief beleid dat gericht is op het beperken of terugdringen van ziekte–
verzuim, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de stijl van leiding–
geven, arbeidsomstandigheden en begeleiding van zieke werknemers.
Werkgevers, die hieraan weinig aandacht schenken, krijgen gewoonlijk
de rekening gepresenteerd in de vorm van een hoger ziekteverzuim.

4. Huisarts/specialisten

De volgende keuzes doen zich voor:
• kan de patiënt nader onderzoeken of niet (keuze 1);
• kunnen kiezen voor ondersteuning/legitimering van ziektegedrag van

werknemer (= medicalisering/hospitalisering) of voor een confronte–
rende opstelling (keuze 2).

Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
• relatie met de patiënt;
• professionele deskundigheid;
• opstelling (hard/zacht);
• fmanciele situatie van huisarts/specialist.

Gebleken is dat de curatieve sector van grote invloed is op de
beslissing van de verzekeringsgeneeskundige. De verzekeringsgenees–
kundige neemt een lage status in op de ladder van medische beroepen
ten opzichte van huisartsen en specialisten. Het is vanuit deze positie
moeilijk voor verzekeringsgeneeskundigen om resultaten te boeken als
de curatieve arts geen medewerking verleent aan pogingen om
werknemers te reïntegreren in het eigen of ander pasend werk.

5. Rapporteur Ziektewet1

De volgende keuzes doen zich voor:
• kan besluiten tot direct bezoek of oproepen (keuze 1, sinds 1987

Super Akers en rode Akers doen dit zeif wordt meer dan 90% van de zieke werknemers direct thuis bezocht);
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2 Super-Aker's en sommige rode Aker's
hebben een eigen bedrijfsgezondheids–
dienst, die de taak van de verzekeringsge–
neeskundige van de bedrijfsvereniging
grotendeels overneemt; de verzekeringsge–
neeskundige oefent op basis van periodieke
overzichten toezicht uit op het werk van de
bedrijfsartsen.

• neemt bij bezoek of op spreekuur al dan niet feiten waar (keuze 2);
• stelt vast of er nader onderzoek door de verzekeringsgeneeskundige

geboden is (keuze 3);
• neemt al dan niet maatregelen als er geen sprake is van arbeidson–

geschiktheid of als de rapporteur daaraan twijfelt (keuze 4);
• kiest voor directe of indirecte, harde of zachte maatregelen (keuzen

5 en 6).

Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
• persoonskenmerken van rapporteur (analytisch, communicatief,

actief, creatief, stressbestendig etc.);
• waarnemingen, die de rapporteur feitelijk doet;
• specifieke situatie van werknemer (bijvoorbeeld wonen in eensge–

zinswoning of vier hoog in een flat);
• spreiding/omvang van adressenbestand van rapporteur;
• omstandigheden van rapporteur (persoonlijke situatie, werkdruk

etc.);
• procedures van controle en melding (voorschriften);
• bereidheid om procedures toe te passen;
• relatie met de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging.

De rapporteur is in feite de eerste poortwachter in het
Ziektewet-traject. In principe mag hij een verzekerde maximaal vier
weken onder zijn hoede houden voordat deze aan de verzekeringsge–
neeskundige moet worden overgedragen. De rapporteur voert zijn werk
uit onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de verzekeringsge–
neeskundige. In overleg tussen rapporteur en verzekeringsgeneeskundige
wordt besloten, welke verzekerden bezocht worden door de verzeke–
ringsgeneeskundige of worden opgeroepen voor het spreekuur.

6. Verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging2

De volgende keuzes doen zich voor:
• besluit op basis van informatie van rapporteur om de cliënt wel of

niet op te roepen (keuze 1);
• als betrokkene niet verschijnt kan hij hard of zacht ingrijpen (keuze

2);
• als betrokkene wel verschijnt dan kan hij doorvragen naar ziekte,

achtergronden etc.; hij kan ook volstaan met oppervlakkige informatie:
wat je in eerste instantie ziet en hoort (keuze 3);
• als de verzekeringsgeneeskundige blijft twijfelen, dan kan hij

aanvullend onderzoek laten uitvoeren (keuze 4);
• op grond van onderzoekuitkomsten kan de verzekeringsgenees–

kundige besluiten om arbeidsongeschiktheid te handhaven of betrokkene
arbeidsgeschikt te verklaren (keuze 5);
• als betrokkene het oordeel aanvecht, dan kan de verzekeringsge–

neeskundige wel of niet bij zijn oordeel blijven en de zaak eventueel laten
voorleggen aan de Kleine Commissie van de bedrijfsvereniging (keuze 6);
• als de Kleine Commissie zich conformeert aan de verzekeringsge–

neeskundige en betrokkene gaat in beroep bij de Raad van Beroep en
later bij de Centrale Raad van Beroep, dan kan de verzekeringsgenees–
kundige zich in theorie terugtrekken (keuze 7).

Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
• persoon van de verzekeringsgeneeskundige (harde/zachte arts,

stressbestendigheid, besluitvaardigheid etc.);
• ervarings– en opleidingsachtergrond (deskundigheid);
• beschikbaarheid van hulpmiddelen (o.a. voorschriften);
• kennis van voorschriften;
• geneigdheid om voorschriften toe te passen;
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• werkdruk (omvang werkgebied, aantallen cliënten, spreiding);
• houding/instelling/gedrag cliënt (bereidheid tot medewerking aan

onderzoek/beantwoording van vragen, algemene uitstraling);
• waarneembare eigenschappen van cliënt (uiterlijk, leeftijd, geslacht);
• info over werksituatie (soort werk, werkomstandigheden, klimaat/

sfeer, greep op het werk, structuur, relatie met superieuren/onderge–
schikten/collega's);

privé-omstandigheden (woonsituatie, gezin, financiële situatie);
info over toestand van cliënt;
eerste oordeel van rapporteur;
oordelen van huisarts/specialisten;
jurisprudentie;
medische inzichten/visies;
sociaal-maatschappelijke normen en waarden.

Verschillende bedrijfsverenigingen zoals DETAM en BVG hebben lange
tijd gewerkt met huisarts-verzekeringsgeneeskundigen. Deze artsen
vervulden weliswaar dezelfde taken als de verzekeringsgeneeskundigen
van de bedrijfsvereniging, maar zij vulden die taken op soms zeer
verschillende manieren in. Zij dienden dezelfde keuzen te maken als de
verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging, maar hadden
soms moeite met de scheiding van behandeling en controle. Om deze
reden en ook omdat sturing op hen moeilijk was, is de functie van
huisarts-verzekeringsgeneeskundige aan het eind van de jaren tachtig
afgeschaft.

7. Verzekeringsgeneeskundige van de GMD

De volgende keuzes doen zich voor:
• kan door de bedrijfsvereniging aangedragen belanghebbenden

bezoeken of uitnodigen voor nader onderzoek (keuze 1);
• stelt op een aantal dimensies de belastbaarheid vast (keuze 2);
• stelt de beperkingen vast (keuze 3).

Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
• persoon van de behandelde (fysiek/psychisch/ gedragsmatig/

motivationeel) en zijn houding en motivatie;
persoon van de verzekeringsgeneeskundige;
zijn deskundigheid (opleidmg en ervaring);
zijn houding en motivatie;
beschikbaarheid van hulpmiddelen (o.a. voorschriften);
kennis van voorschriften;
geneigdheid om voorschriften toe te passen;
werkdruk (omvang werkgebied, aantallen cliënten, spreiding);
duur van de ziekteperiode en ziektehistorie van de cliënt;
onderzoekbaarheid van behandelde;
omstandigheden van behandelde;
omstandigheden van verzekeringsgeneeskundige;
door bedrijfsvereniging verstrekte informatie;
samenwerking met/info van arbeidsdeskundige (+ evt. de wetstech–

nisch beoordelaar);
omvang en kwaliteit van cliëntenbestand;
oordelen van huisarts/specialisten;
jurisprudentie;
medische inzichten/visies;
sociaal-maatschappelijke normen en waarden.

De verzekeringsgeneeskundige is de eerste poortwachter bij de
Gemeenschappelijke Medische Dienst. Zijn taak is uitsluitend het
aandragen van informatie op basis waarvan de arbeidsdeskundige actie
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kan ondernemen om reïntegratie in het arbeidsproces te bevorderen en
zo de doorstroom naar de AAW/WAO te beperken. De GMD-arts onder–
zoekt en analyseert. Zijn taak is derhalve niet te handelen in de zin zoals
de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging handelt
(controle en reïntegratie tijdens het Ziektewet-traject). Deze taak is bij de
arbeidsdeskundige neergelegd.

8. Arbeidsdeskundige van de GMD

De volgende keuzes doen zich voor:
• bepaalt op basis van informatie van verzekeringsgeneeskundige van

de GMD in hoeverre aanvullend arbeidskundig onderzoek noodzakelijk is
(keuze 1);
• kiest het soort onderzoek, dat uitgevoerd moet worden (keuze 2);
• bepaalt op grond van de onderzoeksgegevens voor welk werk

betrokkene nog geschikt is: eigen dan wel ander werk (keuze 3);
• gaat na of er sprake is van gehele of gedeeltelijke

arbeids(on)geschiktheid (keuze 4);
• stelt het arbeids(on)geschiktheidspercentage vast (keuze 5);
• stelt vast of betrokkene bij eigen werkgever gereïntegreerd kan

worden op eigen of andere functie (keuze 6);
• bepaalt als reïntegratie bij eigen werkgever niet lukt of pogingen bij

andere werkgever zinvol zijn (keuze 7).

Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
• persoon van behandelde + zijn gedrag, houding en motivatie;
• persoon van de arbeidsdeskundige;
• zijn opleiding en ervaring (deskundigheid);
• zijn houding en motivatie;
• onderzoekbaarheid van de cliënt;
• bemiddelbaarheid van de client,
• helderheid/hanteerbaarheid van informatie verzekeringsgeneeskun–

digen van de bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijke Medische
Dienst alsmede eventuele andere artsen;

• beschikbaarheid van geschikte functies uit het Functie Informatie
Systeem (voorheen de Arbeids Complexen Documentatie);

• relaties met bedrijven/instellingen, die een rol kunnen spelen bij
plaatsing van de cliënt in eigen of ander passend werk;

• omvang en kwaliteit cliëntenbestand.

De arbeidsdeskundige beschikt over instrumenten om belangheb–
benden te reïntegreren bij de eigen werkgever (eerste spoor) of te
bemiddelen naar een nieuwe werkgever (tweede spoor). Hiermee is de
arbeidsdeskundige een belangrijke actor wanneer het gaat om zowel het
beperken als het terugdringen van de volumes uitkeringen en uitkerings–
gerechtigden. Overigens is de arbeidsdeskundige in hoge mate afhan–
kelijk van de wens van de werknemer om weer te gaan werken
(eventueel in een andere/aangepaste functie) en van de bereidheid van
de eigen of een andere werkgever om betrokkene (weer) in te zetten in
het arbeidsproces. De arbeidsdeskundige is de laatste poortwachter die
de instroom van zieke werknemers in de AAW/WAO kan verhinderen.
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BIJLAGE 11.6

WERKWIJZE VAN DE GMD BIJ ADVISERING OVER ARBEIDS–
ONGESCHIKTHEID EN REÏNTEGRATIE

1. Inleiding

In paragraaf 3.2.3. van hoofdstuk II is de poortwachtersfunctie een
essentieel element. Voor wat betreft de poortwachtersfunctie in de
AAW/WAO heeft de GMD een belangrijke rol, omdat de GMD advies
moet uitbrengen over de mate van arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast heeft de GMD als taak om de reïntegratie van de arbeidson–
geschikte in het arbeidsproces te bevorderen Op deze taak wordt in
paragraaf 3.6. van hoofdstuk II ingegaan.

Ter nadere toelichting op deze taken wordt in deze bijlage de
werkwijze van de GMD beschreven.

2. Rol van de verzekeringsgeneeskundige van de GMD

Net zoals de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging een
sleutelrol vervult inzake de arbeidsongeschiktheidsvaststelling in het
kader van de Ziektewet, vervult de verzekeringsgeneeskundige van de
Gemeenschappelijke Medische Dienst een sleutelrol in het bepalen van
het spiegelbeeld van de arbeidsongeschiktheidsvaststelling, namelijk de
vaststelling van (gedeeltelijke) arbeidsgeschiktheid voor andere passende
arbeid. De verzekeringsgeneeskundige van de GMD kan hierbij
belemmerd worden door het feit dat er al een oordeel ligt van de
Ziektewet-arts inzake de arbeidsongeschiktheid, maar het is mogelijk dat
belanghebbende wel geschikt is voor ander passend werk. De verzeke–
ringsgeneeskundige van de GMD zal soms het omgekeerde moeten
bewijzen van wat bewezen is, namelijk dat de ziek verklaarde werknemer
wel in staat is om arbeid te verrichten. Dat is eigenlijk alleen maar te
realiseren als alle betrokkenen meewerken (werknemer, eigen werkgever,
eventueel een andere werkgever). Als er sprake is van een overschot van
arbeidskrachten in bepaalde sectoren, dan is het niet eenvoudig om een
medewerker, van wie vaststaat dat hij in ieder geval gedeeltelijk arbeids–
ongeschikt en dus potentieel WAO-er is, te motiveren om te streven naar
terugkeer in het arbeidsproces. Temeer als de omgeving (met name de
werkgever) niet staat te springen om betrokkene terug te laten keren.

3. Overdracht naar de arbeidsdeskundige

De arts zal zijn persoonlijk oordeel moeten vertalen in termen van
belastbaarheid, motivaties, gedragskenmerken e.d. om het probleem
voor de volgende poortwachter, de arbeidsdeskundige, hanteerbaar te
maken. Dit gebeurt in principe door het invullen van een belastbaarheids–
patroon. Ook zijn er bijeenkomsten van het behandelteam waarin een
verzekermgsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige voor een bepaalde
groep cliënten samenwerken. De lopende gevallen worden regelmatig
doorgepraat en nieuwe gevallen worden een eerste keer besproken om
te kijken welke informatie nodig is Het feitelijke beoordelings– en reïnte–
gratie-proces blijft echter volgtijdelijk van aard.

Als de verzekeringsgeneeskundige een oordeel heeft gevormd over de
mate waarin betrokkene eventueel inzetbaar is op eigen of ander werk,
dan komt de arbeidsdeskundige in beeld. Op basis van het belastbaar–
heidspatroon wordt door de arbeidsdeskundige een restverdiencapaciteit
berekend. Dat gebeurt met behulp van het Functie Informatie Systeem,
de opvolger van de Arbeids Complexen Documentatie. Pas als de
complete cyclus van arbeidsongeschiktheidsbeoordeling is afgewerkt,
komt het vraagstuk van reïntegratie aan de orde. In veel gevallen is het
dan weer enkele maanden later. De kansen op terugkeer in het arbeids–
proces zijn dan al aanzienlijk gedaald.
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4. Arbeids Complexen Documentatie (ACD) en Functie-lnfor–
matie Systeem (FIS)

De ACD is in 1975 ingevoerd. De ACD had toen de vorm van een bak
met allerlei functie-kaarten. In 1988 werd de ACD in de computer
ingevoerd. De functies zijn beschreven in termen van krachten,
bekwaamheden, billijkheid en verdienvermogen. Tot 1987 werden gezien
de verdisconteringsbepaling alleen functies geduid «ter plaatse waar».
Dat hield in dat de functies binnen 1 uur met het openbaar vervoer
bereikt moesten kunnen worden. Na de stelselherziening verviel het
criterium van «ter plaatse waar». De functieduiding dient landelijk plaats
te vinden. In de praktijk leidde dit er in eerste instantie toe dat een
perifeer kantoor de schijven van de omliggende kantoren ter beschikking
kreeg. De arbeidsdeskundige bekijkt eerst de eigen ACD. Komen hier
onvoldoende functies uit, dan wordt naar omliggende ACD-en gekeken.
Enige tijd later is het landelijke ACD-systeem ingevoerd. In 1992 werd de
ACD vervangen door het Functie-lnformatie Systeem (FIS), een soort–
gelijk systeem als de ACD.

In principe dient de verzekeringsgeneeskundige een belastbaarheids–
patroon in te vullen. Dat is een formulier dat op een 38-tal punten (thans
28 punten) de belastbaarheid van een persoon weergeeft. De verzeke–
ringsgeneeskundige is hiertoe niet verplicht, hij dient het deskundig te
gebruiken. Aan de hand van het belastbaarheidspatroon, dat wordt
ingevuld door de verzekeringsgeneeskundige, wordt door de arbeidsdes–
kundige functies geduid. Het FIS (voorheen ACD) dient dan als
hulpmiddel bij het vaststellen van de resterende verdiencapaciteit en bij
het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden. Tot 1987 was het
raadplegen van de ACD niet verplicht. Thans in principe wel, maar er
moet deskundig gebruik van worden gemaakt. Zowel het belastbaar–
heidspatroon als de ACD blijven hulpmiddelen.

Het is van belang dat de ACD actueel wordt gehouden, gezien de
implicaties ervan op de resterende verdiencapaciteit. Is de loonwaarde
bij voorbeeld te laag, dan zou een belanghebbende in een hogere
arbeidsongeschiktheidsklasse terecht kunnen komen dan juist is. Ook
dient de belasting die gekoppeld is aan bepaalde functies up to date te
zijn. Tot 1987 was het belang van het up to date houden niet erg groot.
Immers, iemand met theoretische verdiencapaciteit kreeg met verdiscon–
tering toch 80-100%. De verantwoordelijkheid lag bij de perifere
kantoren. Elke functie diende binnen 1,5 jaar herijkt te worden. Men
slaagde hier niet altijd in. Na de stelselherziening werd het belang van
een up to date ACD groter. De uiteindelijke verantwoordelijkheid werd bij
het centrale kantoor gelegd. Naar aanleiding van jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep is besloten alle functies binnen 9 maanden en
anderhalf jaar te herijken. Volgens de Gemeenschappelijke Medische
Dienst lukt dat ook. De arbeidsdeskundig analist binnen elk perifeer
kantoor is hiervoor verantwoordelijk. Dezelfde functie wordt dus door de
verschillende arbeidsdeskundige analisten in het land herijkt. Op het
centraal kantoor worden de 16 functiebeschrijvingen verzameld en
ingevoerd in de ACD/FIS. In de praktijk wijken de verschillende beschrij–
vingen niet sterk van elkaar af, aidus de GMD. De arbeidsdeskundige
bekijkt vervolgens welke van de 16 typen van de desbetreffende functie
van toepassing is op de belanghebbende.

5. Gebruik van FIS door de arbeidsdeskundige

Uit het FIS komt een selectie van functies, waarvoor betrokken
werknemer nog geschikt kan worden geacht. Of er feitelijk mogelijk–
heden op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn moet op andere wijze worden
vastgesteld. Het persoonlijke oordeel van de arbeidsdeskundige over de
realiteit van de mogelijkheden speelt hierbij een belangrijke rol. De
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arbeidsdeskundige dient met vele bedrijven en andere instanties (o.a.
Arbvo) contacten te onderhouden. Om (terug)plaatsingen te kunnen
realiseren moet vaak tegen de belangen van de werkgever worden
ingegaan. Immers deze zit meestal niet te wachten op een werknemer,
waarvan hij vreest dat deze slechts gedeeltelijk inzetbaar is en van wie
het de vraag is of hij/zij niet na enkele maanden al weer uitvalt uit het
arbeidsproces De arbeidsdeskundige heeft veel overtuigingskracht nodig
om resultaat te boeken. Bovendien moet hij de relaties met werkgevers
goed houden, wil hij later nog eens iets voor elkaar krijgen bij een
volgend geval.

6. Relatie verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige

Het na elkaar plaatsvinden van de beoordeling door de verzekeringsge–
neeskundige en de arbeidsdeskundige leidt tot een advies op advies–
patroon.

De arbeidsdeskundige staat bij zijn werk tamelijk alleen. Hij kan infor–
matie krijgen van de verzekeringsgeneeskundige over de status van de
patiënt en van de arbeidsdeskundige analist over mogelijke functies,
maar hij moet zelf een oplossing voor de cliënt bedenken en deze ook
realiseren. De werkzaamheden van de arbeidsdeskundige zijn onvol–
doende ingebed in de GMD-organisatie. Er vindt weliswaar overleg plaats
in de behandelteams, maar dat lijkt meer een formeel platform waarin
vrijwel uitsluitend informatie wordt uitgewisseld. De beide kolommen
hebben hun eigen taakstelling, hun eigen coördinatie (districtsverzeke–
ringsgeneeskundige en districtsarbeidsdeskundige) en hun eigen begrip–
penapparaat. Pogingen om vanuit een algemene lijnfunctie (de regiodi–
recteur) beide disciplines beter op eikaar aan te laten sluiten, hebben
weinig resultaat opgeleverd. Dit kan ook nauwelijks anders omdat beide
disciplines zo weinig met elkaar gemeen hebben, behalve dan dat de een
de cliënt als het ware «oplevert» voor de ander. Op het moment dat de
verzekeringsgeneeskundige zijn deel van de rapportage heeft geleverd,
houdt zijn bemoeienis in feite nagenoeg op. Zijn rol in het reïntegratie–
traject is vrij marginaal, hooguit adviserend naar de arbeidsdeskundige
indien deze zelf met vragen komt.
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BIJLAGE 11.7

BEOORDELING DOOR DE VERZEKERINGSGENEESKUNDIGEN
VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

1. Inleiding

Bij de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen spelen
verzekeringsgeneeskundigen een cruciale rol. Hun medisch oordeel
bepaalt of iemand voor een uitkering in aanmerking komt.

In deze bijlage wordt nader ingegaan op aspecten, die een rol spelen
bij het tot stand komen van de beoordeling door de verzekeringsgenees–
kundigen van arbeidsongeschiktheid.

2. Rol van de verzekeringsgeneeskundige in het Ziektewet–
traject

Bij bedrijfsverenigingen wordt de arbeidsongeschiktheid tot eigen werk
vastgesteld door de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsver–
eniging. Deze heeft daarbij de volgende ankerpunten:

- het mondeling of schriftelijk rapport van de rapporteur Ziektewet;
- zijn inzicht in de ziektehistorie van de zieke werknemer;
- zijn kennis van het soort werk en de daarbij horende werkomstandig–

heden;
- zijn professionele expertise, ervaring en attitude;
- het beeld dat de werknemer bij hem oproept (echt ziek of simulatie);
- sociaal-maatschappelijke waarden en normen.

3. Rol van bedrijfsartsen bij Akers

Bedrijfsartsen hebben meer tijd beschikbaar en zij beschikken ook over
meer informatie over de achtergronden en (werk)omstandigheden van de
werknemer. Met name is er meer aandacht voor de relatie tussen ziekte
of gebrek enerzijds en arbeidsomstandigheden anderzijds. Dit levert
voordelen op bij de arbeidsongeschiktheidsbepaling. Aan de andere kant
is de bedrijfsarts in sterke mate gebonden aan het beleid en de belangen
van de werkgever. Dit brengt de bedrijfsarts naar de werknemer toe in
een ongemakkelijke positie. Afhankelijk van de persoon van de arts en de
context, waarin deze moet opereren, kiest hij een meer of minder actieve
opstelling. Daardoor verschilt zijn rol niet significant van die welke de
verzekeringsgeneeskundige vervult. Om die reden wordt bij de
beschrijving van de poortwachtersfunctie in het Ziektewettraject verder
uitsluitend aandacht besteed aan de rol van de verzekeringsgeneeskun–
digen van de bedrijfsverenigingen.

4. Oordeel van verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsver–
eniging

De verzekeringsgeneeskundige moet door het bevragen van de zieke
werknemer, het analyseren van diens antwoorden, het observeren van
diens gedrag en eventueel opvragen van informatie bij artsen in de
curatieve sector erachter zien te komen, of betrokken werknemer door
ziekte of gebrek niet in staat is om zijn werk te verrichten. Verzekerings–
geneeskundigen geven aan dat de curatieve sector een vertragende
factor kan vormen, namelijk in die gevallen dat op advies van de
curatieve arts moet worden gewacht en in die gevallen dat er een wacht–
lijst bestaat voor de behandeling van zieken.

De verzekeringsgeneeskundigen zijn door de grote toevloed van ziekte–
gevallen gedwongen om een selectie te maken uit het aanbod gedurende
de eerste zes weken. De ervaring van de verzekeringsgeneeskundigen
zelf speelt hierbij een grote rol. Zij kiezen de gevallen uit, die het meest
aanleiding geven tot nadere toetsing. Deze gevallen worden hem aange–
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dragen door de rapporteur Ziektewet, die een eerste rapport opmaakt
van de resultaten van zijn controle. Ongeveer 15% wordt in de eerste
twee weken via huisbezoek of komst naar het spreekuur door de verzeke–
ringsgeneeskundige gezien en gesproken. In het algemeen is dat een
categorie recidivisten en/of simulanten, die bekend is bij de rapporteur
Ziektewet («hij kent zijn pappenheimers»).

5. Gedrag van de werknemer als oordeelbepalende factor

Zoals gezegd moeten de artsen in hoge mate afgaan op schaarse
gegevens van de werknemer zelf, eventueel aangevuld met informatie
van huisarts of specialist, en op datgene wat hij zelf waarneemt. Wat dat
laatste betreft gaat het met name om gedrag en uitingen van de
werknemer. Ook zaken als de intonatie, onzekerheid bij het geven van
antwoorden en vreemde gedragingen kunnen aanleiding vormen tot
nader onderzoek. De arts moet hierbij echter steeds in de gaten houden,
dat twijfel op grond van vreemd gedrag e.d. op zich onvoldoende
houvast geeft voor het in twijfel trekken van de arbeidsongeschiktheid.
Weerstand tegen een eventueel afwijkend oordeel van de arts ten
opzichte van het eigen oordeel van de werknemer stuurt mede het
handelen van de arts (angst voor directe agressie in de spreekkamer,
maar ook vermijden van beroepsprocedures).

6. Rol van de verzekeringsgeneeskundige in het
AAW/WAO-traject

In dit traject speelt de verzekeringsgeneeskundige van de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst een dominante rol. De eerste hoofdstroom
van GMD-activiteiten is het vaststellen van de belastbaarheid. Kenmer–
kend voor de procedure is dat uitgaande van de rapportage van de
bedrijfsvereniging, die wisselend is van kwaliteit (dikwijls summier is),
nader onderzoek wordt gedaan naar de arbeidsongeschiktheidstoestand
van de zieke werknemer. Daarbij wordt gekeken naar diverse fysieke en
psychische aspecten, die met de ziektetoestand van betrokkene samen–
hangen. Ook voor de GMD-arts zijn de mondelinge uitingen, uiterlijke
kenmerken en het gedrag alsmede informatie van artsen uit de curatieve
sector de belangrijkste gronden waarop hij zijn keuze voor het eventueel
nader onderzoeken van betrokkene baseert. Een werknemer, die overdui–
delijk fysieke of psychische problemen heeft en die de leeftijd van 57/58
jaar bereikt heeft, wordt eerder als moeilijker reïntegreerbaar beschouwd
dan een werknemer van 35 jaar, ook al hebben beiden hetzelfde ziekte–
beeld. Dat is mogelijk door het beperkingenpatroon in deze richting in te
vullen.

7. Medicaliseringseffect

De voorzichtigheid (het niet tegen wensen en mogelijkheden van
werknemers in durven gaan) van de verzekeringsgeneeskundige van de
bedrijfsvereniging heeft op zich weer een versterkende invloed op het
ziektegedrag van de werknemers. Dit is het medicaliseringseffect van de
verzekeringsgeneeskundige praktijk: de arts vormt zijn oordeel op grond
van oppervlakkige informatie en van wat hij direct waarneemt, vervolgens
zoekt hij naar een medische verklaring (een diagnostisch label) waarmee
de keuze ziek of niet-ziek gelegitimeerd kan worden, ook naar juridische
beroepsinstanties toe. De werknemer wordt bevestigd in het feit, dat hij
niet hoeft te werken omdat hij ziek is. De optie om een werknemer naar
het werk te sturen, omdat hij misschien wel ziek is maar best geheel of
gedeeltelijk kan werken, eventueel tijdelijk in een andere functie, komt
gewoonweg niet in beeld omdat het geen reële optie meer is voor de
verzekeringsgeneeskundige.
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De laatste jaren zou daar verandering in zijn gekomen omdat de verze–
keringsgeneeskundigen nu meer aandacht zouden besteden aan achter–
gronden als bedrijfssituatie, privé-omstandigheden van de zieke
werknemer e.d. Deze geproclameerde nieuwe werkwijze is echter in de
praktijk nog maar kort geleden van de grond gekomen en er zijn nog
geen resultaten van bekend. Deze initiatieven worden ernstig belemmerd
doordat de werkdruk door het grote aantal ziekmeldingeri nog steeds
even groot is. Bovendien is het verloop onder de verzekeringsgeneeskun–
digen sterk toegenomen en is de materie is complexer geworden. Door
laatstgenoemde ontwikkelingen kost het hen meer tijd om de
werkstroom adequaat weg te werken. Dit laatste wordt nog versterkt
door de grote onrust die de laatste jaren heerst door wat betrokkenen
noemen «het over elkaar heen buitelen van wetswijzigingen en reorgani–
saties».

Tevens kan een medicaliserende werking van het diagnosticum ( =
diagnose-instrument) worden waargenomen. Het medicaliseringseffect
wordt vanuit de organisaties nauwelijks tegengegaan. De verzekeringsge–
neeskundige gaat ook niet-medische gronden voor arbeidsonge–
schiktheid medisch labelen. Bovendien ontleent de verzekeringsgenees–
kundige zijn professionele status aan die van de medische professie. Om
deze status waar te kunnen maken, moet hij zo nauw mogelijk aansluiten
bij de medisch-professionele normen en het bijbehorende begrippenap–
paraat. Er zijn allerlei mechanismen ingebouwd, die het medicaliserend
effect van het handelen van de verzekeringsgeneeskundige eerder bevor–
deren dan belemmeren. Zo is er door de centrale afdeling
Sociaal-Medische Functie van het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor (GAK) een uitgebreid schriftelijk vastgelegd diagnosticum
ontwikkeld waarmee verzekeringsgeneeskundigen na drie maanden
arbeidsongeschiktheid kunnen inschatten, hoe groot de kans is dat
mensen met een bepaalde afwijking na het ziektewetjaar in de WAO
terecht komen. Zo'n diagnosticum kan gemakkelijk het effect hebben van
«self-fulfilling prophecy» doordat de verzekeringsgeneeskundige een
werknemer, die niet kan werken omdat hij een ziekte heeft met 80% kans
op doorstroom naar de WAO, eerder arbeidsongeschikt zal laten blijven,
dan een werknemer met een ziekte, met slechts 10% kans op blijvende
arbeidsongeschiktheid. Bij zelfadministreerders is een dergelijk diagnos–
ticum in schriftelijke vorm niet aangetroffen. Daar werkt men op basis
van ervaringsgegevens die echter eenzelfde werking hebben.

8. Botsende belangen

Een ander voorbeeld is de passage in de WAO-leidraad van diverse
administreerders waarin de arts wordt aanbevolen, bij twijfel aan
arbeidsgeschiktheid op zijn eigen oordeel af te gaan. Het oordeel van de
verzekeringsgeneeskundige wordt expliciet als bepalend voor de arbeids–
ongeschiktheidsvaststelling gezien. Daarmee wordt het vaststellen van
arbeidsongeschiktheid tot het exclusieve domein van de medische
professie gerekend, hetgeen de kans op blijvende hospitalisering alleen
maar versterkt. Immers een arts, die iemand arbeidsgeschikt verklaart,
kan betrokkene niet meer begeleiden, ook al is hij in medische zin nog
ziek, en begeleiden van zieke mensen is de hoofdtaak van de arts. Als de
zieke zich ziek voelt en dit naar de arts kenbaar maakt, heeft deze de in
de eed van Hypocrates vastgelegde plicht om de zieke te helpen. De
verzekeringsgeneeskundige heeft derhalve te maken met botsende
belangen: uit oogpunt van terugdringing van het arbeidsongeschiktheids–
volume zou hij meer mensen arbeidsgeschikt moeten verklaren, maar zijn
professionele ethos maakt hem dat onmogelijk. Met dit dilemma staat hij
vrijwel alleen en kan slechts steun vinden bij collega's. Daardoor is het
belang van het collegiale systeem groter dan het referentiekader van de
organisatie De spanning tussen professionele normen en eisen van de
organisatie bevorderen het ontstaan van «tribal behavior» van de artsen.
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Dit wordt versterkt doordat ook andere beroepsgroepen zich op hun
stellingen hebben teruggetrokken.

9. De rol van jurisprudentie

Artsen zelf verwijzen naar jurisprudentie, waarbij het oordeel van de
verzekeringsgeneeskundige later werd gecorrigeerd op grond van aanvul–
lende gegevens van artsen uit het curatieve circuit. Door deze ervaringen
zijn artsen van de bedrijfsverenigingen voorzichtig geworden en spreken
zij slechts twijfel uit als zij er vrijwel zeker van zijn dat ze in een
eventuele beroepszaak niet onderuit gehaald zullen worden. Door antici–
patie van verzekeringsgeneeskundigen op mogelijke interpretaties van de
rechter, rekken zij individuele uitspraken van de rechter over het ziekte–
begrip op. Dit «op safe spelen» voorkomt ook interne spanningen. Een
beroepszaak is lastig, het kost tijd en dat gaat ten koste van de efficiency
van het administratieve proces van uitkeringsberekening en –verstrekking.
Bovendien vinden vezekeringsgeneeskundigen niets zo erg als een
verloren beroepszaak: het levert gezichtsverlies op voor de organisatie,
het kost extra tijd, het kost extra geld en ze weten niet meer hoe ze zich
naar de werknemer toe moeten opstellen.
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BIJLAGE 11.8

JURISPRUDENTIE AAW/WAO

1 Inleiding

Hieronder worden drie uitspraken van de Centrale Raad van Beroep
weergegeven, waarin de verdiscontering van werkloosheid in het arbeids–
ongeschiktheidspercentage aan de orde is. Het gaat om jurisprudentie
over de FBV-circulaire van 25-5-1973 (nr. 575), de administratieve
termijnstelling en de FBV-circulaire van 18-12-1981 (nr. 735).

2 Centrale Raad van Beroep 6-4-1984, WAO 1982/S 547, RSV
1984/233.

Voor beroep vatbare beslissing
Voor beroep vatbare beslissing d.d. 23-10-1980 van de bedrijfsver–

eniging voor de Metaalindustrie inhoudende herziening en nadere
vaststelling met ingang van 1 juli 1980 van de AAW/WAO-uitkeringen
van klager naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35 tot 45%.

Procedure bij de Raad van Beroep te Amsterdam
Adviezen van vaste deskundigen van de Raad van Beroep: rapporten

van de revalidatie-arts, de psychiater, de arbeidsdeskundige.
Beschikking: de voorzitter van de Raad van Beroep verklaarde het

beroep bij beschikking van 8-1-1982 ongegrond.
Verzet: betrokkene ging in verzet.

Uitspraak van de Raad van Beroep te Amsterdam
Uitspraak van de Raad van Beroep d.d. 21-5-1982: De Raad overwoog

onder meer in casu uit te gaan van verweerders bestendige beleids–
praktijk, t.w. van het in FBV-circulaire d.d. 23-5-1973 nr. 575 vooropge–
stelde vermoeden, dat er een oorzakelijk verband is tussen de aanwezige
werkloosheid en de handicap, welk vermoeden slechts in bepaalde
gevallen wanneer objectief aantoonbare feiten in tegengestelde richting
wijzen - zal moeten wijken. Volgens de Raad viel klager onder geen van
deze uitzonderingen, met name meende de Raad dat niet van onwerkwil–
ligheid gesproken kon worden. Dus had volgens de Raad ook na
1-7-1980 met toepassing van de verdisconteringsbepalingen klager recht
op uitkeringen naar een arbeidsongeschiktheid van 80-100%. De Raad
vernietigde de beslissing

Procedure bij de Centrale Raad van Beroep
Eiser: de bedrijfsvereniging ging in hoger beroep tegen de uitspraak

van de Raad van Beroep. Bij aanvullend beroepschrift d.d. 23-2-1983
werd gesteld dat op grond van de circulaire van verdisconteren geen
sprake kon zijn, indien vaststond dat de handicap niet de oorzaak van het
voortduren van de werkloosheid was, hetgeen i.c. volgens eiser het geval
was.

Terechtzitting:Jer terechtzitting d.d. 24-2-1984 werd dit standpunt
herhaald.

Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 6-4-1984: De Raad

overwoog dat de circulaire niet meer was en niet meer kon zijn dan een
afspraak tussen uitvoeringsorganen om te komen tot een in de praktijk
werkbare richtlijn voor de interpretatie van de in geding zijnde wetsarti–
kelen. Uit de inhoud van de circulaire bleek volgens de Raad duidelijk,
dat de daarin vervatte opsomming van categorieën geen limitatieve
betekenis had en dat er een individuele benadering plaatsvond die, zoals
de circulaire het uitdrukte, «toeziet op mogelijke uitzonderingen op het
algemene standpunt». Voorts overwoog de Raad: «Een op deze indivi–
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duele benadering gebaseerde beleidspraktijk is in overeenstemming met
's Raads jurisprudentie, dat voor de toepassing van artikel 21, lid 2,
aanhef en sub a WAO (en artikel 12, lid 2, aanhef en sub a AAW) per
geval dient vast te staan, dat de verminderde gelegenheid tot het
verkrijgen van arbeid het gevolg is van de handicap van betrokkene en
niet van andere omstandigheden, zoals onvoldoende sollicitatieactiviteit,
onwerkwilligheid of heersende werkloosheid (Centrale Raad van Beroep
21-2-19, WAO 196/29, RSV 1977/165).» In casu constateerde de Raad
dat geen directe relatie bestond tussen het werkloos blijven van
gedaagde en zijn handicap. De Centrale Raad vernietigde de aangevallen
uitspraak en verklaarde het beroep alsnog ongegrond.

3 Centrale Raad van Beroep 11-5-1984, WAO 1982/S 136, AAW
1982/S 137, RSV 1984/234

Voor beroep vatbare beslissing
Voor beroep vatbare beslissing d.d. 20-2-1981 van de bedrijfsver–

eniging Habivi inhoudende herziening en nadere vaststelling met ingang
van 1 augustus 1980 van de AAW/WAO-uitkeringen van klager, welke
laatstelijk werden berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid
van 80-100%, naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35 tot 45%.

Raad van Beroep te Rotterdam
Uitspraak van de Raad van Beroep d.d. 13-1-1982: De Raad overwoog

dat er geen reden was tot toepassing van de artikelen 21, lid 2, sub a
WAO en artikel 12, lid 2, sub a AAW, omdat de handicap van betrokkene
niet zodanig was, dat daaraan het niet verkrijgen van arbeid zou moeten
worden toegeschreven en verklaarde het beroep ongegrond.

Centrale Raad van Beroep
Eiser: betrokkene ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de Raad

van Beroep. Bij aanvullend beroepschrift d.d. 12-5-1982 werd onder
meer gesteld dat betrokkene als gevolg van zijn hernia bij sollicitaties
werd afgewezen en zijn werkloosheid dus ten onrechte niet verdiscon–
teerd was. Tevens werd gesteld dat zijn uitkering was verlaagd als gevolg
van het experiment met de administratieve termijnstelling te Rotterdam
en dat dit een onaanvaardbare ongelijkheid in behandeling betekende, nu
bij verzekerden elders in het land het verband tussen de handicap en de
werkloosheid wel verondersteld werd en bij hem niet.

Gedaagde: De bedrijfsvereniging diende op 26-7-1982 een contra–
memorie in. Hierin werd gesteld dat de bedrijfsvereniging bij zijn beleid
inzake de toepassing van de artikelen 21, lid 2, sub a WAO en 12, lid 2,
sub a AAW met de inhoud van FBV-circulaire nr. 575 rekening hield. Het
gevoerde beleid bracht overigens geenszins mee, dat in alle gevallen,
waarin aanvankelijk - met toepassing van deze bepalingen indeling in de
hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse had plaatsgevonden, herziening
van de uitkering naar een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse
achterwege bleef. Indien - gelet op de ervaringen van de Gemeenschap–
pelijke Medische Dienst geen aanleiding meer aanwezig kon worden
geacht het werkloos blijven van betrokkene aan zijn handicap toe te
schrijven, werd aan de artikelen 21, lid 2, sub a WAO en 12, lid 2, sub a
AAW niet langer toepassing gegeven en werd tot herziening of intrekking
van de uitkering overgegaan. Dergelijke gevallen werden, na advies van
de Gemeenschappelijke Medische Dienst, voorgelegd aan de kleine
commissie van het bestuur van de bedrijfsvereniging, welke deze
gevallen op hun eigen merites beoordeelde. Deze praktijk van de
bedrijfsvereniging verdroeg zich ook met de bedoeling van FBV-circulaire
nr. 575. Hierin werd alle ruimte gelaten voor een individuele benadering
van het geval en voor de mogelijkheid dat tot herziening naar een lagere
arbeidsongeschiktheidsklasse werd overgegaan indien alsnog bleek dat
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er onvoldoende verband was tussen de handicap en de werkloosheid om
de artikelen 21, lid 2, sub a WAO en 12, lid 2, sub a AAW nog langer toe
te passen. Hierbij was ook van belang de mededeling in de bijlage bij
FBV-circulaire nr. 575 dat de daarin gegeven opsomming van catego–
rieën («tenzij-gevallen») geen limitatieve betekenis had o.m. omdat
voorop stond dat er een individuele benadering plaats vond. Ook in casu
kon dus een individuele beoordeling plaats vinden. M.b.t. het experiment
werd opgemerkt dat in 1976 de leden 3 van de artikelen 21 WAO en 12
AAW in werking getreden waren, waarin aan de bedrijfsvereniging de
bevoegdheid werd gegeven de toepassing van de leden 2, sub a van
deze artikelen tot een bepaalde termijn te beperken. In het kader van het
zoeken naar een bepaalde werkwijze om met behulp van deze
mogelijkheid tot termijnstelling, te komen tot een gerichter reïntegratie–
beleid en betere schattingsmogelijkheden, waren in de regio's Tilburg en
Rotterdam experimenten opgezet. De bedrijfsvereniging meende dat,
indien de wet aan de uitvoeringsorganen een zekere beleidsruimte laat,
zowel wat de procedure van behandeling als wat de inhoud van de
beslissing betreft, gerichte experimenten, die blijven binnen deze
beleidsruimte, geoorloofd zijn. Het zou volgens de bedrijfsvereniging een
overtrekking zijn van het gelijkheidsbeginsel wanneer het uitvoerings–
orgaan op grond van dat beginsel niet gerechtigd zou moeten worden
geacht om te zoeken naar een betere uitvoeringspraktijk en daarbij niet
het gehele land betrekt doch zich beperkt tot enkele regio's.

Terechtzitting:Jer terechtzitting d.d. 6-4-1984 werd namens
gedaagde nog gesteld dat de bedrijfsvereniging een gericht experiment
mocht uitvoeren, omdat daarmee van de bestendige gedragslijn niet
incidenteel werd afgeweken in willekeur.

Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 11-5-1984: de Raad
wees er onder meer op, dat de BV-circulaire nr. 575 het karakter had van
een aantal, in overleg tussen de FBV, de Gemeenschappelijke Medische
Dienst en de SVr tot stand gekomen richtlijnen voor de praktische
toepassing van de artikelen 21, lid 2, sub a WAO en 12, lid 2, sub a
AAW. Die richtlijnen hebben zelf geen kracht van wet en leggen
bovendien de nadruk op de noodzaak van een individuele benadering. De
Raad zag als belangrijkste oorzaak van het werkloos blijven van eiser niet
diens handicap maar de stand van zaken op de arbeidsmarkt. Het was
niet erg duidelijk, of de bedrijfsvereniging in casu nu (op voor eiser
kenbare wijze) gebruik had gemaakt van zijn bevoegdheid tot termijn–
stelling, maar de Raad oordeelde dat, aangenomen dat dit het geval was,
hij geen aanknopingspunten had kunnen vinden om te oordelen, dat dat
gebruik niet in overeenstemming zou zijn met de redelijkheid. Met name
had het feit, dat die termijnstelling zou hebben plaatsgevonden in het
kader van een experiment in de regio's Rotterdam en Tilburg, de Raad
niet tot een andere opvatting kunnen brengen. Met gedaagde was de
Raad van mening, dat het een overtrekking van het gelijkheidsbeginsel
zou zijn, wanneer de uitvoeringsorganen van de sociale verzekering op
grond van dat beginsel niet gerechtigd zou moeten worden geacht om bij
het zoeken naar mogelijkheden tot verbetering van de uitvoeringspraktijk
niet het gehele land te betrekken doch zich vooralsnog te beperken tot
enkele regio's. Dit zou anders zijn, wanneer gedaagde zich bij dergelijke
experimenten zou schuldig maken aan willekeur. Daarvan was ten
opzichte van eiser niet gebleken. De Centrale Raad bevestigde de aange–
vallen uitspraak

4 Centrale Raad van Beroep 12-9-1988, AAW/WAO 1984/S 89,
RSV 1990/87

Voor beroep vatbare beslissing
Voor beroep vatbare beslissing d.d. 2-6-1982 van de bedrijfsver–

eniging voor de Gezondheid inhoudende intrekking van klaagsters
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AAW/WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheidsper–
centage van 80-100, met ingang van 1 -6-1982, omdat de mate van haar
arbeidsongeschiktheid op die datum gesteld diende te worden op minder
dan 25% resp.15%.

Procedure bij de Raad van Beroep te Amsterdam
Klaagster: betrokkene, als verpleeghulp gedurende 21 uur per week

werkzaam geweest voor het intreden van haar arbeidsongeschiktheid
wegens rug– en nekklachten, stelde onder meer door haar diabetes
mellitus bij sollicitaties afgewezen te worden.

Verweerder: de bedrijfsvereniging legde onder meer drie arbeids–
kundige rapporten over, waaruit bleek dat de arbeidsdeskundige
betrokkene, die gemotiveerd solliciteerde, ruim zes maanden uitloop
termijn had gegeven om weer aan de slag te komen.

Terechtzitting d.d. 30-11-1983: de fungerend voorzitter hoorde als
deskundige een adjunct districtsarbeidsdeskundige van de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst. Deze deelde desgevraagd m.b.t. de
verdiscontering mee dat er een relatie moet zijn tussen de arbeidsonge–
schiktheid en het niet verkrijgen van arbeid. Indien sprake is van een
verminderde arbeidsgeschiktheid, wordt op voorhand aangenomen dat
die relatie aanwezig is. Daarop zijn echter een paar uitzonderingen, de
«tenzij's», nl. indien sprake is van een smalle basis van de verzekering,
met name een deelname aan de verzekering van minder dan 20 uur, een
loonkundige schatting van minder dan 20% of wanneer sprake is van de
noodzaak tot begeleiding.

Uitspraak van de Raad van Beroep te Amsterdam
Uitspraak van de Raad van Beroep d.d. 10-1-1984: De Raad overwoog

onder meer het volgende: «Aan de wijze van toepassing van artikel 12
AAW en 21 WAO ligt ten grondslag de FBV-circulaire van 23-5-1993,
nr.575. Uitgangspunt is, dat in het algemeen op de voorhand wordt
aangenomen dat er een causaal verband bestaat tussen het niet
verkrijgen van werk en de aanwezige handicap; zolang dit vermoeden
geldt, heeft dit indeling in de hoogste arbeidsongeschiktheidklasse tot
gevolg In de circulaire worden bepaalde categorieën van gevallen
aangegeven waarin voornoemde relatie niet op voorhand aanwezig wordt
geacht, en voorts wordt ruimte gelaten om in individuele gevallen
afwijkend van het algemene uitgangspunt te handelen. De grondslag van
deze beleidspraktijk is niet wezenlijk veranderd na de publicatie van de
nieuwe circulaire van de FBV d.d. 18-12-1981. De hiervoor beschreven
wetstoepassing is niet conform de jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep op de betreffende artikelen van de WAO en de AAW. Die
jurisprudentie biedt geen plaats voor een vooronderstelde relatie tussen
werkloosheid en handicap, maar eist bewijslevering voor het bestaan van
causaal verband: dit wordt in ieder geval niet aanwezig geacht indien aan
andere omstandigheden dan de handicap (leeftijd, arbeidsmarkt) een
groter gewicht moet worden toegekend; voorts behoeft de aanwezigheid
van de relatie niet te leiden tot indeling in de hoogste arbeidsongeschikt–
heidsklasse, maar behoort een indeling één of twee klassen hoger dan de
theoretische arbeidsongeschiktheid ook tot de mogelijkheden. Dat
praktijk en wet niet parallel lopen is uiteraard bekend bij alle bij de
uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten betrokken instanties,
alsmede bij regering en parlement; nochtans is er tot heden geen duide–
lijke aanzet gedaan om de praktijk in het spoor te brengen van de inter–
pretatie van de wettelijke bepalingen als gegeven door de hoogst
bevoegde rechterlijke instantie, niet vanuit de onderkenning, dat de
juistheid van die interpretatie bij ongewijzigde wettelijke regeling niet ter
discussie staat en derhalve de verbindende kracht van de wet mede die
uitlegging omvat, en evenmin vanuit de allengs gegroeide algemene
overeenstemming over de ongewenstheid van de enorme toename van
het aantal gerechtigden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met
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betrekking tot het onderhavige geval constateert de Raad, dat het
niet-toepassen van de onderhavige wetsbepalingen zich wèl verdraagt
met de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, maar niet met
de 'ruime' opvatting die tot uitdrukking komt in het beleid van de uitvoe–
ringsorganen en van de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Gegeven
een dergelijk conflict, dient de Raad bij zijn beoordeling van de aange–
vochten beslissing niet alleen de maatstaven, ontleend aan de wet, aan
te leggen, maar ook die, welke voortspruiten uit het ongeschreven recht,
en wel, ten aanzien van het onderhavige geval waarin sprake is van een
(door wettelijke normstelling) gebonden beschikking van een uitvoerings–
orgaan, in die zin, dat onderzocht moet worden of strikte wetstoepassing
in die mate in strijd komt met dat ongeschreven recht, dat zij op grond
daarvan geen rechtsplicht meer kan zijn. Strijd met het ongeschreven
recht doet zich naar 's Raads oordeel in casu inderdaad in een mate als
hierboven bedoeld voor, in de vorm van een aantasting van het rechtsbe–
ginsel dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld.» De Raad
verklaarde het beroep gegrond, vernietigde de beslissing en verstond dat
verweerder een nieuwe beslissing moest nemen met inachtneming van
het in de uitspraak overwogene.

Procedure bij de Centrale Raad van Beroep
Eiser: de bedrijfsvereniging ging in hoger beroep tegen de uitspraak

van de Raad van Beroep. Bij aanvullend beroepschrift d.d. 13-9-1984
werd gesteld dat de Raad van Beroep ten onrechte strijd met het gelijk–
heidsbeginsel had aangenomen. In een bijgevoegd advies hoger beroep
aan de KC werd als opmerking vooraf gezegd, dat het hier een princi–
pieel, juridisch en wetstechnisch geschil betrof, op grond waarvan hoger
beroep ten zeerste was geïndiceerd. Opgemerkt werd onder meer dat de
eerste rechter ten onrecht voorbijging aan de inhoud en strekking van
het beleid, in zoverre daarin een individuele gevalsbehandeling
telkenmale uitgangspunt was en dientengevolge een ruimere of
beperktere toepassing van de richtlijnen in concreto werd vastgelegd, en
dat het tenzij-beleid hier niet aan de orde was omdat het een «minder
dan 15%»-geval betrof.

Terechtzitting: Ter terechtzitting d.d. 11 -8-1988 stelde gemachtigde
van eiser nog dat hier andere factoren dan de handicap bij het niet
krijgen van werk van belang waren nl. leeftijd (52 jaar), lichte adipositas
en nationaliteit (Surinaamse). Gemachtigde van gedaagde stelde dat het
niet toepssen van het beleid bij een «minder dan 15%»-geval zonder
redelijke grond gebeurde en dat niet was aangetoond dat causaal
verband ontbrak tussen werkloosheid en handicap.

Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 12-9-1988: De Raad

overwoog onder meer dat de vraag of gedaagdes uitkering terecht was
ingetrokken, bevestigend moest worden beantwoord. Aan gedaagde was
een groot aantal functies voorgehouden waarmee zij tenminste het
zogeheten maatvrouwloon kon verdienen, terwijl zij, naar ter terecht–
zitting van de Raad door haar gemachtigde desgevraagd was meege–
deeld, de geschiktheid voor die functies uit medisch oogpunt niet langer
bestreed. Voorts was haar een ruime termijn verleend om een passende
functie te vinden (tussen het eerste gesprek van de arbeidsdeskundige
en de beëindigingsdatum van de uitkering lagen 7 maanden) en was niet
gebleken van factoren die aanleidmg voor het verlenen van een nog
langere uitlooptermijn zouden vormen. Vervolgens overwoog de Raad:
«Dat de eerste rechter ondanks het vorenstaande tot een ander
eindoordeel is gekomen berust op de betekenis die deze rechter heeft
toegekend aan richtlijnen, door eiser gehanteerd bij de toepassing van de
artikelen 12, tweede lid, aanhef en sub a van de AAW en 21, tweede lid,
aanhef en sub a van de WAO, welke richtlijnen zijn gebaseerd op de
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Circulaires van de Federatie van bedrijfsverenigingen nr. 575 van 23 mei
1973 en nr. 735 van 18 december 1981. Met name heeft de eerste
rechter geoordeeld dat eiser binnen het kader van deze richtlijnen in
strijd heeft gehandeld met het beginsel dat gelijke gevallen gelijk moeten
worden behandeld. De Raad overweegt dienaangaande in de eerste
plaats dat het bij de toepassing van die richtlijnen gaat om een uitvoe–
ringspraktijk die, met uitzondering van enkele onderdelen, afwijkt van de
uitleg die de Raad in een constante jurisprudentie aan de onderhavige
dwingendrechtelijke bepalingen gegeven heeft. In de tweede plaats
betreft het een uitvoeringspraktijk die in de jaren na 1973 niet
onomstreden is gebleven en dan ook niet gezegd kan worden steeds te
hebben berust op een consensus tussen alle organen, betrokken bij
wetgeving, uitvoering en toezicht. In dit verband acht de Raad tevens van
belang dat in de tweede van de eerder vermelde circulaires de uitvoe–
ringspraktijk in vergelijking met de eerste circulaire in beperkende zin is
bijgesteld en dat bij de Wet van 6 november 1986, Stb. 561, de onder–
havige bepalingen uit de AAW en de WAO zijn verwijderd, zulks mede
met de bedoeling de op de bepalingen gebaseerde praktijk een einde te
doen nemen.

Onder de gegeven omstandigheden acht de Raad het, mede gelet op
de geschetste ontwikkelingen, niet aangewezen de op de circulaires
geënte praktijk thans als uitgangspunt voor zijn oordeelsvorming te
nemen.

De Raad voegt hier nog aan toe dat, ware dit anders, de Raad geen
aanleiding zou hebben gezien te oordelen dat in het onderhavige geval
eiser in strijd met het gelijkheidsbeginsel zou hebben gehandeld door
gedaagdes uitkering te beëindigen, nu de mate van arbeidsonge–
schiktheid van gedaagde aan de hand van haar resterende verdiencapa–
citeit op minder dan 15% was berekend en in dat geval de door eiser
gehanteerde richtlijnen, zoals eiser terecht heeft opgemerkt, niet tot
voortzetting van de uitkering zouden hebben genoopt.» De Centrale Raad
van Beroep vernietigde de aangevallen uitspraak en verklaarde het
inleidend beroep alsnog ongegrond.
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BIJLAGE 11.9

UITVOERINGSPROCES TOESLAGENWET

1. Inleiding

In deze bijlage wordt het uitvoeringsproces van de Toeslagenwet
beschreven. Dit als nadere toelichting op paragraaf 4 van hoofdstuk II
waar het onderzoek naar de uitvoering van een aantal wettelijke
bepalingen uit deze regelmg is weergegeven.

2. Procesgang Toeslagenwet

De besturen van de bedrijfsverenigingen hebben de uitvoering van de
Toeslagenwet op de WW, ZW en WAO/AAW vrijwel geheel aan hun
administraties gedelegeerd. Dit betekent dat de verzekerden in principe
alleen rechtstreeks contact hebben met de administraties van de
bedrijfsverenigingen.

Een uitzondering op de delegatie is het opleggen van sancties in het
kader van de Toeslagenwet. De besturen willen voor elk sanctie-geval het
advies van de administratie ten aanzien van de op te leggen sanctie
voorgelegd krijgen. Ook maakt de administratie een voorlegger als er
twijfels bestaan ten aanzien van recht-duur-hoogte van de toeslag. In de
praktijk zijn er echter niet veel Toeslagenwet-voorleggers.

De «normale» gang van zaken inzake de uitvoering van de Toesla–
genwet wordt in het vervolg van deze paragraaf beschreven. De indivi–
duele procesgang van mensen die een toeslag in het kader van de
Toeslagenwet aanvragen, is in een aantal fasen te onderscheiden:

- Intake
- Beoordeling/ nagaan van cliëntgegevens
- Vaststelling toeslag
- Controle
- Beroep/bezwaar
- Betaling

Hierna wordt voor elk van de moederwetten (WW, ZW, WAO/AAW) de
procesgang in het kader van de Toeslagenwet weergegeven. Deze is
gerangschikt naar de hiervoor onderscheiden fasen.

3. Toeslag op WW

Intake
Het aanvraagformulier Toeslagenwet is in principe gekoppeld aan het

aanvraagformulier WW. Nadat de WW is gemeld, kan een mondelinge of
schriftelijke intake volgen door een vertegenwoordiger van de bedrijfs–
vereniging (medewerker buitendienst, correspondent of plaatselijk verte–
genwoordiger). Tijdens dit gesprek worden de basisgegevens van de
verzekerde doorgenomen en vindt een globale beoordeling plaats of
betrokkene al dan niet voor toeslag in aanmerking komt. Indien de verze–
kerde mogelijk recht op toeslag heeft, wordt voorlichting gegeven
(rechten en plichten Toeslagenwet) en wordt het aanvraagformulier
Toeslagenwet direct ingevuld (bij een enkele bedrijfsvereniging wordt het
aanvraagformulier in een dergelijk geval bij verzekerde achtergelaten;
deze moet dan zelf voor verdere afhandeling zorgen).

Het ingevulde aanvraagformulier WW, eventueel gekoppeld aan het
ingevulde formulier Toeslagenwet (indien van toepassing mede-onder–
tekend door partner), wordt door de vertegenwoordiger van de bedrijfs–
vereniging naar de afdeling WW van het districtskantoor (of hoofd–
kantoor, afhankelijk van de organisatie van de bedrijfsvereniging)
verzonden.
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Recht op toeslag kan ook ontstaan in een latere fase van de
moederwet, bij voorbeeld wanneer de verlengde uitkering WW ingaat. In
de meeste gevallen attenderen de bedrijfsverenigingen de verzekerde op
het daaruit voortvloeiende recht op toeslag.

Beoordeling en nagaan van cliëntgegevens
De WW-afdeling ontvangt de aanvraagformulieren WW en Toesla–

genwet. Op de WW-afdeling van het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor (GAK) werken zogenoemde beoordelend behandelend beambten
(BBB; bij de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen wordt aan een
soortgelijke functie een iets andere naam gegeven). Allereerst checken
zij de aanvraagformulieren op compleetheid. Vervolgens vindt de
dagloonbepaling in het kader van de aanvraag WW plaats. De hoogte
van het dagloon bepaalt mede de hoogte van de eventuele toeslag.
Enkele gesprekspartners hebben aangegeven dat de dagloonberekening
geen eenvoudige zaak is. Hier maken de BBB-en soms fouten mee.
Binnen de gehele uitvoeringsorganisatie wordt grote waarde gehecht aan
de juiste vaststelling van het dagloon. Indien blijkt dat verzekerde onder
het minimum dagloon komt, maar geen aanvraagformulier Toeslagenwet
heeft bijgesloten, wordt door de meeste bedrijfsverenigingen in zo'n
geval alsnog een aanvraagformulier Toeslagenwet met toelichting
verstuurd (een enkele bedrijfsvereniging verstuurt niets en wacht tot
verzekerde zichzelf meldt).

Bij de aanvraag van de toeslag vindt vervolgens conform de leidraad
Toeslagenwet (of het handboek Toeslagenwet) beoordeling plaats op
recht, duur en hoogte van de toeslag. Bij deze beoordeling worden
aspecten als eventuele neveninkomsten partner en gezamenlijke
huishouding niet specifiek gecontroleerd. Men gaat uit van waarheidsge–
trouwe invulling door de verzekerde (en partner); er is immers (door
beiden) ondertekend.

De tijdsduur van een Toeslagenwet-beoordeling ligt tussen 5-15
minuten per aanvraag.

Vaststelling toeslag
Vaststelling van de hoogte van de toeslag vindt zowel handmatig als

geautomatiseerd plaats. Voor het geautomatiseerde vaststelling (en
verdere uitvoeringshandelingen) van de toeslag zijn bij elke bedrijfsver–
eniging modules Toeslagenwet ontwikkeld als onderdeel van de
systemen voor respectievelijk WW, ZW en WAO/AAW.

Binnen elke administratie bestaat een vorm van controle op deze
vaststelling. Deze zo genoemde verificatie wordt op verschillende wijzen
vorm gegeven. Sommige administraties van bedrijfsverenigingen hebben
een aparte afdeling verificatie; anderen hanteren een systeem van colle–
giale toetsing (of toetsing door de chef). In principe wordt ieder nieuw
geval of grote wijziging aan de hand van het dossier geheel gecheckt;
kleinere wijzigingen, vooral in het kader van de ZW, worden echter niet
altijd geverifieerd. Bij enkele bedrijfsverenigingen vinden bovendien
kwaliteitstoetsingen plaats aan de hand van maandelijkse steekproeven.
Daarbij wordt wederom de vaststelling van recht, duur en hoogte van de
toeslag gecontroleerd.

Er wordt in het kader van verificatie vooral gelet op:
* Compleetheid
* Inhoud
- inkomensgegevens van aanvrager en eventuele partner
- tariefgroep
- persoonsgegevens (in basisregistratie)
* Doorlooptijden

De vraag bij de verificatie is dus of de BBB de toeslag op de juiste
wijze volgens voorschrift heeft vastgesteld. Die regels en voorschriften,
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toegelicht met voorbeelden, staan vermeld in de leidraden of
handboeken Toeslagenwet. Bij het GAK zijn in feite drie leidraden Toesla–
genwet aanwezig: een als de WW de moederwet is, een bij de ZW en
een bij de AAW/WAO. Elke Toeslagenwet-leidraad kent voorbeelden die
rechtstreeks betrekking hebben op de moederwet. Bovendien geeft het
Hoofdkantoor (HK) aan dat daarmee beter wordt ingespeeld op de
vragen die zij van de districtskantoren ontvangen.

De BBB blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de vaststelling. Na
vaststelling wordt een bericht verzonden naar de verzekerde waarin (bij
toekenning) de hoogte van zowel de WW-uitkering als de hoogte van de
toeslag wordt vermeld. Bij afwijzing van de Toeslagenwet-aanvraag
wordt eveneens een bericht naar de verzekerde verzonden.

Controle
In het kader van de WW wordt de uitkeringsgerechtigde meestal

begeleid door een vertegenwoordiger van de bedrijfsvereniging
(medewerker buitendienst of correspondent). Op regelmatige tijden
vinden gesprekken plaats met als doel de begeleiding naar werk. De
vertegenwoordiger heeft wel eens contact met het arbeidsbureau en
attendeert uit dien hoofde dan de verzekerde op vacatures. Indien de
verzekerde werk heeft gevonden wordt het WW/Toeslagenwet dossier
«gesloten».

Controle gebeurt door de zo genoemde controlerend behandelend
beambte (CBB), meestal aan de hand van geretourneerde werkbriefjes en
steekproeven door middel van bezoeken bij verzekerden thuis. De
WW-afdeling geeft eveneens regelmatig gerichte controle-opdrachten
aan de medewerker buitendienst of correspondent. Belangrijk is op te
merken dat de Toeslagenwet stelt dat de toeslagontvanger zelf terstond
alle informatie aan de bedrijfsvereniging moet verstrekken die van
invloed is op het recht, de duur en hoogte van de toeslag. Bij voorbeeld
tussentijdse wijzigingen in de leefsituatie of gezinsinkomen moeten
onmiddellijk worden doorgegeven. Controle op de leefsituatie en het
eventuele partnerinkomen wordt alleen zeer incidenteel uitgevoerd.

Beroep
In het kader van de Toeslagenwet komen beroepszaken zelden voor. In

beroepsgevallen dient een voor beroep vatbare beslissing (vbvb), ook
voor de Toeslagenwet, door de verzekerde te worden aangevraagd bij de
bedrijfsvereniging. Beroepszaken komen bij de afdeling WW binnen;
deze worden (met dossier) doorgestuurd naar aparte afdeling beroep/
bezwaar.

Betaling
Betaling vindt plaats via het hoofdkantoor (on-line verbinding). Enkele

bedrijfsverenigingen verstrekken een voorschot. Bij de meeste bedrijfs–
verenigingen wordt het WW-deel en Toeslagenwet-deel als één bedrag
overgemaakt.

4. Toeslag op ziekengeld

Recht op een toeslag in het kader van de Toeslagenwet ontstaat na zes
weken uitkering krachtens de ZW. Tijdens de eerste zes weken ziekte is
de werkgever namelijk verplicht minimaal het minimumloon te betalen
(Burgerlijk Wetboek). In het kader van de ZW komt Toeslagenwet nauwe–
lijks voor. Voor de ZW geldt dat bijna in alle bedrijfstakken in de CAO is
vastgelegd dat gedurende het jaar ZW de wettelijke uitkering tot 100
procent wordt aangevuld Dit verklaart waarom het aantal Toeslagenwet–
gevallen, gekoppeld aan de ZW, zeer klein is. Een gesprekspartner gaf
het volgende rekenvoorbeeld: langdurige ziekte (langer dan zes weken)
komt in slechts 10 procent van de ZW-meldingen voor. De meeste
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werkgevers (95 procent) vullen de ZW-uitkering geheel aan. Dus
maximaal 0,5 procent ZW-gevallen (5 procent van 10 procent) komt
eventueel in aanmerking voor een toeslag.

Intake
Er vindt bij de meeste bedrijfsverenigingen geen aparte intake Toesla–

genwet plaats. Bij de ziekmelding signaleert het systeem of toeslag
waarschijnlijk aan de orde is (waarschijnlijk, omdat het recht op toeslag
ook afhangt van het inkomen van de eventuele partner). Is dit het geval,
dan wordt een aanvraagformulier naar de verzekerde verstuurd (bij een
enkele bedrijfsvereniging wordt een signaal van de verzekerde afgewacht
en het aanvraagformulier Toeslagenwet niet automatisch verstuurd).
Informatie over Toeslagenwet wordt meestal verstrekt via de ZW-folder.

Beoordeling en nagaan van cliëntgegevens
De ZW-afdeling ontvangt ook het aanvraagformulier Toeslagenwet. De

beoordelend behandelend beambten (BBB-en) controleren de aanvraag–
formulieren op onder meer volledigheid en het partnerinkomen. Bij deze
beoordeling Toeslagenwet gaat de afdeling ZW in principe uit van
waarheidsgetrouwe invulling van het formulier.

De tijdsduur van een Toeslagenwet-beoordeling is gemiddeld 10
minuten per aanvraag.

Vaststelling toeslag
Vaststelling van de hoogte van de toeslag vindt - net als op de

WW-afdeling - zowel handmatig (op berekeningsformulier) als geauto–
matiseerd plaats. Verificatie van de beoordeling wordt op verschillende
wijzen vorm gegeven.

De een-op-een verificatie vindt - net als op de WW-afdeling plaats op
de afdeling verificatie of op de eigen afdeling (bij collegiale toetsingj.
Daarnaast zijn er de regelmatig terugkerende kwaliteitscontroles (op
steekproefbasis).

De BBB blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de vaststelling. Na
vaststelling wordt een bericht verzonden naar de verzekerde waarin (bij
toekenning) de hoogte van zowel de ZW-uitkering als de hoogte van de
toeslag wordt vermeld. Bij afwijzing van de Toeslagenwet-aanvraag
wordt eveneens een bericht naar de verzekerde verzonden.

Controle
Specifieke controle Toeslagenwet in het kader van de ZW vindt nauwe–

lijks plaats.

Beroep
Beroepszaken komt in dit kader in de praktijk niet voor.

Betaling
De gegevens ten behoeve van de betaling van de toeslag worden in

het ZW/Toeslagenwet-systeem ingevoerd. Ook bij de uitbetaling van de
ZW-uitkering en de toeslag wordt door de meeste bedrijfsverenigingen
geen onderscheid gemaakt tussen afzonderlijke delen: er wordt één
bedrag uitgekeerd.

5. Toeslag op AAW/WAO

Intake
Een toeslag in het kader van de AAW/WAO kan enkele voortrajecten

hebben: (a) vanuit de ZW; (b) via de AAW; en (c) lopende gevallen
AAW/WAO.

Voor voortraject (a) geldt het volgende: na 10-11 maanden ZW
hebben de verzekerden persoonlijk contact met een medewerker van de
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bedrijfsvereniging (contactbeambte, etc.). Tijdens dit gesprek vindt de
intake AAW/WAO plaats en wordt voorlichting gegeven over de Toesla–
genwet. Soms wordt het aanvraagformulier gezamenlijk ingevuld. De
meeste bedrijfsverenigingen laten in ieder geval een aanvraagformulier
achter bij de verzekerde.

Voortraject (b) betreft zelfstandigen. Zij dienen in principe zelf een
aanvraagformulier Toeslagenwet aan te vragen. De intake gebeurt dan
vaak schriftelijk.

Bij voortraject (c) hebben de bedrijfsverenigingen over het algemeen
een vrij actief beleid ten aanzien van het aan de man brengen van de
Toeslagenwet. Bij wijzigingen in de situatie van de verzekerde, vermin–
dering of beëmdigmg van de CAO-aanvulling op de WAO-uitkering of
signalen van lagere daglonen, e.d., wordt aan betrokkene meestal
automatisch een aanvraagformulier gestuurd.

Beoordeling en nagaan cliëntgegevens
De afdeling AAW/WAO ontvangt het aanvraagformulier en de verza–

melde gegevens. Deze gegevens worden door een BBB beoordeeld.
Tevens vindt een check met het (inmiddels overgedragen) ZW-dossier
plaats. Soms vindt eveneens een check met gegevens uit bevolkingsre–
gister en burgerlijke stand plaats (die meestal niet geheel up to date
zijn).

Vervolgens wordt het dagloon berekend. Daarbij wordt heel duidelijk
rekening gehouden met de aanvulling op de WAO-uitkering die in CAO's
is geregeld. In sommige CAO's wordt de uitkering ook gedurende het
tweede jaar arbeidsongeschiktheid aangevuld.

Indien de Toeslagenwet van toepassing kan zijn en geen aanvraag
Toeslagenwet is ingediend, wordt meestal een brief met aanvraagfor–
mulier Toeslagenwet naar de verzekerde verstuurd. In vrijwel alle
gevallen komt het aanvraagformulier ingevuld retour. Indien geen reactie
volgt, wordt de zaak (na eventueel een tweede en derde rappel) terzijde
gelegd.

Het proces bij de AAW (zelfstandigen) is in principe hetzelfde. De
bepaling van recht op en hoogte van de toeslag is echter lastiger en er
zijn andere gegevens nodig. De uitbetaalde toeslag is een voorschot,
totdat halverwege het volgende jaar de jaarcijfers binnen zijn. Dan wordt
de toeslag over het vorige jaar definitief vastgesteld. Indien te veel
toeslag is betaald, vindt verrekening met de AAW-uitkering plaats. Dit
geeft meestal geen problemen.

Blj de beoordeling van het aanvraagformulier worden over het
algemeen Toeslagenwet-specifieke aspecten als leefvorm en partnerin–
komen niet gecontroleerd. Men neemt de informatie op het aanvraagfor–
mulier voor waar aan. Er wordt wel gekeken of deze informatie aanne–
melijk is (in combinatie met andere gegevens).

Vaststelling toeslag
De procedure voor de vaststelling van de hoogte van de toeslag, de

verificatie en de berichtgeving van de toeslaggerechtigde in het kader
van de WAO/AAW kan hetzelfde zijn als die van de WW en ZW
(hierboven beschreven).

Controle
Controle WAO/AAW vindt meestal plaats in het kader van de bezoeken

aan de verzekerde door de buitendienstmedewerker (1-2 keer per jaar).
Daarnaast wordt - indien sprake is van een verstrekte toeslag -
gemiddeld 2 keer per jaar een schriftelijke enquête gehouden. Na
ontvangst van het formulier en/of het rapport van de rapporteur vindt op
de AAW/WAO afdeling wederom een check op juistheid plaats. Deze
dubbelcheck krijgt over het algemeen steeds meer nadruk. Eens per jaar
wordt een periodieke verklaring Toeslagenwet naar verzekerde toege–
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stuurd. Deze dient te worden ingevuld (met eventuele wijzigingen) voor
continuering van de toeslag.

Er vindt geen specifieke controle plaats op eventuele inkomsten van
een partner.

Beroep
Beroepszaken komt in dit kader in de praktijk niet voor.

Betaling
De gegevens ten behoeve van de betaling van de toeslag worden in

het AAW/WAO/Toeslagenwet-systeem ingevoerd. De meeste bedrijfs–
verenigingen keren de AAW/WAO-uitkering en toeslag als één bedrag
uit.
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BIJLAGE 11.10

JURISPRUDENTIE TOESLAGENWET

1 Inleiding

In de Toeslagenwet en de daarop berustende bepalingen worden mede
als gehuwd of als echtgenoot aangemerkt, niet gehuwde personen van
verschillend of gelijk geslacht die duurzaam een gezamenlijke
huishouding voeren, tenzij het betreft personen tussen wie bloedver–
wantschap in de eerste of tweede graad bestaat.

Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn, indien twee
ongehuwde personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien
beiden een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan wel op
andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

Twee uitspraken, waarin het begrip gezamenlijke huishouding door de
Centrale Raad van Beroep uitgelegd wordt, worden hieronder weerge–
geven.

2 Centrale Raad van Beroep d.d. 21 februari 1992,
TW-AAW/WAO 1990/2

Feiten:
Eiseres, wonende te G., leeft sedert 18 augustus 1984 gescheiden van

haar te K. wonende echtgenoot.
Zij ontving AAW/WAO-uitkeringen, vastgesteld naar een mate van

arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%, alsmede een toeslag ingevolge
de Toeslagenwet (TW). Daarnaast ontving zij alimentatie van haar
echtgenoot.

Tot haar huishouden behoorde nog één kind, te weten R. Dit kind
bereikte op 19 juli 1989 de leeftijd van 18 jaar.

De bestreden beslissing en het bezwaar van eiseres:
Bij de bestreden beslissing van 14 juli 1989 heeft gedaagde de aan

eiseres toegekende toeslag met ingang van 19 juli 1989 ingetrokken.
Tegen die beslissing is eiseres in beroep gekomen. Zij meent

aanspraak te hebben op een toeslag tot de hoogte van het sociaal
minimum voor gehuwden; zij heeft daartoe aangevoerd:

«Ik ben «duurzaam gescheiden» en door mijn echtgenoot, welke zelf
géén uitkering geniet, wordt mede voorzien in mijn huisvesting en
huishouding; terzake ontvang ik alimentatie.

Nu wij voor deze wet, voor berekening van de uitkering of toeslag, als
ongehuwd dienen te worden aangemerkt, is hier, volgens de letter van
deze wet, «sprake van twee ongehuwde personen die gezamenlijk
voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de
kosten van de huishouding.».

De eerste rechter heeft dit bezwaar verworpen en het beroep van
eiseres ongegrond verklaard.

In hoger beroep heeft eiseres haar bezwaar herhaald en daarbij
verwezen naar artikel 1, derde en vierde lid van de TW.

Oordeel van de Centrale Raad:
Gelet op het vorenstaande heeft de Raad in dit geding te beoordelen
a. wat er zij van het standpunt van eiseres dat zij aanspraak heeft op

toeslag als gehuwde;
b. of gedaagdes beslissing tot intrekking van de toeslag in rechte

stand kan houden.
Dienaangaande overweegt de Raad het volgende.
Artikel 1 van de TW luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
2. In deze wet en de daarop berustende bepalmgen wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot aangemerkt degene die niet

duurzaam gescheiden leeft van de man of de vrouw met wie hij of zij
gehuwd is;
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b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden
leeft van de man of de vrouw met wie hij of zij gehuwd is.

3. In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden mede als
gehuwd of als echtgenoot aangemerkt, niet gehuwde personen van
verschillend of gelijk geslacht die duurzaam een gezamenlijke
huishouding voeren, tenzij het betreft personen tussen wie bloedver–
wantschap in de eerste of tweede graad bestaat.

4. Van een gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid, kan
slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen gezamenlijk
voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de
kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging
voorzien.

Eiseres is voor de toepassing van de TW aan te merken als een
persoon bedoeld in onderdeel b van het tweede lid van artikel 1,
aangezien zij duurzaam gescheiden van haar echtgenoot leeft.

De in het derde lid vervatte gelijkstellingsbepaling ziet niet op
huwelijkspartners, die op grond van het bepaalde onder b van het
tweede lid van artikel 1 als ongehuwd worden aangemerkt. De enkele
omstandigheid dat haar echtgenoot een financiële bijdrage levert in de
kosten van de woning en de huishouding van eiseres, is overigens niet
toereikend om de gevolgtrekking dat van een gezamenlijke huishouding,
bedoeld in het derde lid, sprake is te kunnen dragen.

Gedaagde heeft bij de bestreden beslissing eiseres dan ook terecht
voor de toepassing van de Toeslagenwet als ongehuwd aangemerkt.

Op grond van het bepaalde in artikel 2, derde lid van de Toeslagenwet
heeft een ongehuwde, andere voorwaarden daargelaten, recht op een
toeslag, indien hij een kind heeft jonger dan 18 jaar, dat niet als eigen
kind of pleegkind tot het huishouden van een ander behoort en voor wie
hij op grond van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) kinder–
bijslag ontvangt dan wel zal ontvangen.

Krachtens het bepaalde in het derde lid van dat artikel heeft voorts
recht op toeslag een ongehuwde, die: a. recht heeft op een loonder–
vingsuitkering, en

b. per dag een inkomen heeft dat lager is dan 70% van het
minimumloon.

Vast staat dat het jongste kind van eiseres op 19 juli 1989 de leeftijd
van 18 jaar heeft bereikt en dat het inkomen van eiseres op die dag meer
bedroeg dan 70% van het minimumloon.

Gelet hierop voldeed eiseres op genoemde dag niet meer aan alle in
het tweede en het derde lid van artikel 2 van de Toeslagenwet geformu–
leerde voorwaarden voor het recht op toeslag. Gedaagdes beslissing tot
intrekking van de toeslag berust dan ook op goede gronden.

3 Centrale Raad van Beroep d.d. 23 december 1992, TW/nWW
1991/3

Feiten:
Punt van geschil is de terugvordering van de onverschuldigd betaalde

toeslag ingevolge de Toeslagenwet over de periode van 1 oktober 1987
tot en met 26 september 1988.

Gedaagde doet de in geding zijnde terugvordering steunen op de
grond dat ten onrechte toeslag is genoten in verband met een stijging
van inkomsten van eisers «partner», waarvan eiser verzuimd heeft dit
onverwijld aan gedaagde mede te delen. Nu eiser niet heeft voldaan aan
de op hem rustende mededelingsverplichting op grond van artikel 12 van
de Toeslagenwet is de toeslag naar de mening van gedaagde door zijn
toedoen onverschuldigd betaald.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 88



De primaire reden waarom eiser geen recht op toeslag heeft, is echter
gelegen in de omstandigheid dat eiser geen gezamenlijke huishouding
voert in de zin van de Toeslagenwet. Gedaagde heeft aanvankelijk ten
onrechte een gezamenlijke huishouding aangenomen, mede doordat
eiser –naar achteraf is gebleken ten onrechte– op advies van de plaat–
selijk vertegenwoordiger van gedaagde op het aanvraagformulier Toesla–
genwet had aangegeven dat hij een partner had. Van de kant van
gedaagde is echter toegegeven dat die zijde in gebreke is gebleven de
feitelijke woon– en leefsituatie van eiser te onderzoeken. Om die reden
heeft gedaagde afgezien van terugvordering van de onverschuldigd
betaalde toeslag over de periode van 17 augustus 1987 tot en met 30
september 1987.

Oordeel van de Centrale Raad:
De Raad stelt vast dat, gelet op het bovenstaande, het onverschuldigd

betalen van de toeslag aan eiser in hoofdzaak is veroorzaakt door het
achterwege blijven van een aangewezen onderzoek naar de woon– en
leefsituatie van eiser. Weliswaar heeft gedaagde ten onrechte op het
aanvraagformulier Toeslagenwet medegedeeld dat hij een partner had,
doch zeker ten tijde van de aanvraag bestond onduidelijkheid over de
vraag wat onder een gezamenlijke huishouding in de zin van de Toesla–
genwet moest worden verstaan, welke onduidelijkheid nog werd
versterkt door een destijds gehanteerde voor meerdere uitleg vatbare
toelichting op het aanvraagformulier Toeslagenwet. De Raad is van
oordeel dat gedaagde van terugvordering van de onverschuldigd
betaalde toeslag over de periode van 17 augustus 1987 tot en met 30
september 1987 onder de gegeven omstandigheden wel móest afzien,
omdat er ter zake geen sprake was van een toedoen in de zin van artikel
20, eerste lid, onder a van de Toeslagenwet. Immers, van verwijtbare
nalatigheid aan de kant van eiser is tenminste onvoldoende gebleken.

In dit licht bezien kan naar oordeel van de Raad evenmin gesproken
worden van een toedoen van eiser in vorenbedoelde zin, te minder omdat
hij nadien niet onverwijld uit eigen beweging de wijziging van het
inkomen van zijn «partner» aan het uitvoeringsorgaan heeft medege–
deeld. Gedaagde was derhalve realiter evenmin bevoegd tot terugvor–
dering over te gaan over de periode van 1 oktober 1987 tot en met 26
september 1988.

Het vorenstaande houdt in dat de bestreden beslissing en de aange–
vallen uitspraak niet in stand kunnen blijven.
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BIJLAGE III.1

Bedrijfsverenigingen vergelijkenderwijs.

In de hierna volgende «formats» is per bedrijfsvereniging een veelheid
aan gegevens opgenomen over:
- bestuursaangelegenheden
- kenmerkende aspecten
- organisatie
- informatieverstrekking
- uitvoeringspraktijk
- overige onderwerpen
- saillante punten

Deze gegevens zijn door bedrijfsverenigingen zelf verstrekt.
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Bij welke afgewe–
ken

geen

• DGA: voorstel
FBV eerst afge–
wcken, later
alsnog conform
FBV besloten

• uitstel besluit
herziening
uitv.organisa–
tie Cwerkgevers
niet eens)

• idem BGVB

* sanct icbclcid
(FBV); afgewc–
ken van socia–

•M
• samenwerking;

aUeen de bui–
ten– en «cdi–
sche dienst
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Nr.

16

18

19

Naam

Slagers

Detam

HaBiVi

Bestuursorganen
(welke)

• ledenraad
• algemeen be–

stuur
• bestuur rg–

sLagers
• KC

• ledenraad
CaLg. verg. )

• algemeen be–
stuur

• 06
• besturen be–

dri jf safdelin–
gen (3)

• KC (6)

• Contactcïe (2)

a. DB
b. plcno bestuur
c. 3x groepsbe–

sturen
d. 5x KC
e. algemene ver–

gadering

Vergader–
f requen–
tie

1
4

2

26

1

2 tot 3

6 tot 7
2 tot 3

26 (2
KC's 12)
1

Jaarlijkse agendapunten

• goedkeunng begroting
• jaarverslag/acc. verslag

• premïevaststelling

Fin: gegevens over adm.
Oetam; uitkomsten/premie
diverse regelingcn; jaar–
verslagen
Huish.i benoeminqen; man–
daatsbeslulten
Ovenq: FBV-circulaires;
verzoeken tot admin. pen–
sioenfondscn; verzoeken
ER-schap, verzoeken tot
vrijstellïng verzekering;
KC-voorteggers (als KC er
niet uit komt)

vaststelting premies
(a^b^c)
jaarstukken (a,b,e)
verdeLing administratic–
kosten (a,b)

Mandaat
(aan
wie)

GUO

GAK

Strekking mandaat

aLgeheLe uitvoerïng behou–
dens twijfeL en discretio–
naire bevoegdheden; zie
ook vraag 34

weigeren uitkeringen
• besïuiten inzake terug–

vorderen en verrekenen
• tocLating tot vrijw.

verz.
• premicnota' s
• omnbaar verkLaren pre–

mies
• KC geeft richtLijnen en

doet voorleggers; zic
ook 3A

mandaat aan admimstra–
teur, voorleggen aan KC
indien o.a. verzachtcnde
omstandigheden, protest,
v. b. v.b
mandaat aan c. voor indc–
ling, AK'ers, premiebeta–
ling, samensteUing KC,
groepseigenc
mandaat aan a. faillise–
ment aanvragen, rïchtlij–
nen mandaatstel ling, aLge–
meen voorbehoud

BeLangrï]kste bestuursonderwcrpen
(+ jaartal)

• directiebenoemingen C83/'8A)
• toetreding tot GUO ('91)
• NWW C'SÓ/'S?)
• wijzigingen in AAW/WAO

('86/'87/'89)
• Uet Administratieve Boeten ('90)
• wijziging reserve ZU en WA C'90)
• kosten C'82-'9̂ )
• uitbeenbedriju-^n ('88)

AAU ('82)
• beslissingsbevoegdheid KC-WW ïn gc–

vaL van failLissement ('83)
• directiebenoemmg C85/'90)
• sanctiebeLeid nWU en TU C86/'87)
• aanpassing delegat lebesluiten

C87/'88)
• overneming betaLingsuerplichtingen

bij onmacht werkgever ('88)
• voorstel B6D ('89)
• sociaal consulent ('90)
• terugwerkende kracht AAU-uitk.

('91)

1. schorsingsbesLuit Losse visknechten
'82/'86 c

2. premiedifferentïatie 2U haven '82,
'86, '89, '90 a, '91 c, b

3. proeftuin b.g.v.b. '82 a, b; '87,
'88 c, b,

4. inrichten VZA '86, '88, '89, '90 a
5. vijziging preime ïnc. systeem '82,

'83, '84, '88, '89, '90 a
6. zekerheidstelling AK'ers '84 a, b

'85, '86 a
7. verzuimadvisering '82, '83, '84,

'88, '89, '90 a
8. samerwoeging sectoren '86 c, b
9. sanctiebeleid UU '88, '90 a
10. ïnlevering werkbriefjes '82, '88,
'89 a

Bij welke afgewe–
ken

geen

geen

6. tocvoegen con–
cerngarant le–
bestuursvoor–
stel

9. verminderde
sanct ic

10. portvrij toe–
zcnden
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Nr.

20

21

Naam

Koop–
vaardi j

Vervoer

Bestuursorganen
(welke)

• Ledenraad
• bestuur
• dagelijks be–

stuur Cvoorz.
en pLaatsvcrv–
. voorz. be–
stuur)

• KC

• ledenraad
• aLgemeen bc–

stuur
• dagelijks be–

stuur
• Beoordelings–

Commissies
(BOC)

• Regionale Ad–
viesCommissies
(RAC)

• Bewaarschrif–
tencommissie

• Audit-comité
• Ad-hocbe–

stuurscommis–
sies (verzuim,
PR, prcvcntic
e.d.)

Vergader–
f requen–
tie

1x/jaar
Ax/jaar
4x/jaar

1x/14
dagen

Ix/jaar
6x/jaar
spoed
1x/week
(min.)

JaarLijkse agendapunten

• jaarverslag, balans,.
rekening, verantwoor–
ding

• toelichtlng adm.kosten
• vaststelLen premie

wachtgeld en ZW
• benoemen vertegenw.

alg. verg. GAK en FBV
• periodieke bestuursinfo

en circulaires

• jaarstukken
• toelichting adm.kosten
• premievaststellingen

ZW/WA
• kLachten– en fraude–

overzlchten
• begroting
• management Letter
• na '91: handhavings– cn

volumebeleid

Mandaat
(aan
wie)

GAK

GAK

Strekking mandaat

• toekenningen ZW/TU
• toekenningen UU
• dagLonen UW
• voorschotten verstrck–

ken
• terugvorderen
• werkvoorziemngen tref–

fen
• emiebeslissingen
• toeLatïng vrijwilLige

verzekenng

CaLLeen waar vast bcLeid
1s ontwikkeld door bestuur
of KCÜ)

zie BV 2
echter:
KC = BOC
met name de veelvoorkomen–
de en niet-beLeidsmatïge
werkzaamheden zijn geman–
dateerd

.

Belangri jkste bestuursonderwerpen
<+ jaartal)

'R3/'83: bankgarantie voor ZU voor ei–
gen-risicodragers

'84: betaling per maand vooraf
door werkg. i.p.v. kwartaaL
(preimeafdracht Ccntrale
Fondsen)

'86: stelseU.erziemng: wachtda–
genregeling en werkn. in bui–
tenland

'87/'92: wijziging WU, meer besluiten
over omvang van een recht

'88: preventie ziekteuerzui»
werkg.

'89: 7-daags- wordt 5-daagssysteem
'90: overwerkdiensten meeteLlen

voor dagLoon WU
'91: proefprocedure EG~verordemng
'91/'92: onderzoek feitclijkc vesti–

gingspLaats (premie na vorde–
ring)

'92: uituocnngsprobLemen UU

'88: Koninkl.PTT Ned. (KPN) bij
Vervoer (SVR-indeling), ofte–
wel 100.000 personen

. . : oprichting BGZ–
Wegvervoer, projccten
samen uitvoeren

'92: adm.overeenkomst, andere ei–
sen aan GAK

'92: audit-coimté ter bcvordenng
kwaLiteit

'91: start proef premiedifferenti–
atie

'92: veUigheidsproject bedrijfs–
tak

'90: vcrzoek BV 21 bij SVR tot
henndeling afvalvervoeron–
derncmingcn

'81 ev: bestrijding seizoenwerkloos–
heid toerwagenchauf feurs

'91 : soLlicitatieactivitciten

Bij welke afgcwe–
ken

advies KC
C87/-92, '89,
'90, '91, '9V92)
en Coórdinatic–
Commissie voor de
Kcx>pvaard i j ( geen
afwi jkingen)

geen afwijkingen,
wel nuancenngen
door discussies in
bestuur

voorbereiding door
Beoorde l i ngsCom–
missie in samen–
werking met afde–
Ling SV-21
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Nr.

22

23

Naam

Horeca

BVG

Bestuursorganen
(wcLke)

• Ledenraad
• bestuur
• commi ss les

• alg. vergade–
ring

• alg. bestuur
• dagelijks be–

stuur
• KC
• Ad-hoccommis–

sics

Vergader–
f requen–
tie

Jaarlijkse agendapunten

bestuur en ledenraad:
• jaar\,erslag/jaarreke-

mng
• vacatiegeLden
bestuur:
• accountantsrapport
• kostenverdeling

adm.kosten GAK
• preime'/. ZU en wachtgcld
• kwartaaL bestuurinfo

aLg. bestuur:
• samensteLLing KC
• ziekteverzuimci jfers

laatste 3 jaar
• beleidsplan
• management Letter
• pretnie nota' s
• begroting (sinds '92)
dag. bestuur:
• beleidsplan
• kwartaalci jfers
• rapportages budget, ma–

nagement, klachten
• begroting

Mandaat
(aan
wie)

GAK

Strekking mandaat

administratie uitvoering
regeLingen UW/ZW/AAW/WAO/
TW

directie: admimstratie
(modelmandaatsbesluit
pLus)

Belangri jkste bestuursonderwerpen
(+ jaartal)

leder jaar *: premies ZU en wacht–
qetd

'87 *: • echtensysteem WW
'87/'89: sanctiebeleid UW
'87 *: hijzonder besLuit gem.

aantat arbeidsuren
^ei zoenwerkn. WU

'87 *: referte-cis
sei zoenwerkn. WW

'91 *: rontrolebeleid ZU
'85/'87/'89 *: bouenwetteLi jke be–

sLuiten 2W
vanaf '90: ziekteverzuimproject
vanaf '90 *; looncontroLeproject
'88/'90 *: '.ynthesemodet uitvoe–

r ing SV
vanaf '82 *: bijzondere dagLoonbeslui–

ten wu/ZU'
vanaf '85 *: scholingsbeleid WU
'88/*90 *: preime-incasso systeem
uanaf '82: delegatie/mandaatsbe–

sluit
uanaf '90 *: veruerking jaaropgauen
vanaf '91 *: predifferentiatie ZW
'91 *: uitkenngsrecht AAU
(* = aLlcen in bestuur, rest ook Le–
denverg. )

'87: herstructurenng medische
dicnst

1 85 / ' 92 : reorgan i sat 1 c
1 85 / ' 87 : automat i ser i ng
'86/'92: terugvordenngsbeleid (f rau–

de)
'82/'92: verzckeringspLichtkwesties
' 87/ ' 91 : synthesemodel
'86/'91: sanctiebeleid
'89 ev: beleidspLan
'92: volunebeleïd
'91: terugdnnging ziekteverzuim

Bi j weLke afgewe–
ken

goede afstemming
en betrokkenheid
bi] de voorberci–
ding; bestuur is
niet van voorstel–
Len afgeweken

goede commumcatie
en dus overeen–
stemming tussen
bestuur en di rec–
tie



00

Nr.

24

25

26

Naai»

Over–
heid

Banken

Nieuwe
Alge–
mene

Bestuursorganen
(ntlto)

ledenvergadering
bestuur
M
KC (= OB)

algemeen bestuur
DB
ALV/Ledenraad
3 KC's
bezwaarschrif ten–
cie
kostencie
bestuurscie

cies

ledenraad (40
leden)
bestuur (20 Le–
dfrn)
KC-algemene zaken
(6 leden + 3)
3 deel-KC's
KC-musici/arties–
ten
bouwstenencie
mandaatcie
4 projectcics

Vergader–
frequen–
tie

1
3
12
40

4
ca. 15
1

1
2
12

52
ad hoc
wisselend
wisselend
wisselend

JaarLijkse agendapunten

jaarverslag, admin.kosten,
acc.rapport, premlcvast–
stelling, benoemingen,
bestuursinfo, vacatiegel–
den, vaststetling agenda
ALV, vergaderrooster, ove–
rzicht van in OB behandel–
de algemene onderwerpen

nota loonschatting, vast–
stelling premies, admini–
stratiekosten, jaarver–
sLag/rekemng + statis–
tïek, management Letter,
vergaderroostcr^ vacatie–
vergoeding

• jaarverslag
• jaarrekening
• accountantsrapport

• vaststeLLing premies ZW
en wachtgeld

Mandaat
(aan
wie)

GAK

GAK

GAK

Strekking mandaat

• toekcnnen/weïgercn uit–
keringen

• vaststeLLen te betaLen
premie door wg.

• vrijstetlen premie–
plicht o.b.v. gemoeds–
bezwaren

• instellen verhaaL <ZU/
WAO)

Bij twijfel en protest/be–
roep voorleggen aan KC.
Idem bij uitkenng na
overLiiden, terugvorde–
nng, omnbaar verklaren
premie en weigeren vrij–
steLLing gemoedsbezwaren.

Pnmaire beslissïngen
m.u.v. twijfel en pro–
test/beroep (dan KC).
KC doet verder uitkeringen
na overli]den, vormen/op–
heffen AKER's, weigeren
vri]stelling gemoedsbezwa–
ren etc. (zie ook 34).

ALgeheLe uitvoering. Bij
twijfel en protest/beroep
voorleggen aan KC (zie ook

Met name ruim mandaat
t.a.v. UU-sanctletoepas–
sing.

Belangrljkste bestuursonderwcrpen
(+ jaartal)

• verzuimbeheersing USW C9V92)
• invoering sociaaL consulenten MSU

('90- '92)
• scholing en uu ('89-'92>
• werkgelegenheidsbevordcrende maat–

regelen ('87- '90)
• art. 19a uu (uitsluiting recht op

UU uan JUG'er) C9V92)
• vcrzekcringspLicht contractantcn

('90-'92>
• vermogensafdracht ï.v.m. vertrek

PTT en Start ( '89/'90/'92)
• afdracht UPu-baten aan het AHf
C9V92)

• relatle met GAK ('90-'92>
• kwaLlteit disnstuerlening ('89-'9D
• invoeren functie sociaal consulent

('89- '92)
• aanstellen consulent bcdrijfsart–

sen? ('90/'9D
• preniedïfferentiatie ZU C9V92)
• werkloosheidsbestnjdïng C89-'92)

• begeleiding/controle UU ('89-'9D
• activiteiten i.k.v. verzuimreductie

en opzetten eigen deskundige dienst
C91/'92)

• kostentoerekenmg ('90/'9D

• wijziging wcrkingssf eer NAB
('86/'86/'89>

• wijzïging uitvoeringsorgamsatic
(svnthescwodeL ) ('87— '92)

« sanctiebeleid «u ( ' 86/ ' 89/ ' 90)
• consequenties WU t.a.«. flexïbele

arbeidsrelaties (uïtzendkrachten en
musicï) C87/'88)

• AAW-voorzieningen: afbakening
C87/'88)

• reparatiewetgeving AAU ('88/'89/-
'90)

• grensoverschrijdende fraude ('84)

Bi] weUe atgeue–
ken

ZeLden, want be–
stuur zelf geeft
rïchting aan door
GAK ontwikkelde
uoorsteLlen.
Twee gevallen:
• schoLing en UU
• art. 19a uu

Consulent be–
dnjfsartsen (zou
geen toegevoegde
waarde hcbben) .
Premicdif ferent la–
tie ZU (achteraf
i.p.v. vooraf).

Geen (aLLeen wat
nuances) . Te ver–
klaren door voor–
afgaande afstfrni—
ming tussen socia–
le partners en SV–
afdeLing.
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Nr.

27

Naam

NIBv

Bes t uu r sorganen
(uelke)

a. bestuur
b. ledenraad
c. 4 sectorcon–

mlssles
d. voorzitters–

overleg

Vergader–
f requen–
tie

a. 1x/7
veken

b.

Jaarlijkse agendapunten

jaarstukken

Mandaat
(aan
wie)

j«

Strekking mandaat Belangrijkste bestuursonderwcrpen
<+ jaartal)

'90: opgaan chemie in NIBv
'87: Liquidatie BV Hijmndustrie
'88: invoering SSEC
'90: herziening uit uoer i ngsorgan i sa–

tie
'89: sanctiebeleid WU
'92: sanctiebeleid ZW
'86: wijziging invorderingssysteem
'90: uitbreidina experimcnt BGVB
'8f: schoLing u:tkeringsgerechtigden
'90: begeLeiding en controle (rcinte–

gratie werklozen)

Bij weLke afgewe–
ken

administratie ge–
yolgd (eventueel
FBV en SVr)

1
co
<c
w

ro
to

00
o



2 FORMAT KENMERKENDE ASPECTEN ORGANISATIE
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Nr.

1

02

03

Naam

TA8

Zuivel

Bouw

Kenmerkende aspecten BV

• bedn j f stakgen chtc bin–
ding

• grote bestuurlijke be–
trokkenheid

• herkenbaarheid voor wn.
en wg.

• kortc Lijnen

• f lexibi liteit bij uit–
voenng

• nadruk op ondcrzoekcn
naar retntegratie
arbeidsongcschikten

• nict mogelijk bovenwett.
ZU te herverzekeren

• terughoudende mandatc–
nng

afwijkend van GAK-BV:
• medische controle eigen–

nsicodragers door med.
dienst GAK

t incassobeleid per kwar–
taa L 1 . p . v . maand , geen
rente vorderen bij tc
laat betaLen

integratle SV-wetten cn be–
dri jfstakrcgelingen in SFB;

ui tvoenng

Prof ieLwijzigingen in toekomst

b L d
(zowel bi] WAO als UU)

• meer f Lexibi liteit cn doelma–
tigheid bij uitvoenng (kan–
toorautomattsenng, beter opge–
leid personeeL)

• niet eigen profilenng, wel
identiteit

• onderzoek Langdurig ziektever–
zuim jongeren ZuiveL; preventie

• belangenbehartigen waarborgen/
discussie over bij GAK of GUO
of NIBv aansLuiten

in verleden initlaticven tot volu–
mebeheersing ZW/WAO/WW; advisenng

9

Specifiek bc–
Leid mogeLijk
(ja/nee)

ia (maar qe–
beurt nu mct)

}a, in overLeg
met GAK,
bi jvoorbeeld:
• bij ZuiveL

verzeker–
den worden
nict be–
trokken 1n
"begeLci–
ding en
controtc
wu" zoaLs
het GAK
dat uit–
voert vcwr
de andere
BV'en

• eigen-ri–
sico-voor–
waarde is
min. 750
werknemers
sinds 1967

]a
kostentoereke–

ling o.b.v.
activiteïten
niet gesplitst
naar wett./
bovenwett.

Uijzigingen in "eigen beleid"

AG '. oe Leqpnhe i dsarbeid sanc t i 6be-
Leid WW, f raudebestn jding, controte
en begeLeiding arbeidsong., handma–
tige loonbedn juen
Taba^ : VZU– req L ement , sanct i ebe Le i d
WW/TW, uaststeLLen verplichtingen
ER-dragers, reintegratiebeLeid, te–
rugvordcr i ngsbcLsid

• sancticbeleid UU (zie vraag 30-
33)

• sanctiebeleid ZW, aanleiding was
jurisprudentie

• schrappen mogeÜjkhcid premiedif–
ferentiatie ('85)

• uitloopti jd 2 maanden bij verla–
ging arbeidsongeschiktheid ('89)

'85- '91 : kosten/batenonderzoek con–
trole ZW en uw

'88: FBV nieuwe stijl, ge'inte–
greerde gevalsbehandeling

'91 : verzuimbeheersing
'91: regionale gevalsbehande–

Ling ZU en AAW/WAO

Specïfiek beleid uoor aangesLoten ver–
zekerden

AG - i ntcns i cve voor L i cht inq, i . s . ni.
sociaal-economisch voorlichters van
bonden
Tabak: bedn i f sbezoeken

• bijzonder dagLoonbesluit ZU Csei–
zoenonde r k enm ng )

Het SFB is kenmerkend.
Ook de directe relatie met bedrijfstak
bi j voorbecLd vorst— WU" , af st&imning
betaLing wu op lcxïnbetaLingsf requentic
bedrijfstak etc.
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Nr.

4

8

10

11

Naani

Hout

Grafi–
sche Be–
dri jf s–
vereni–
ging

Metaal

m jver–
heid

Kenmerkende aspecten BV

• eigen beLeid op aantal
terreinen (bv. overtre–
ding controLevoorschnf–
ten en nlet-tijdige
ziekme Idi ng; sanct 1 cbe–
Leid bi] UW; sanenng
premieschulden)

• terughoudend met mandaat
t.a.v. terugvordenng

• opkomen voor kLeine
uerkgevers

• veel bednjf stakken, dus

prermes

• geen KC
• korte lijncn met DB/be–

stuur Cook verzekerden)
• verwevenheid bestuursle–

den met andere functies
in bcdnjfstak

• beroepsmogeli jkheid voor
werkgevers Cuniek)

• KC treedt op als DB
• uerkingssfeer komt gro–

tendeets overeen mct CAO
Metaal/Elektro

• buitensecretanaat
• geen vcrLengde uitkering

bij ao, wegens verpLich–
ting tot aanvuLLing UAO/
AAW-ui tkenng

btnnen BV, klemschalige
Leden (gem. 10 werkn. per
uerkg.), veeL werkgeversor–
ganisatif*s

Prof lelwi jzïgingen in toekomst

geen behoefte aan prof i lering, wel
aan wg. onderscheid duldelijk ma–
ken tussen GAK en BV (failLisse–
mentsaanvraag beslissing van bran–
chegenoten, niet van GAK)

• studiecommissie over dit onder–
werp gestart (rapportage '93)

• terugdringen ziekteverzuim/WAO–
instroom (vanaf '90)

Gccn behoefte aan profUcring.
BV overweegt te gaan werken met
jaarplannen. Staat acticver beleid
voor t.a.v. :
• handhaving en f raudebestri jding
• volumebeleid
• begeleiding UU-werknemers in

relatie tot ïntegratie in scho–
lingsbeleid.

naar GAK toe alert op kualiteït
uitvoering, met op optischc pro–
f i Lcring

Specifiek be–
leid mogeLijk
C ja/nee)

i«

• wekelijks
toezenden
werkbnef–
]CS

t zenden van
fol–
ders/kran–
ten

• premiebe–
talïng

• aanvulLin–
gen
WAO/AAW

ja (maar niet
actueel)

ja

Uijzigingen in "eïgen bcLcid"

• te late ziekmeLding cn overtre–
ding controlcvoorschrïften ZW
('92)

• intrekking bijzonder dagloonbe–
s Lui t tentcxinste L L ingsbouwers
C'90)

• terugwerkende kracht voorzie–
mngsbesLissing C '85/'86>

• beperkte mandatering van terug–
vordenng/verrekemng ('89)

t meuwe regels ER-schap ('88)
• toepassing Uct Ovcrgang van On–

dcrnemingen bij faiUissement
(ca. '82 e.v.)

1 . conformeren aan SVr-rcgeLs vakan–
tieWW ('92)

2. wi]zigingen (3) aanvulLingsrege–
Lingen 50+ UAO'ers t.g.v. c.a.o.–
af spraken

3. uitkenng bij scholing (vcrpleeg–
kundige) ('91)

4. sanctiebeleid ZU bij overtreding
controLevoorschrif tcn ZW n.a.v.
CRvB-uitspraak

5. geen generaLe machtiging aan GMO

• dagloorwaststelling ZU/UU/UAO
('86)

• vergoeding werkverzuim ZU ('86/
'91)

• 26-wekenbeleid nWW ('88)
• buitenwcttcLi jk beleid scholing

voor verzekerden ('91)
• bovenwcttclijk uitkering zïekte–

wet bi] zwangerschap/bevalling
('88)

• toepassing Wet Overgang van On–
dernemingen bi] faULissement
('85)

• sanctiebcleid WW; hoogte sanctie
C86/'87)

• sanciebeleid ZU ('89)
• verlengde uitkering ZW ('89)

Specifiek beleid uoor aangesloten ver–
zekerden

Hecht groot belang aan inspanmngen
GMD om betrokkene naar passend werk te
begeleiden, bi] voorkeur bij eigen
wcrkgcver; specifieke uitlooptemii]n
bij herziemng/intrekking AAU/UAO-uit–
kering.
WU: verwijtbare werkloosheid^ met
ingaan op contractsverlenging, onder–
brekingswerkloosheid, kntisch t.a. u.
schoting met behoud uitkenng (vla
"subjecttoets") .

• veeL aandacht voor begeLeiding en
controle

• eigen arbeidsbemiddelingsbureau
• geen wachtdagen ZU
• beroepsmogeli )kheid voor wcrkgever

• 2 jaar aanvuLLing WAO (50+ tot 65
jaar 85%)

met andcrs dan reeds bi] andere vra–
gen genoemd

• wekclijks inleveren werkbnefjes
basis-UU

• scholing tijdens UW via bedrijfs–
takregel ingen

• vorstverLetpenode mededelen aan
werkn.
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Nr.

15

16

18

19

Naam

Bakkers

SLagers

Detam

HaBWi

Kenmerkende aspccten BV

dienstverLenend voor bran–
che, grot* betrokkenheid en
goede toegang

• zeer korte lljnen, waar–
door sneLlc besluitvor–
nnng

• flexibele uitvoering

• pLatte orgamsatie,
daardoor snel

• cLiëntgericht mct strlk–

• aandacht voor kosten en
baten

• mcer zorgvuldigheid en
juistheid dan hoeveel–
heid

• vcrschULende bedrijfs–
takken

• 3 groepsbesturen/5 KC's
• bijzondere dagLoonbe–

slulten
• als ccrste premiediffe–

rentiatie en BGVB
• goede samcnwerking wg./

wn.

Prof ielwi jzigingen in toekomst

onderzoek ciscn cn wcnsen om
dienstverlening te verbeteren
BVB is nict concurrerend Cte duur)

door GUO dcccntralc uitvoering
roogeli jk

• (n.a.v. imago-onderzoek) betere
bereikbaarheid; snellere beant–
woording bneven en verkorting
doorloopti jdcn

• afstemming produktenpakket op
klant

• meer aandacht volumebeleid Cin–
stcLLen stuurgroep)

• f raudebest r i j di ng
• sanctlebeleid
• kostenontwikkeling
• commumcatie tussen bestuursLa–

gen
• externe PR Crichten op beperkt

aantat DK's - merendeel van
verzekerden)

Specifiek be–
Leid mogelijk
C ja/nec)

ja
binnen nsico–
groepen o.b.v.
projectadmini–
stratie of
verdeeLsleu–
tels

ja (maar met
actueel)

J«

• centrale
behande^
Ling UU/ZW
op DK Rot–
terdam

• tarleven x
handelin–
genx en
anders
urenver–
antwoor–
ding

Wijzigingen in "eigen beleid"

'88: tcrugvorderirgbcLcid
'88: f raudebeleid
'87: sanctiebeleid
'89: handboeken per wetstraject
'88: afdeling Jundische en Beleids–
zaken
'86: sanctiebeleid UU
'88: opleiders ZU, AAU/UAO en UU

• wi]2iging controlemethodick C'90)
• insteLLing kLachtcncic ('89)
• uitgaue infobutlctin C'8A)
• intbreiding computer met oog op

• instelling f raudecommissie ('87)

WW: scholingsbeleid, sanctiebeLeid,
matiging terugvordenng, werken als
zelfstandige met behoud uitkering
ZU/WAO/AAU: geen hogere vergocding
huishoudeLi jke huLp^ beperking ge–
brulk wcigeringsbevoegdhcid, niet
vergoeden bepaalde huish. huLp, be–
Leid bij weigering te voldoen aan
oproep VGK, terugwerkende kracht
AAU-uitk. (bupo)
Al3_eme_en_:_ eenvoudiger aanlevering
gegevens door wg., oprichting BGDe–
tam, insteUen verzuimadviesbureau.

1. versoepeling vakantie 57 1/2 jaar
en ouder (sept. '82)

2. wijzigingen voorzieningen binnen–
schcpen (sept. '86)

3. afwijk-ing dagLoon seizoenwcrkne–
mers (dec. '86)

4. InvuLLing dagloonbesluit IUS
(okt. '91)

5. afwijklng dagLoonbesLuit WAO
i . v.m. ovcrwerk (okt. '87)

Specifiek beleid voor aangesLoten vcr–
zekerden

rekcning houden met specifieke kenmer–
ken bednjven (kleinschalig) : verreke–
mng premie met ziekengeLd, controte
op 3e ziektedag, afstefnming andere
regelingen

snelle uitkeringsafhandeling, juiste
bcrekening e.d.; yoldoende infover–
strekking ovcr hoogtc uitkcring^ duur,
plichten en beroepsmogelijkheden

WU; bij sanctiebeleid rekening gchou–
den met branche uerzekerden (3 bran–
che-KC's), bi jv. verwi jtbaarheid werk–
Loosheid bi] ontsiag i.v.m. diefstal
ZU/UAO/AAW: intcnsieve begeleiding
werkgevtrs huispersoneet bij AAU-voor–
zlening
Uitvoerinq aLqemeen: snelle en soepeLe
verucrking gegevens, waardoor correcte
en tijdige beslissing op claims; aan–
dacht voor verzuimbestri jding (UU/WA–
0/ZU) o.ra. door terugkeerpLannen en
overLeg met arbvo

• één DK voor ZW/WW binnenscheepvaart
(Rotterdam) en voor natte winmng -
UU (Nijmegen)

• concentratie gcvaLsbehandeting hcr–
structurerir>g (Rotterdam) met spe–
cialc procedure-af spraken
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20

21

22

Naam

Koop–
vaardi j

Veruoer

Kenmcrkende aspecten BV

nauwe samenwerkmg branche–
organisatïes, befnvloeden
eLkaars regelingen
Lange werktijden en dan
lang verlof, 7-daagse werk–
week, vaak in buitentand
(regelingen hierop afge–
stemd)
daarom uitvoenng UU en ZU

1992: beëindiging adm.ovcr–
eenkomst GAK, vaststeUen
nieuwe ovk

matching met c.a.o.'s, be–
stuursledcn binding met
bedrijfstak, secrctariaat
(SBH) afstemming sociaLe
partners

Prof ielwi jzigingen in toekomst

betcidspLanncn voor f raudebestn j–
ding, controle en bennddeling UW,
ziekteverzuim terugdnngen

voldoende greep op uitvoeringspro–
cessen:
• AG-teams (medische begeleiding
• AG-adm.teams en UW-teams (ad–

m.en beleid)
• teams voor uerkg. en werkn.

countmanager, tcuens 21-medisch
adviseur

duideLijker beleid naar bedrijfs–
tak^ profïlering in uitvocring van
belcid voor handhaving, looncon–
trolc, zicktevcrzuim^ aanv.uitke–
ringen, toepassing UAGU

Specifiek be–
Leid mogeLijk
(]a/nee)

ja, specifieke
regelingen
worden uitge–
voerd, 3 kan–
toren voeren
UU uit;
als met bin–
nen GAK-systc–
men past dan

uoerd en in
rekemng ge–
bracht

ja
• soLlicita–

tie-acti–
viteiten
UU

• dagloon
seizoens–
uu

• verlengde
uitke–
nngs-re–
geLing ZU

• bij zondere
dagloonbe–
sluiten

• afwijkend
beleid van
GHD (auto–
stoelen)

ja, in overLeg
met adm.
als niet in–
pasbaar in be–
staande proces
dan o.b.v.
tijd/uren, an–
ders taricvcn
voor produkt

Wijzigingen in "eigen bcLeid"

'82: invoering wachtdagen UU
(i.v.m. hoog nsico speciale
groepen)

'86: aanpassing aan stelselherzie–
mng

'90; overwerkdienstcn meetelLen
uoor dagLoon (o.b.v. uit–
spraak CRvB)

'91: afspraken soc. partners be–
perken, arbeidsongeschlkt–
heidsvolume uitwerken

'91: proef begeleiding en controlc

traal Arbeidsbureau

'83: bankgarantie eigen-risicodra–
gers

'83: info aan Ri jksverkeersinspec–
tie wcrkgeversopgaven

'8A: nict toepassen evenredige
vermindering dagtoon seizoen
UU

'87: begeleiding ziektegevaLlen
door 1 arts voor CentraaL
Nederland Copenbaar vervoer)

'91: aanbod verhalen pnvé-schade
werknemers

WU:

vaststeLlen gcm. aantal arbeidsuren,
bi]zonder dagloonbesLuit, arbeids–
verLcdcncis, sanctiebeleid
ZU/UAO/AAW:

toepassing art.30 ZU, dagloonbesLuit
ZW, meLdïng/controle/verzuïmregis–
tratie ZW etc.

Specïfiek beleid voor aangesloten ver–
zekerden

zusterorg., ook controles
• aandacht voor veilighe^d, mailing

werkn. in blad, bezoeken aan boord
etc

• andere uitvoering bi) GAK (3 kanto–
ren)

forneel: vergoeding kosten ziekte/on–
geval buitenland, wachtdagenbesluit
ZU, b-ijzonder dagloonbesluit ZU/uu
etc.
nïet formeel: compensatie overwerk bij
WU, min. A sollici taties per U weken,
autostoelen etc.

dïgen per distnctskantoor voor ziek–
teverzuimaanpak



o>
o>
Q.
a>

Q)

3
CD

CQ
Q)
Q.
CD

"ÖJ
Q)

CO
NJ

I

CO
co
00

N5
N)
l̂

00
O

Nr.

23

24

25

Naam

BVG

Overheid

Banken

Kenmerkende aspecten BV

open orgamsatie, voorop
lopend in samenwerking mct
andere SV-organen;
commumcatic werkgevers en
werknemers;
vernieuwend

• actief DB, beleidsmatig
• door personeLe ouerlap

sterke wisselverking KC–
DB

• bijzondere poputatie
(kort of "bijzondcr"
dienstverband), uaardoor
voLumebcleid m.n. ge–
richt is op USU'ers (e–
nige constantc groep in
bestand)

• speciaaL schoL ingsbeleid
Cex-dienstpLichtigen,
vroegere werkgelegen–
heidspLannen voor jon–
geren)

• actieve opstelLïng
• naast uitkeren ook volu–

mereductie
• nieuwe administratleo–

vereenkomst met GAK,
waardoor BV beter ver–
antwoordeli jkheid kan
n*men voor uitvoering
SV-wetten

Prof ieLwi jzigingen in toekomst

bijdrage volumeproblematiek;
optimaLe dienstverLemng en basis–
processen ( Lage uitvoenngskos–
tcn);
maximale arbeidparticipatie cLi–
entcn en opvang financièLe gevoL–
gen bij uitval uit arbeidsproces

Meer profiteren, ra.n. t.a.v. acti–
viteiten op gebied van volumebe–
heersing (men doet het al, maar
buitcnwereLd moet hct ook weten).
Profilering m.n. gericht op werk–
gevers in WSW.

Opstellen businesspLan met be–
leidsvisie van BV voor komende
jarcn; heeft reeds gcleid tot
schcrpcr sanctiebeleid en beLcids–
pLan beperking ziekteverzuim (o.m.
opzetten eigen deskundlge dienst).
BusinesspLan vergezetd van commu–
nicatieplan.

Specifiek bc–
lcid mogelijk
(ja/nee)

ja

]a

ja Czie bijv.
premiediffe–
rentiatie ach–
teraf )

Wljzigingen in "eigen heLeid"

'91: sanctiebeleid ZU/UU
'91: schoUngsbeLeid WW
'89: looncontrolebeleid
'91 : verzuimbeLeid
'92: handhavingsbeleid en terug–

vordenngsbeleid

Zie ook 30/31. Verder:
• scholing en WW
* BV2A-sanctiebeleid t.a.v. ]onge-

ren die ti]deli]k werkten
(TVGWJ'ers) en ontsLag namen OT
contract niet verLengden

• verzekenngsplicht contractanten
Cbij 2e contract)

• aangepaste toepassing art.44 l^d
1a ZW voor WSW'crs (weigeren zie–
kengeLd omdat ao al bestond bij
aanvang verzekenng)

• verzekeringsplicht LecrLing-ver–
pleegkundlgen.

• herziening admin.overeenkomst mct
GAK Cnov. '92)

• opstellen businessplan C9V92)
• commumcatieplan Cdec. '92)
• beleid beperkïng ziektcverzuim

(maart '92)
• aanscherping sanctiebeleid WW

(juni '92)

Specifiek beLeid voor aangesloten ver–
zekerden

bij bcleidsvaststelLing rekemng hou–
den met adviezen FBV en eigen karakter
sector

UU: • scholingsbeLeid
• sancticbeLeid (passen–

de arbeid, verwijtbare
werklh. , vakantie,
ctc.)
dagLoonvaststel Ling
vri jwi lligerswerk
export WU-uitkenngen
art. 19a UU

ZU: rt. 4A 1a
AAU/UAO: • ingangsdatum uitkering

• zorgvuldigheidstermi jn
WSW-ers

Divcrs: • mnder teruqvorderïnq
bij admin.fouten

• brutoterugvordering
bij werkzaamheden aLs
zelfstandige

• verzek.plicht kortdu–
rende werkverbanden

• prijs, kwaLiteit en levertijd
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26

27

Naain

ALgemene

NIBv

Kenmerkende aspecten BV

• grotc dlverslteit in
popuLatie (waaronder
] eugdgehand i capt en )

• vect flexibele arbeids–
verhoudingen

• veel FBV-beleid initia–
tief van BV 26

• ruim mandaat
• projectcommissies voor

snelheid cn flexibili–
teit

• Leden van bestuur en
Ledenraad aangewezen
door centraLe orgamsa–
ties wg. en wn.

• naast standaard-GAK-info
verlangt men van GAK
spec i f i eke, branchege–
richte info

geen onderscheiding met
andere GAK BV'en op organi–
satie en procedures, "wcl
eigen beleid cn bestuurlij–
ke info"

Prof ieLwi jzigingen ïn toekomst

• meer profilering (BV ïn alge–
meen en BV 26 in bijzonder:
meer dienstverlenend richting
wg.)

• meer aandacht voor oneigenLijk
gebrulk

• meer efficiency; bevordenng
gebruikersvriendeLi jkheid, be–
grï jpeLi jkheid en heLderheid
systematiek

• vo L umebepe r k ï ng

• uitdieping fraude– en handha–
vingsbeleid

• beheersing voLume

Specifiek be–
teid mogelijk
Cja/nee)

ja

j«

Wi]zigingen in "elgcn belcld"

• vcrpLichte 4-wekeli jkse Loonopga–
ve uitzendbureaus ('87)

• vaststelling criteria t.a.v. am–
bulant werken door musici en ar–
tiesten C'91)

• sanctiebeleid UW C'90)
• vcrstrekking AAW-voorzieningen

t.b.v. volgen reguLicr ondcrwijs
C'88)

• mandaatverlemng aan adm. blj
sancties sollicitatiegedrag

• uoorschnften ZU ('92 besluitvor–
ming)

• f Lexibi Lisering zwangerschapsver–
Lof ('88)

• schcrp premiebeleid
• ïndeling kunstoffenbedrijven
• medische controle GAK voor ER's

('83, "niet meer doen")

Specifiek beleïd yoor aangesloten vcr–
zekcrden

Door gevarieerd vcrzckerdenbestand op
aantaL terreinen specifiek BV-beLeïd:
• uitvoering WU voor uitzendkrachten
• uitvoering UW voor musici en ar–

tiesten
• AAW-voorzieningenbeleid
• AAU-uitkenngsbeleid voor jeugdge–

handicapten

• geen specifiek beLeid voor aange–
slotcn verzekerdcn

O
CJl



3 FORMAT ORGANISATIE

Nr.

1

02

03

04

88

10

11

15

Naam

TAB

Zuivel

Bouu

HQUt

Graf i–
sche
Be–
dri jfs–
verem–

91 ng
MetaaL

Metaal–
ni jver–
heid

Bakkers

Oominant inrichtingscntenum
(branche, regeling, functioneel, mengvormen, regi–
onaal etc. )

functioneel Cmet afdelingen beleid en ao, systeem–
ontw. , infobeheer, medische dienst, DK' s, AZ, OG,
Beleggingen, FA, Interne en Kwaliteltscontrole,
Pensioenen, Organisatie, PZ, JZ)
DK's (8) hebben regelinggenchte indeling met

mieafdeling en buttendienst . Onder DK's hangen
regiokantoren (41) met VGK/BGK-taken m.b.t. WAO

bedri jf stakpensioerrfondsen, indeling/premievast–
steUing/incasso) . Daarnaast centraLe functionele
ecnheden (PZ, automatisenng, facilitair, organi–

ment, bedrijfsec. functie) en centrale staven
(IAD, PR, JZ ctc.)
onder directoraat SV ressorteren de OK's (uitvoc–
ringsfunctie) en ccntralc staf, bcleidsontwikkc–
Ling, VGK-functie en bestuurscontacten. DK's zijn
gestructureerd naar wetten met aparte buitendienst
en venf ïcaticfunctie

gesplitst in 4 produktgerichte "kolommen": werkge–
uers, werknemers, financiën en personeel/automati–
sering;
binnen werknemers indeLing naar regeling (WW en
rcst) en regio

zie BV 24

GAK

21 e BV 24

zle BV 24

3 businessumts: SV, pensioen/vut en financiën.
SV is onderverdeeLd in afdelingen: ZW^ WW, WAO en
4 andere.

Rcgiokantorcn (cx–
spreekuurpunten en
pv' ers) (ja/nee)

ja

ja
30 districtskanto–
ren, 44 rayonkan–
toren, spreekuur–

correspondent–
schappen

8

zie BV 24

zie BV 24

zie BV 24

41 rayonkantoren
en 8 rcgiokantoren
(alle GUO)

Taken regiokantoren

• uitvoenng ZW/ZZU/WAO/WW CbeoordeLmg
recht en vaststellen hoogte)

• registratie basisgegevens t.b.v. VZA, pre–
mievaststeLling e.d.

• voorbereiden en uitvoeren beroepszaken

niet: VGK/BGK-zorg (dit op rayonkantoor)

• dlstrictskantoren:
uitvoering ZW/AAU/WAO/WU/TU Cuitkeren,
begeleiden, controLe^ realiseren voorzie–
ningen, WAGU)

• rayonkantoren:
administreren ziekmeldingen, beoordelen en
controLe arbeidsongeschiktheid

• correspondentschap UU:
aanvragen WW behandelen, ontvangst werk–
brief jes en informatie verstrekken

afuikkeling adviestraject BV - GMD in het
kader van arbeidsongeschiktheidswetten

zie BV 24

zie BV 24

zie BV 24

buitendiensttaken en medische taken:
ZU/AAU/UAO: controle en begeLeiding
WW: intake, controle en begeLeiding

BehandeLing met-routinematige gevallen

LandeLijke KC

• gevatsbehandeling decentraal op dis–
trlctskantoren

• geen onderscheid naar weL/niet routi–
nematige gevatlen Cechtcr UW: met–

routinematig door kwalitatief beter
pcrsoneel)

• aantat beleidsmatige aspecten met
gemandateerd

• bij twijfeL (niet gladde gevallen) KC
om uitspraak vragen (logistiek pnn–
cipe)

regïokantoren behandelen arbeidsongc–
schiktheid, wanneer de BV afwijkt van
het GMD-advics wordt het aan de uerkcom–
missie voorgelegd

zie BV 24

zie HaBWi

zie BV 24

zie BV 24

gevalsbehandeling (yaststelten uitke–
ring^ LoonvaststeUing) uindt met de–
centraal plaats, weL de sociaal-medische
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Nr.

16

18

19

20

21

22

23

Naam

Slagers

Detam

HaBiVi

KOQp–
vaardi j

Vervoer

Horeca

BVG

Oominant inrichtïngscritenum
(branche, regeling, functioneel, mengvormen, regi–
onaal etc.)

Zie BV 1. Afwijking: gevalsbehandeling voor BVS
nog centraal. Wordt ïn toekomst gedecentralïseerd.

Mengvorm. Op hoogste niveau FEZ, RegionaLc Dienst,
Centrale Adm., grootwintcelbedrijf en staven. In CA
zijn uitkenngsafdelingen ondergebracht en dc VZA.
Beroepsprocedures bij JZ. Pensioen– en andere
fondsen uitgevocrd door FEZ.

GAK

zic BV 2

zie BV 2

zie BV 2

functioncel: ontwikkeling/uitkerlngsverzorging/
f inanciën/interne dicnstverLcmng
uitkeringsverzorging: decentrale rayons (binnen
rayon naar wet) en centraLe onderstcuning

Regiokantorcn (ex–
spreekuurpunten en
pv'ers) (ja/nee)

ja

GAK (speciale po–
sitie Rotterdam en
Ni jmegen)

ja
3 districtskanto–
ren, 44 rayonkan–
toren, spreekuur–
adressen en WW–
correspondent–
schappen

zie BV 2

zie BV 2

17 rayonkantoren

Taken regiokantoren

• WU: intake– en begeleidingsgesprekken;
controte; vaststeLLen recht, hoogte en
duur; betalen

• ZU: melding, controle, medische beoorde–
ting, vaststel Len recht/hoogte/duur, beta
len

• WAO/AAW: dagloononderzoek, begeleiding en
controle

• TU: onderzoek binnen aLle wetten
• aLgemene infoverstrekking

GAK

zie BV 2
echter: gevalsbehandeLing ZU en UU op dis–
trictskantoren

zie BV 2

zie BV 2

feitetijke uitvoerïng (vroeger alleen meLd–
punt, nu volLedige uitvoerïng)

Behandeling met-routinematige gevallen

KC

Speciale umts binnen de desbctreffcnde
afdelingen uan de Centrale Admimstratie
(hoofdkantoor)

a. gevaLLen onderscheiden naar weL/met
binnen gestelde mandaat

b. twi jfelgevallen naar KC
c. ondcrscheiden naar beoordelen/conti–

nuerer
d. onderscheiden naar gLadde en niet

gLadde gevaLLen (UW)
(c. en d. in toencmende matc)

zie BV 2

zie BV 2

zie BV 2

hoofdkantoor behandelt claims WW, voor–
ziemngen AAW, verhaalszaken ZU/WAO,
ziekmclding vrijwillig verzekerden en
Risicofonds, beroepszaken
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Nr.

24

25

26

27

Naam

Over–
heid

Banken

Atge–
mene

NIBv

Dominant inrichtingscriterium
(branche, regeling, f unctionecl, mengvormen, regi–
onaaL etc.)

GAK telt drie dïrectoraten (socialc verzekeringen,
bedri jf spensioenfondsen, indeling/premievaststeL–
Ling/incasso) . Daarnaast centrale functioneLe
eenheden (PZ, autom. , faci Utalr, organisatie,
statistiek, basisregistratie, infomanagement,

PR, JZ etc.).
Onder dircctoraat SV ressorteren de DK's (uitvoe–
nngsfunctie) . Daarnaast centrale staf , beleids–
ontwikkeling VGK-functie en afdeling "bestuurscon–
tacten". DK gestructureerd naar wctten met aparte

zie BV 24

zie BV 24

GAK

Regiokantoren (ex–
spreekuurpunten en
pv'ers) Cja/nee)

ja (OK, rayonkan–
toor, spreekuur–
adressen en cor–
respondenten WU)

zie BV 24

zie BV 24

GAK

Taken regïokantoren

• uitvoering ZU^ AAU/WAO, W, TW, UAGW (uit–
keren, begeLeiden/controLeren^ realiseren
voorziemngen)

• uitvoering wairn l op OK Venlo

beoordelen ao

correspondent : aanyragen WW, werkbnef jes

21 e BV 24

zie BV 24

GAK

Behandeling met-routincmatige gevaLLen

ALles op DK. Uel bepaalde besl i ssingsbe–
voegdheden niet gemandateerd aan GAK.
Dergelijke gevaUen in KC (is niet per
def initic "niet-routinepnatig") . Wel
stceds mecr ondcrscheid naar "beoorde

verricht door hoger gekwalif iceerde rae–
dewcrker. In werkstroom UU onderscheid
gemaakt naar glad/niet glad (is voldoen–
dc info voor besLissing voorhanden). Bij
andere wetten bestaat dit onderscheid
met (met nodig gebleken).

zi e BV 24

zie BV 24

GAK

o
oo



FORMAT INFORMATIEVERSTREKKING

Nr. Naam Door bestuur ontvangcn info Info t.b.v. werkgevers Rekening Cja/nee)
Specificatie
(j/n)

TAB • Cliënten: klachten over GUO
• RG/bedM)fstak Cgetrapt via bestuur RG): AG: versLagen FC/KC, ingesteLde indeüngson–

derzoeken TAB/SFB, debiteuren, verslag vergadering dïstrictsdir., notulen afde–
Lingsbesturen, wetswijzigingen (ook Tabak), statistische info, stand voorschotheffing

Tabak: vcrslagen Cie van Uitvoering, ziektensicoci jfers

GUO-info (5* p.j.' wetswijzigingen, be–
Leid BV, premicwi]7igingen, interpreta–
tievcrschULen wg./GUO)
GUO-gids: organisatie en regelingen
speciaLe tnaiLings bij grote wets– of be–
Leidswijzigingen

R: ja

S: nee (weL naar
regeLing, boven–
wettclljk met
apart onderschei–
den, buitenwet–
teLi]k uel; spe–
cif. conform
richtLijnen SVr)

02 ZuiveL verzekerdenrhveau: voorleggers gevalsbehandeling, kLachten en –overzichten, kwartaalïnfo
werkgeversniveau: voorleggers premiekwesties, aantaL aansluitingen, deelname projecten
verzuiminfo en –advisering
bednjfstaknweau: kwartaalinfo (2 mnd. na kwartaal, per wet meldingen, uitkenngen in
aantaL en geld, sancties) cn jaarversLag (Ledenbestand, verzekerde populatie)
informatie omtrent wet– en regelgeving, info aan wcrkg./werkn.
jaarlijkse toelichting adm.kosten GAK
vanaf 1993: voorcalculatorischg kostcnramïng GAK per BV

herziemng wet– en regelgeving, premie/i
cn verschuLdigde premie^ verzuimci^fers,
voorlichting e.d. door Wegwïjzer, fol–
ders, gele kaart^ kernpunten jaarverslag,
GAK-krant, bïjeenkomsten, preventiebulle–
tin c.d.
info nieuwe werkgevers

R: ja
S: nee, ZuiveL
uoert alleen
wett. taken uit,
nota is gespeci–
ticeerd naar wet

03 Bouw uitgekeerdc bedragen/dagen per maand per regeling, idem aanvragen en Lopend bestand
(steeds vergeleken met dezeLfde maand uit vorige 2 jaren)
aantaL beroepszaken en toekenmngen/afwijzingen van bonusaanvragen
financiect ovcrzicht wachtgeldfonds en ziekengeLdverzekering
aantal ingediende klachten bij SVR, overzicht toonsomontwikkeling en uitkeringsLasten
kosten en effïciency doel is opgedragen aan SFB; rapportages ouer jaarrekemng, wachtgeld–
•fonds, ziekengeLdverzekering, beLeidspLan BV, budgctverdeLing SFB, rapportages SFB (be–
dri]fsvoering, uitvoenng werknemersverzekenngen, budget)

informering werkwijze c.d. SFB
periodiek voorschriften per wet (melding,
afdracht premie e.d.)
premietabeL
SFB-pOSt
jaarboek

R: ja
S: ja, naar wet
maar niet naar
wettelijke en bo–
venwettelijke
taken
o.b.v. kostenver–
deelsleutels
(SVR)

reqelinq:

bedri ifstak:
kgsten:

voorLeggers; overzicht KC met aantaLLen voorleggers en evt. door KC
ontwikkeld beteïd

faiUissementen, premie-incasso, aantal aangeslotenen, voorleggers
reservepositie en prcmienota ziekengetd, in jaarversLag: overzicht
deelname ZRS, premiegrondslag ZW, nsicogegevens, baten en Lasten
circulaires FBV/SVR, nota's JZ en SVAZ n.a.v. uitspraken CRvB; FBV–
infobulletin

statistische info, nota's inzake IndeLingsproblematiek
kosten via bestuursinfo en jaarlijks kostenoverzicht; incidenteeL
specifieke uitvoenngsinfo; ook info over welke/hoeveet sancties per
wet

GAK-krant, Wegwijzcr, SV-foLder, statuten,
reglementen en besluitcn, beknopt jaarver–
slag, premievoorbericht, handleiding AKER's,
specifieke info per bncf Cbv. bonus-maLus).
Via DK voorLichtingsbijeenkomsten en cursus–
sen (voor AKER's).

R: ja

S: ncc, in.u.v.
"vcrlcngde uitke–
ringsregeLing ZU"
(uitgevoerd in
apart proces)
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10

11

15

16

Grafische
Bedri jfs–
vercm–
ging

Mrtaal

m jver–
heid

Bakkers

Slagers

Door bestuur ontvangen info

cliënt: bulletin bestuursinformatie, voorleggers (db), bneven verzekerden
werkgevcrs: incasso-overzichten (db>, matenaL voor werkgevcrs, coorespondentie

ind. werkg.
wetten: via circulaires, folders ctc.
bedrijfstak: indelingskwesties (SVr, Detam, BV textiel)
admimstrateur: regelmatige overzichten (o.a. kostentoerekening)

cliënt:

reqelinq:
bedmfstak:

kosten:

overzichten KC-vergadenng; sancties UU en aanvragen WAGW (kwar–
taalinfo)

ledenstand BV (kwartaalinfo)
via kwartaalinfo en rapportage m-b.t. medische/admimstratievc
controles bij AKER's
jaarverslag, circulaires FBV/SVR

niet structureel. WeL beschikbaar gegevens over c.a.o.-afspraken,
ziekteregistraticsystecm, vakbondsbladen en circulaires werkgevcrsor–
gan*n. BV ontvangt uerder specifieke verzocken van Raad van Overleg
MetaaLindustne (ROM) tot treffen van specifieke regeLen
via bestuursinfo (kwartaal) en toelichtinaoo de administratlekosten

client:
wcrkgever:
regeling:

uekeLijks:

Kwartaal:

jaarlijks:

voorleggers cn rapportage klachten SVR-klachtencommissle
voorLeggers, klachten, kwartaalinformatle falLLissementen, jaarverslag

kwartaaLinformatie, jaarversLag B.V., GAK-krant, Uegwijzer uerkge–
vers, overzicht bestissingen Kleine Commissie, FBV-stukken, hand–
boek beroepszaken GAK, boekje B.V.
in K.C. over doeltreffendheid en doelmatigheid door nota's beroeps–
zaken cn voorleggers
informatie uitvoering verstrekken uitkeringen (2 maanden na kwar–
taaL) over meldingen, uitkeringen, sancties
toelichtlng administratlekosten

• cllëntcnnivcau: aantal verzekerden, aanvragen, toekenningen, afwijzingen, beëindigin–
gen, uitgekeerde bedragen, Lopende gevaUen (aLle jaarlijks), versla–
gen KC

• werkgeversnïveau: aantal aangesloten, overgedragen vorderingen, faïlUssementen, infor–
matie aan werkgevers verstrekt, aanvragen AKER

• pisicogroepennïveau: premïcvaststcLling cn goedkeunng, verzuimcljfers, benoeming KC
• regelingenniveau: wet– en regelgeving^ interne richtlljnen

c L i ënt:
werkqever:
risïcogrotp:

kosten:

klachten over GUO (evt. via SVr)
brievcn Cover beleids-/ultvoeringskwesties of AKER-verzoeken)
niets

zie BV 1
verslagen KC, overzichten ziekterisicocijfers, spoedcontroles IV,
verzuimoverzichten
zie BV 1

Info t.b.v. werkgevers

zie HaBiVi

Nieuwe leden: indeling bij BV en risico–
groep; premiepercentaqes; wijze van uitbeta–
len ziekengeld; uitkeringshoogte ziekengeld
en aantaL wachtdagen; indeLing t.a.v. ZU
(premiedifferentlatie).
Alle leden: premieperr.entagcs cn uetsvhjzi–
gingen; Ucgwijzer; kennisgeving art. 63 OSV;
circulaire met bljzondere beleidsafspraken
en c.a.o.-verhogingen; brochurcs ziektever–
zuim(begeleiding); jairverslag; GAK-krant.
Op DK: zie andere GAK-BV'en.

aLg.info. nicuwe werkgevcrs door DK's
OK bijeenkomsten bednjfstak en werkge–
uersorg.'s
lezingen DK's op verzoek voor werkgevers–
org.'s
info. en cursussen AKER's door enkeLe
OK's
B.V.: indeling werkgever, indeLing in
risico-premiegroep, gele kaart (premie
X), Wegwijzer, circulaires vorst en UW en
wet– en regelwijzigingen

blad (B-inforinatiff)
brochures
brieven
vergaderingen
voorlïchting

zie BV 1

Rekemng (ja/nee)
Specificatie
(j/n)

niet voor boven–
wettelijke rege–
Lingen zw, wel
voor aanvuLlings–
regelingen

R: ja

S: nee (wel con–
form SVr-normen)

R: ja
S: nee;
wel voor de wer–
lengde uitkenng
ZW tn de VUT-uer–
vangende uïtkc–
ring

R: ja
S: ja, naar uet–
tetijk incl. bo–
vcnwett. en met–
uettetijk

R: ja

S: nee, zie BV 1
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HaBiVi

20 Koopvaar–
dij

21

Door bestuur ontvangen info

kosten: info via jaarverslagen, algemeen verslag, premïenota's en bedrijfsver–
gelijking

cliént: bulletin bestuursinformatic (kwartaaL); uoorleggers aan KC
werkgevers: fai Uissementsaanvragen (a), verzocken AKER' s/indelmgskwesties (c, d)
risicogroepen: jaarverslagen, statistische informatie, premienota's
wetten: SVr/FBV-circuLai rcs, GAK-nota's, socialc-zekerheidswetgeving (a)

(informatie op regelingenniveau is sterk toegenomen)
bedrijfstak: zie risicogroepen
administrateur: regeLmatige overzichten (o.a. kostcntoerekening)

cliëntenrnveau: voorlegging van individucLe aanvragen aan KC
werkgeversniveau: ziektcverzuim, achterstand premieafdracht (bestuur)
KC; achterstand preimebetaling^ aanmelding meuwc werkgevers, afmelding werkgevers
kwartaalinformatie, jaarverslag: alLe niveaus
circulaïres/brochures die ook naar werkgevers verzonden worden
kwartaal: kostcn, aantal en omvang verstrektc uitkenngen (2 maanden na afLoop kwartaal)
jaarLijks: to*tichting op admimstratiekosten

cliëntniveau: individuele voorLeggers aan BOC, per kwartaal aantaL werkhervattingen door
controle soUlcltatieactivitclten, terugvorderingcn uitkeringen
werkgcversmveau: kwartaalinformatic, fal ILissemcnten, jaarverslag, voorlcggers dndeling,
betatingsvoorstellen, UAGU), vergunningen korter werken
bedrijfstak/risicogroepcn: kwartaalinformatie^ jaarverslag, circuLaircs (idem werkgevers)
toelichting adm.kosten GAKr kwartaalinfo (2 mnd. na afloop kwartaaL): pcr wet meldingen^
uitkeringen in aantal en geld^ sancties e.d.^ managcment Letter externe accountant

Info t.b.v. wcrkgevers

bij aanmelding: algemene info, premieo–
verzicht, inhoudingstabel, invulïnstruc–
ties, info over vnjw. verz. tegcn ao,
bepalmgen pensioenfondsen
maandeLijks: Detam-meuws Cpremies, dag–
Loon, wetswijzigingen, meuwe procedu–
res), info/tips over arbo
jaartijks: inhoudingstabel, kaart art. 63
osv
incidenteel: uetswijzigingen, diverse
info
vanuit DK: statistische info ovcr verzuim

jaarLijks "Wegwijztfr voor de Uerkgever",
SV-fotder "in het kort", premievoorbe–
richt, speciale groepen/speciale info
(binnenscheepvaart^ vissen j)
GAK-krant
nieuw aangesloten werkgevers speciale
mformatie
bijeenkomsten op DK voor speciale groepen
scholingsbijeenkomsten voor AKER's

GAK-krant, Kompas, foldcrs, jaarcirculaire,
geLe kaart^ ]aarverslag, ad-hocbneuen, bi j–
eenkomstcn voorlichting ctc. Cspecifiek info
nieuwc werkgevcrs)

zie BV 2

Rekening (ja/nee)
Specificatie
(j/n)

R: ja

S: ja, maar al–
Leen buitenwettc–
lijk; bovcnwette–
1.1 jk met apart
onderscheiden.

R: ja
S: nee, GAK admi–
mstreert per
wet, verdeling
over BV o.b.v.
totale uitvoe–
nngskosten/aan–
tal vernchtingen
= tarief pcr ver–
nchting
geen sptitsing
wctt./bovenwett./
met-wett. Cwel
verl. uitk.reg.
ZU)

R: ]a
S: bouenwett.
opgenomen in kos–
ten wett. taken
per regeLing be–
halve verlenging
(ziekengeld) en
BV-specfieke re–
gelingen
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Overheid

Algemene

Door bestuur ontvangen info

wekelijks info d.m.v. voorleggersMKVIIJU iruo a.m.v. voorieggers
kwartaal: gespecificeerd per niveau (uitbreiding hiervan tussen '82 en '92), rapportage 2
maanden na afloop kwartaaL (over aantallen en geld per wet, sancties, premie-ïncasso,
controle-activiteiten, nieuwe Lcdcn e.d.)
toelichting adm.kosten GAK (jaarlijks, per wet, toedeLing aan BV: uitvoering o.b.v. tijd,
materiële kosten o.b.v. factuurregistratie, staf e.d. o.b.v. prijs per actwiteit)
jaarlijks: jaarverslag, overzichten bij SVR cn GAK ingediende kiachten
regeLmatig info van FBV er, GAK over wetwi jzigïngen en uitvoenngsaanpassingen
informatie van Bednjfsschap Horeca

kwartaaloverzichten Caantallen, bestand, bedragen)
managementrapportages per kwartaal
budgetrapportages per kwartaaL
maandeLijksc kwantitatieve overzichten Caantal, bedragen, premie-inmng)
geva L sbehandeL1ng
begroting, beleidsplan, klachtenrapportage, managemcnt letter

Jaarverslag mct statistische bijLagen; statuten; preventiebuUetïn; GAK-krant werkgevers;
GAK-info voor uitkcringsgcrcchtigden; pcriodieke bestuursïnfo Co.m. over voorleggers);
premienota's; wcgwijzcr voor werkgevcr; ZRS-info Cop verzoek); beLeidsoverzichten; ad-hocinfo
bij betangnjke ontwikkelingen.
Kgsten: bestuursinfo per kwartaaL Cmeldingen/uitkeringen per wet), rapport van beuindingen
Cvan accountant), uitgebreïder dan jaarverslag.

cliént: voorleggers, bestuursinfo met o.m. uitkeringsvoLume (eens per kwartaal)
wq-mveau: voorLcggers^ bestuurslnfo Cfai LLissementen), jaarverslag
RG-nweau bestuursinfo, jaarverslag

voorleggcrs, periodieke bestuursinfo, jaarversLag, nota's
bestuursinfo, jaarversLag, vertegenwoordigers bedrijfstak in bcstuur

kosten/efficiency: via bestuursinfo en nota toetichting adm.kosten; betreft uitsLuitend
kostcn, nlet E+E doctmatlgheidsinfo via management Letter Cextern accoun–
tant); bestuur vïndt info onvoldoende

bedrijfstak:
kosten/efficiency:

voorleggers, bij SVr ingcdiende klachten, op OK structureel overleg met
gehandicaptengroepen
voorLeggers, bcstuursinfo Co.m. faUlissementen, kwi]tschelding vorderin–
gen), verzonden brieven
bestuursinfo, jaarvcrslag
brieven, mededeLingen, circulaircs, FBV-buLletins, admlnistratienota's,
jaarverslag
bestuursinfo, jaarversLag
bestuursinfo, toeLichting op admin.kosten GAK, vcwrLeggers

Info t.b.v. werkgevers

standaardinfo voor nieuwe werkgever (inde–
ling, premie^, brochurcs c.d.)
periodiek: wegwijzer, folder, GAK-krant,
Horeca-special, ad-hocinfo dïversen

• BVG-benchten, 4 ke°r per jaar
• verzuimgegevens per werkgevcr en per sec–
tor (dageLijks en maa^deLijks)
• UU/UAO-informatie

via bestuur: infobuUetin WSW-werkgevers
(ecn pLuim voor minder verzuim); brochure
ovcr ziekteverzuim (USU-wg.); info over
ziektevcrzuimregistratiesysteem cn pre–
miedifferentiatic (WSW-wg.); bricven over
verzekeringsplicht
via GAK: wct– en regelgeving; Wegwijzer
via DK: algemene info aan nieuwe wg'ers,
voortichtïngsbijeenkomsten bij nicuwe
wetten

premi epercentages
wijze van uitbetalen ziekengeld
uitkeringshoogte ZU/aantal wachtdagen
"Wegwijzcr" (aLgemene info over BV)
11SV in het kort" (premie/i volgend jaar)
GAK-krant Cnieuwe wetten, activiteiten)
via DK: algemene info/voorlichtingsbij–
eenkomsten

• premievaststeLling en –nota's
• wetswijzigingen
• procedures
Mcdia zijn o.m. GAK-krant, circulaires,
brieven, Wegwijzer, "SV in 't kort", preven–
tiebuLletin.
Via DK: infobijeenkomsten.

Rekening (]a/nee)
Specïficatie
(j/n)

R: ja
S: nee,
20

R: n.v.t. (zelf–
adm.)
S: n.v.t. (zelf–
adm.)

S: nee, m.u.v.
projecten "soci–
aal consulent" en
"verzuimbeheer–
sing SU"

R: ja

S: nce, weL spe–
cïficatie naar
regeling

R: ja

S: nee Cwel naar
regeling)
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Door bestuur ontvangen info

cLiënt: door sectorcommissics voorgelegde zaken
klachten(overzichten)
maandeLijks structureLc informatie over voorleggevat Len

werkgcvers: kwartaallnformatie Cfailliet), bij voorleggers ind. informatie
regelingen: circulaïres etc. van FBV, SVr, SoZaUe en GAK
Rg: kwartaaLinformatie, jaarverslag
bedrijfstak:
kostcn: GAK-overzichten^ eigen auditcommissie

Info t.b.v. werkgevers

zie HaBWi
+ indeLing in risicogroep^ de wijze waarop
ziekengeLd wordt verstrekt, uitkerïngshoog–
te, toegekende aans lu 1 1 ident i f i cat ies, pre–
irnedif ferentiatie (kiasse en poolindeling)

Rekening Cja/nee)
Specif icatie
(j/n)

R: ja

S: nee m.u.v ver–
Lengdc ziekengel–
duitkcnng

w

10
^J
GJ
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3

O



5 FORMAT ONTUIKKELINGEN UITVOERINGSPRAKTIJK 1982 - 1992

Nr.

1

02

03

04

Naam

TAB

Zuivet

Bouw

Hout

T.a.v. cliëntencontacten

• van uitkcringsfabnek naar nteer dienstverlenen–
de organisatie Cbv. begeleiding en re'lntegra–
tle)

• vereenvoudiglng infostronen van wg./wn. rich–
ting BV

• uitbreiding regionaaL netwerk

• aanstelling voorlichtings– en opleidingsmede–
werkers gericht op cliëntencontact

• decLname regionaLe cliëntenpanels
• aanstelling contactfunctionarissen regiokanto–

ren
• invoering UAO-krant
alle initiatief SFB

zie BV 24

T.a.v. volumebeleid Cmet * is eigen beleid)

* uniformerïng/standaardisering
* actievere toepassing werkvoorziemngen
* actlef volgcn verzckerden tot GMD gevalsbehandcLing

echt overneemt
* bewakingssysteem 6e-maandsmetding
* alte GMD-adviezen aan VG voorgelegd ter toetsing
* uitkcnngsgerechtigden met restcapaciteit jaarlijks

beoordeeld op noodzaak vervolgactïes
• proef raet procedure arbeidskundig consult
* WAGU-projecten
• introductie art. 30 ZW nicuwe stijL
• aanscherping 6 –maandsmelding GMD (najaarsakkoord)
• ontwikkeling terugkeerplannen (najaarsakkoord)
* in gang zetten mentaLiteitsverandenng GUO-medewerkers

(actief reïntegreren i .p. v. passief beoordclcn)
* nieuwe functie: reintegratiebegeleïder
* expenmenten met nieuw besLismodel
* pi Lot Eindhoven met geïntegreerde gevalsbehandeLïng
* ontwikkcling gevalsbehandeling sturingssysteem (SIG)
* etc. (proceduremaatregeLen, maatregeLen t .a. v. manage–

menttools, organisatonsche maatregeLen, concrete
acties)

• UW '83 inleveren van werkbnefjes maandelijks i.p.v.
wekelijks persoonlijk (overige 3 weken per post)^ na
'89 1 keer pcr maand persoonlijk A briefjes

• WW '85: mondeLingc meldingsprocedure (HMP), persoon–
Lljk aanvragen uïtkenng i.p.v. schrifteLijk

• ZW '90: selectïeve schnf teLijke eerste controLe
(SSEC) (eerste dag)

2W: '85-'91 landelijke procf ccrste controlc
(mislukt)

AAW/WAO: proef gerichte controLes, LandeLljke invoering
UU: controles invoeren in geautomatiseerd sys–

teem; risicogrocpen ontdekken, landeli jke
invoering

• verzuifflonderzoek Bouw
• samenwcrking BGZ en VGK

zie ook vraag A8, alLe procedures (werkbrief jes, MMP,
B&C, SSEC) zijn GAK-beleid

T.a.v. f raudebestrijding Cmet * is eigcn be–
lcid)

* sinds '79 cigcn opsporingsdienst, dic ïn '84
is uitgebreid, in '88 gedecentraLiseerd; in
'90 systeem voor rcgistratie en bcwaking van
f raudeonderzoeken opgezet

* f raudesignalenngssysteem is in voorberei–
ding

• mstructics in kader van uitvoering Uet Ke–
tenaansprakcLi jkheid

•/* strengere aanpak handmatige loonbsdrijven
(maandet i jkse voLdoemng premienota's,
sneLler fai llissementsaarwraag etc.)

zuimbeperking

eigen beteid binnen de uettelijk opgedragen
taken

• vanaf '89 nieuwe richtlijnen OM gehantecrd
* bezig mct formulering beteidsplan handhaving

(voorstcl SVr)
zie vcrdcr BV 2A



Nr.

08

10

11

15

16

18

19

Naarc

Graf ische
Bedrï)fs-
vereni–
gïng

Metaal

Metaal–
ni jver–
htM

Bakkers

Slagers

Detam

HaBiVi

T.a.v. cliëntencontacten

zie HaBiVi

zie BV 24

zie BV 20

* samenwerking in GUO (intake UU)
• verbetering contacten werkgevers en werknemers

(gevalsbehandellng en relaties opbouwen)
• uitkeringsgerechtigdenpanel ('90)

van ui tkenngsfabriek naar Cook) begeleidende
instantie (reintegratie bij zouet UAO/AAU als UW)

• van wekelïjks persoonlijk inleveren werkbrief–
jes naar schriftelijk per 4 weken; voor per–
soonlijk contact "gerïchte begeleidingsgesprek–
ken" (wet gennge frequentie, doel dit weer op
te voeren)

• (ZU) naast controle ook begeleiding; bij con–
troles huisarts uervangen door V6K; ultbreiding
aantal DK' s/spreekuurLocaties

• publieksinformant (GAK-initlatief '82)
• inleveren werkbriefjes (GAK-initiatiel gevolgd)
• mondelinge meldingsprocedure (GAK-imtiatlef )
• Begeleiding en controle (1-04-92, meer relnte–

gratie)
• Selectieve schrif teli jke eerste controle (GAK–

imt latief )

T.a.u. volumebeleid (met * is eigen beleid)

zie HaBiVi

zie ook vraag 48 (werkbrief jes, MMP, B8C, SSEC), alles
GAK-beLeïd

WU: Begeleiding in Controle nUW '92(*>
WAGW/art.ïOZW : instructies en rapportages '86
ZW-toegangsbewak 1 ng :
• '88: aanscherpen richtli]nen spoedcontroles
« '83: schnft.selectieve 1e controle SSEC (*)
• '85: cxpenmenten SSEC
• '89: irwoenng SSEC
• '85: introductie systematlsche individueLe verzuim–

aanpak
ZU-uitstroon:
• '82: afspraken FBV en GMD, 6e maandsmelding
• '85: instructies en voorlichting 6e maandsmeLding

ZU:
• instructies ziekmeldigen Marokkancn
• toepassing zorgvuldigheidsjunsprudentlc CRvB *
• toepassing art. 30
• vaststelling begnp "zijn arbeid" bï) nieuue ziekmel–

ding (na AAU/UAO-ultkering)
• instructies bij ziekmelding a.g.v. arbeidsconf lict

zie BV 1

*UU: zie ook bïj 48. Verder eind jaren '80 poging werk–
Lozen aan werk te knjgen via ui tzendbureaus. Moeilljk
door groei aantal werklozen.
*ZW^ door meer eigen VGK's meer aandacht uoor re'intc–
gratie.

* toegangsbeuaking ZU (spoedcontroles, SSEC, systeirati–
sche individuele verzuimaanpak) GAK-b«leid

* uitstroom ZU (instructie 6e-maandsmeLding, art. 30 ZU)
PM: 6 –maandsmeLding heeft veel energie gekost, zonder

(Beide GAK-beleid?)

T.a.u. f raudebestnjding (inet * is eigen be–
Leid)

* aangesloten bij GAK-iniatieven

• v-anaf '89 nieuwe richtlijnen OM gehantcerd
* heteidsplan "handhaving" opgesteld ('92,

voorstel SVr)
zie –/erder BV 24

'86/'91: aansprakelijkhcidsregelingen (UKA en
G-rekeningen)

'82: registratie suspecte werkgevers (pre–
nic)

'92: boete-oplegging werkgevers; brief FBV
aan Min.

'88: melding vorstverlet periodc aan werk–
nemers *

* = wet– of regelgeving, oveng is eigen belcid

* instelling intcrne fraudecie, waaraan vcr–
moedens van fraude moeten worden gemeld

* uitbreiding looncontroledienst

'82: uitbreiding opsponngsapparaat «/*Di«erse
procedurewijzïgingen; *samenLc»ponderzoek uit–
kenngsbestanden; –bestandsvergel i jkmg »et
terugkoppelïng naar uerkgever; gegevensuitwis–
seling «et belastingdienst (sinds '89).
Registratie fraude sinds '86 (met oog op C8S).

* aangesloten bij GAK-imtiaticvcn
* PvA van bestuur n.a.v. "Dc schroom voorbi]"
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Nr.

20

21

22

23

Naam

Koopvaar–
dij

Vcrvocr

Horeca

BVG

• publieksinfonnant sinds '82 (voorlichting)
• WU '83 inlcveren van werkbrief jes maandelijks

per post), na '89 1 keer per maand persoonlijk
4 bnef jes

• WU '85: mondelinge meldingsprocedure (MMP),
persoonlijk aanvragen uitkering i.p.u. schnf–
telïjk

• UU '92: begeleiding en controlemethodiek (B8C),
gericht op rcintegratie

• ZU '90: selectieve schriftelijke eerste contro–
le (SSEC) («erste dag)

zie BV 20

zie BV 20

• herstructurenng Medische Dienst
* wijziging ïntakeprocedure WW

T.a.v. voLumebeleid (met * is eigen beLcid)

ZU– toegangsbewak i ng
'88: aanscherpen richtüjnen spoedcontroles *

'85: expenmcnten SSEC *
'89: invoenng SSEC *
'85: introductie systematische IndividueLe verzuimaan–

pak *
ZW-uitstroom
'82: afspraken FBV en GHD, 6e-maandsmelding *
'85: instructies en voorlichting 6e-maandsmelding *
WAGU/art.30 ZU
'86: instructies en rapportages *

geen essentiële wijzigingen instructies t.a.v. volumebe–
Leid, GAK-beLeidsLi jnen gevolgd

'92: bcgeLciding en controle WU

'87: instructies reintegratic na 13 wcken ziekte

'84: controLemethodiek ZW
'86: 6e-maandsmelding *
'87: steLselwi jziging *
'88: verzuimbeheersing

'91: ziektewetbegeleidings– en betalingssysteem (ORKA)
'92: bcdn jf sgebonden werken (BGU) etc.

Leid)

* = wct– of regelgcving, ovcrïg is cigcn beleid

(eigen beleid '92: begeleiding/controle werkLo–
ze reevarende)

"

ZW eigen beleid controlc

* = wet– of regelgeving, overig is eigen beleid
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24 Overheid

25 Banken

26 A Lgemcne

T.a.v. cliëntencontacten

• in '82 invoering publieksinformant (geeft atge–
menc info ovcr wetten die GAK uitvoert)

UU:
• werkbnefjes maandelijks persoonlijk i.p.v.

wekelijks
• mondeLingc aanvraag WU-uitkerïng (MMP, sinds

'85) sinds 1-4-92 met irwoenng begeleiding en
controle (B&C) selectiever: niet meer voor
ledereen mondeLing

• invoering B&C: contact gericht op relntegratie
i.p.v. venficatie

at:.
• in 1990 invoenng SSEC (setectieve schriftelij–

ke 1e controLe) bij ziekmeLdingen
AAU/UAO: geen

• proef sociaal consulenten (mtdio '91)
• infobijeenkomstcn voor wn. en wg. (sinds '85)

zie verder BV 24

zie BV 24

T.a.v. volumebeleid (met * is eigen beleid)

ZW: • aanscherpen richtlljnen spoedcontroLes
* introductie SSEC
* introductie systematische individucLc verzuïmaanpak

(meer coórdïnatie tussen werken, bedrijfsveiLigheid en
arbeidsomstandigheden)

* 6e-maandsmelding ('85) (veeL energie, weïmg effect)
* instructies art. 30 ZU
* terughoudendheid bi] toepassing weigenngsbevoegdheid

art. 44 (USW'ers)
* langere ultlooptermijn bij schatting WSW'er
* soepeler beLeid t.a.v. periode dat WSU'er proefplaat–

sing mag hebben
UU: * inuoenng B&C NWU ('92)

* aanscherpen richtlijnen spoedcontroles ZU ('88)
* invoering SSEC
* introductie systematische individuele verzuimaanpak
* pilotprojecten n.a.v. beLeidspLan beperking ziektever–
zuim

zie BV 24, m.u.v. punten m.b.t. USU
aanvullend: insteLLing cie voLumebeleid in 1992, dic
voLumeprojecten gaat aanpakken/begeleiden

T.a.v. fraudebestn]ding (mct * is eigen be–
leid)

BV 24 wijkt op 1 punt af van FBV-richtlijnen:
sanctie afhankeLijk van bruto onverschuldigde
betaling.
BV 24 heeft beleidsplan handhaving vastgesteld
(1992, op voorstel SVr).
GAK-breed: coordinatie van fraudemaatregelen in
Permanente Fraude Commissie (PFC). Aandacht
voor zowel premie– aLs uitkeringsfraude. GAK
hceft opsponngsapparaat van 80 mensen op DK.
Er is v/oorstcL voor uitbreiding o.L.u. manager
hanahauing. Concrete punten zijn:
• fiAK-bnef "handhaving" n.a.v. SVr-rapport

"Tussen schroom en daad"
• –apporten over betere controles AAU/WAO
• pLannen voor aanpak VUT-fraude
• implementatic voortgangsregistratiesysteem

fraude-onderzoeken (is gaande)
• studiedagen chefs opsponngsbeambten
• infobulletin voor opsp.beambten (kwartaal)
• reglstratie suspecte werkgevers (bcgin jarcn

•80)
• G-rekeningenproblem. verwerkt ïn meuw be–

sLuit ('91)

Mecr aandacht voor fraudebestn)dïng n.a.v.
onderzoek ISMO C85/'86). Veet algemene verha–
len over FBV-onderzoeken e.d.
• ('89) aangifteverplichting misbruik
• ('83) instelling centrale opleiding opspo–

ringsfunctlonarlssen
• invoenng fraudereg.formulieren, via CBS

('86)
• speerpunten zijn incassobeLeid (terugvorde–

ring te veel betaald) en looncontroleactivi–
teiten (klopt opqav/e werkgeuer?)

* signalering samenloopsituatles (met fiscus)
* heroverweging terugvorderingsbeLeid
* aangiftebeleid (conform richtlijnen OM)
* centrale opleiding opsponngsambtenarcn
* invoering frauderegistratieformuLieren
* bestrijding grensoverschnjdende fraude (o–

vcrlegcic)
* terugdringen HlegaLe confectle-ateliers
* registratic suspecte werkgevers

Eerste 5: GAK-beleid, 6 tn 7: NAB-beLeid
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27

Naam

NIBv

T.a. v. cliëntencontacten

zle HaBiVi (publieksinformant)
t invoenng sociaal consuLent C'91)

T.a.v. volumebelcid (met * is eigen beleid)

* inleveren van werkbnefjes (GAK-beleid)
* MMP, begeleiding en controle, toegangsbewaking ZW,

uitstroom ZU (GAK-beleid)
* werkgroep volumebeleid NlBv ('92) initieert o.a.

verzuimprojectcn, nieuwe nsicogroep was niet nodig
i .v.m. invoering p^emiedif ferentiatie

T.a.v. f raudebestn jding (met * is eigen bc–
leïd)

* aangesloten bi] GAK-imtiatieven
* bestrijding illegate confectieateliers
* eigen rapport n.a.u. "Tussen schroom en daad"

CD
co

CD
CO
W

CO
O

CO
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Nr.

1

02

03

4

8

10

Naam

TAB

Zuivel

Bouw

Hout

Graf Ische
Bedri jfs–
verem–
ging

Metaal

Bovenwett . taken
( ja/nee, welkc)

AG: uitkeringsvoor–
waarden ZW, vergoe–
ding werkverzuim,

ziekengeLd jeugdigen
TAB: verLengd zieken–
geld

nee

nee, met door de BV
(weL door SFB)

aanvullïng tot 100%,
vergoeding werkver–
zuim, wachtdagcnrcge–
ling, vakantiegeld
bi j ziekengeld, ver–
lengde uitkcring,
eenmalige uitkenng
Langdung ao

• 100%-aanvuUing
ZU

• geen wachtdagcn
• aanvulling UAO

100% (2 ]aren)
• aanvuL Lïngsrege–

Ling 50+

• besluit bovenwet–
tcli]kc ziekte–
uitkering

• bijzondcr dag–
Loonbcsluit ZW

• wachtdagenbes lui t
ZU

Buitenwett . taken
( ja/nee7 wclke)

pcnsioen
VUT
UU-aanvul ling

uakantiefonds
stichting ge–
zondheidszorg

• tcinkuhlerfonds

necx Laatste ver–
pLlchtingcn van BV
voor dc ongcvaLLen–
verz. in zuivel zljn
afgekocht

nec, niet door de BV
(wel door SFB)

werknemersaandeel
pensioenprcmie tij–
dens basisuitkering
IN

nee

niet genoemd

Taken KC

(.en met kennctijke hardheid

geen formele taakomschn jving,
prakti jk: voorleggers, spoedzaken
(KC vertcgenwoordigt bestuur),
beg.com. onderzoek ziekteverzuim,
sancties WW/ZW, terugvordenngen

aLLe bcsllssingen omtrent gevaLs–
behandeling die niet aan de admi–
nistratic zijn gemandateerd

• discretionaire bevoegdheden
• nemen van voor beroep vatbare

beslissingen
• betalen na overLijden
• vormen/opheffcn AKER
• formuLeren bijzonder BV-beleid

CvoorstcL aan bestuur)

DB functloneert als KC, zie man–
daatsbesluit

• discretionaire bevoegdheden
• betalen na overlijden
• weigeren vnjstelling gemoeds–

bezwaren
• indeLen van werkgevers
• beleidsmatige kwesties
• vormen/opheffen AKER
• pre-adviserïng aan bestuur bij

aLle voorkomende kwesties

AfdelingCen) waar instructies
worden ontuorpen

BAO (beleid en adm.org.)

• jundisch/beleidsmatig: ge–
nummerde SV-afdetingcn,
Svaz, jundische zaken,
soc. /medische functie

• adm. /techmsch: afdeLing
Dka (distnctskantoor alg.
zaken)

afdeLing BeLeid tn Juridische
Zaken

zie BV 24

zie HaBiVi

zie BV 24

Aan wie voorgelegd
(zie ook toelichtinq)

centraaL
extern: niet

intern: medewerkers
Svaz-ZW, gebruikersgroe–
pen

extern: niet

uitvoerende afdeLingen
soms ook FBV en SVR

zie BV 24

toetsing binnen GAK

zie BV 24



Nr.

11

15

16

18

19

20

Naam

Metaal–
nijver–
heid

Bakkers

Slagers

Detam

HaBiVi

Koopvaar–
di)

Bovenwett . taken
(ja/nee, welke)

• aanvuUing ZU/UAO

pensioenfondsen, 3
VUT-st ichtingen, in–
nen bijdragen 4 soci–
ale fondsen, verzeke–
ren risico van boven–
wett. uitk., vakan–
tierecht etc.

niet gcnoemd

• ultkeringen boven
rox

• bi jverzekerde
wachtdagen

• WAO-suppletie

• preventie is wet–
telijke taak!

• hogere uitke–
ringspercentages
ZU binnerwaart en
visserij

)»:
« geen uachtdagen

ZU
• ZW 100%
* geen max. dagloon

ZU

Buitenwett. taken
(ja/nee, wcLke)

• informatic vcr–
strekklng
Bedrijfspensi–
ocnfonds inzake
ZU/UAO/UU-gevaL–
len (voLumebe–
leid)

• pcnsiocn
• vut
• scholingsfondsen

• pensioen
• vut
• sociale fondscn
• verzuimurenver–

goeding t. L.v.
Ziekenkas

• sociate fondsen
binnenvaart
rcsp. visserij
(betaLing eerste
twee weken niet–
verwijtbare
wcrkloosheïd)

nce, door Vereniging
Zee-Risico 1967

Taken KC

• geen formelc taakomschrijving;
• bestuur ns bevoegd aan pari–

taire commissies te mandate–
rcn;

• bcsLissingcn voorzover nict
aan de admïnistratie gedeLe–
geerd

en niet-bestuurtaken

• bctalen na overlijden
• weigeren vrijsteUing gemoeds–

bezwaren
• indeten werkgevers
• stellen van richtlijncn

• discretionaire bcvoegdheden
• beroepskwesties
• bij twijfel bij uitvocrings–

org. (i.e.g. bij afwijking
GMD-advies)

• zie mandaatsbesLuit CPM meer–

daten?

beslissingen voorzover nlct aan
admïmstrateur gemandateerd •*•
terugvorderingen en verrekemngen

Afdehng(en) waar instructies
wordcn ontworpen

zie BV 2

afdcling Juridische– en Be–

coordinatiegroep (mw's JBZ)
voor beLeid;
uitvoenngsïnstructies door
primaire afdeling

zie BV 1

WW: systeembehccr en wetstech–
niek
BA: opLcidcrs en medewcrkers
adm. org. (BA = basisadmin.)
ZU/WAO/AAW: lur. rodw. en ao~
mdw. ZUAO
Regio: staf RD

• juridisch/bcLcidsmatig:

SVAZ, afd. Juridische Za–
ken, Soc . /Medi sch

• admi n i st rat i ef /t echn i sch :
afdelmg Oka (onderhouds–
groepen)

zie BV 2

Aan wie voorgeLegd
(zle ook toelichtinq)

?ie BV 2

nrimairc afdcling, afde–
Ling Administratieve
Orgamsatie, KC of be–
•ïtuur

zie BV 1

intern: centraal en de–
centraal Czowat alle
emgszins betrokkenen)
extern: niet

toetsing binnen GAK

afdelingen, medewerkers.,
gebruïkerscontactgroepen
e.d.
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Nr.

21

22

23

24

25

Naam

Veruoer

Horeca

BVG

Overheid

Banken

Bovenwett. taken
( ja/nee, welke)

onderscheid taken is
moeilijk, toch:
• bovenwettel 1 j ke

men, diverse va–
nanten

• verLengde uitke–
nng ZU

)a, bovenuett. zie–
kengeLd (voor '82> en
vertengde ziekengel–
duitkering (sinds
'87)

sectoraLe fondsen

• aanvullende uit–
kenngen boven
707.

• aarwullende uit–
keringen boven
70%

Buitenwett . taken
( ja/nee, welke)

ja, registratie en
aanmelding Arie van
Egmondf onds

• proef met soci–
aal consulenten

geen

Taken KC

• Beoordelingscommissie: zie BV
2 (KC = BOC)

• Bezwaarschrif tencommissie:

negatieve beslissingen BOC
inzdke onbetaalde arbeid en
uitkering UU

• Commissie RAC's: discussie in–
vuUing taken RAC's

• Aud i t-comi té : over legorgaan
tussen bestuur en accountant

gevalsbehandel ing conform be–
uoegdheden

besLissingen voorzover niet aan

(beslissingen waarvan de juist–
held of redelijkheid kan worden
betwijfeld)

• discret lonai re bevoegdheden
• uitkenngen na ouerlijden
• beslissen t.a.v. terugvorde–

ring
• uormen/ophef fen AKER
• omnbaar verktaren premie
• indelen wg. bi j BV
(zie ook vraag 11)
Door instelLing DB roL KC terug–
gedrongen.

• discretionaire bevoegdheden
• uitkeringen na oyertijden
• vormen/opheffen AKER
• oninbaar verklaren premie
• indelen werkgeuer
• vrijsteUing gemoedsbezwaren
• fai tl issementsaanvraag wg.

Afdeling(en) waar instructies
worden ontworpen

zie BV 2

zie BV 2

directie ondersteund door staf–
afdelingen

• jundisch/beleidsmatig; SV
BV 25, SVAZ, Juridische
Zaken (handboek beroepsza–
ken ) , soc t aa l med i ï>che
functie (soc.-med. instruc–
ties)

• adrain.technisch; afdeling
Dka (districtskantoorzaken
algemeen)

21 e BV 2A

Aan wie voorgeLegd
(zie ook toeLichtin^)

zie BV 2

soms bestuur

e.d. (werkgroep of com–
missie)

FBV en SVR

intern: centraaL en de–
centraal (gebruikerscon–
tactgroepen)
extern: niet

zie BV 24
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Nr.

26

27

Naam

Algemene

NIBv

Bovenwett. taken
(ja/nee, welke)

ZW : bovenwettel i j ke
uitkering

• voor enkele bran–
chcs bovenwette–
Lijk ziekengeld

Buitenwett. taken
( ja/nee, welke)

geen

nee

Taken KC

• discretionairc bevoegdheden
• uitkenngen na overlijden
• vormen/ophef fen AKER
• weigeren vri jstelling gemoeds–

bezw.
• indeling werkgever
• aanvragen fai LLissement werk–

gever
• stellen van richtlijnen

• bij twijfel en protest betrok–
kene geen mandaat

• mandaat vooral betrekking op
reeds vastgelegd beLeid (com–
plexe wetgeving staat voorlo–
pig verdere mandatenng in de
weg)

AfdeLingCen) uaar instructics
worden ontworpen

zie BV 24

zie HaBWi

Aan wie voorgelegd
(zie ook toelichtinq)

zie BV 24

zie HaBWi

co
o
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Ô)

3
0>

CQ
Q)
Q.
CD
–i
"ÖJ'
0)

co
CD

CD
CD
co

W
o

CO

Nr.

1

02

03

04

08
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Naam

TAB

Zuivel

Bouw

Hout

Grafi–
sche Bc–
dri jf s–

ging

Metaat

Metaal–
m ] ver–
heid

SaiUante punten

• Per 1-4-'91 fusie tussen BVTI (tabak) en BVAB (agrarisch).
• Aan ER-schap voorwaarden vcrbonden (i.v.m. slechte ervaringen in verleden).
• Vergaderf requsntie RG/AG: 12* per jaar, RG Tabak: 4* per jaar.
• Contacten met Centrale Fondsen lopen uïa GUO-directie, dus niet rechtstreeks v/ia bestuur.
• BV' en opereren gezamenLijk via FBV nchting SVr/SZW. ALLeen bedn jf stakspecif leke aangelegenheden rechtstrceks door BV bij SVr/SZW aangekaart. Rest via FBV.
• Samenwerking met FBV, GMD, STIGAS (bedn ]f sgezondheidszorg), Landbouuschap, andere BV' en (bv. bi) huisuesting), RBA's (uerklozenprojecten), belast ingdienst
( Looncontrote) .

• Reorgamsatie GUO voorzien: inrichting arbeidskundige discipline, reorganisatie buitendienst, herinnchting medische dienst, uitbouy BGD, orgamsatonsche
aanpassingen binnen ZU.

• "Logischerwi j?c onderscheidt de BV ZuiveL zich niet van andere GAK-BV'en", toch enkele naunccringen: niet mogeLijk herverzekeren 100%-ZW, medische controLe
eigen-nsicodragers uitsLuitend door medische dienst GAK, eigen incassobeleid per kuartaal i.p.u. maandeLi jks

• Overleg vooraL met FBV cn GMD
• Uijzigingen KC: toename stukken uan algemene aard, kortere beslissingstermi jn, KC steeds meer adviesorgaan, delegatip bevoegdheden bestuur aan KC
• GAK zoekt (beLeid '93) meer samenwerkingsverbandcn^ inventansatie samenwerkingsverbanden op regionaal mveau is gemaakt en in concept beschikbaar; gencht op

volumebeleid ZU/UAO en UU, handhavingsbeleid en voorlichtlng CGMD ZU/WAO, arbeidsbureaus UU, handhavmgsbeleid: poli tie/f iscus/FIOO/gemeente etc., «oorllcht ing
met ziekenfondsen, bureaus voor rechtshuLp etc.)

• wijziging in informatie aan bestuur: toename, dagelijks worden stukken ontvangen
• gcen boven– of buitcnuetteli jke takcn bij BV Zuivel ondergebracht

• Sociaal Fonds Bouwni jverheid voert SV-wetten en bedri jf stakeigen regelingen uit voor Bouw, daarnaast admimstratie uan vele stichtingen (pensioen, vakantie, VUT
etc.) en admïnistratie en pcnsioen voor andere stichtingen Cbaggers, schitders, scholing, arbouw etc.)

• taken SFB worden zovcel mogeLijk ge'integreerd uitgevoerd; geen spLitsing naar wettell jk/bovenwetteli jk mogelijk
• DecentraLisatie uitvoering ZU en AAW/WAO op korte termijn naar 19 districtkantoren
• StructureLe samenwerking met SVR, FBV en andere zel-fadmimstreerders op beLeidsmatïg vlak, op uitvoerend vlak met Federatie bednjfsgezondheidsdiensten, Bouw–

Vak-Werk, werkgroepen SVR en FBV, fondsen, GMO, GAK, RBA's en CBA

• penodieke bestuursinfo sinds '88 Cgeldt voor aUe GAK BV'en, per kwartaal), mede op verzoek BV 25
• vergaderf requentie toegcnomen van 7 keer per jaar tot 1985 tot 11 keer vanaf '91

• voor samenwerklngsreLaties zie BV 24

• zie ook HaBiVi
• diverse samenwerkingen in GAK-verband, maar ook met de grafische bednjf sfondsen
• jurisprudentie van belang uoor cLusteronderzoekcn

voorzichtige mandatenng aan GAK (tot 1-1-82 was men zelf administrerend)

• maatregelen die door anders BV'en genoemd uorden als "eigen beleid", uorden door BV10 betitetd als geuolg uan regelgeving, de mate waann lets eigen beleid is
of gevoLg van wetgeving is bLijkbaar mct zo duidelijk aan te geven

• zeer veet samenwerkingsrelatïes, met name regionaal; GAK heeft deze onlangs geïnventariseerd; rapport 1s 1n concept gcreed cn kan desgewenst worden toegestuurd

• sinds 1992 mogeli jkheid tot eigen risico, 1 werkgever heeft aangeuraagd en is toegewezen
• wljziging structuur is instelling beleidsvoorbereidende commissie (voor bestuur)
• wijziging vergaderf requentie bcstuur van 2 keer per jaar (82) naar 6 keer pcr jaar (92)
• GAK stimuleert samenuerkingen op regionaal niveau (begroting en beteidsui tgangspunt ) , inventansatie door GAK gencht op volumebeleid ZU/UAO en UU,

handhavingsbeleid en voorlichting (rapport beschikbaar)
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Octam

HaBiVi

Koop–
vaardi 3

Vervoer

SaiUante puntcn

• wettelijke en bovenwetteLi jke taken geïntegreerd, samen 213 directe mensjaren (1992) en naar schatting 78 indirecte mensjaren (totaal dus 291 mensjaren)
• tot medio 1991 had de BVB 23 cigen rayonkantoren, sindsdien zijn de buitcndiensttaken en de medische taken opgedragcn aan het GUO
• vanaf 1988 nieuwe dircctic: informatie bestuur op hoger niveau, periodïeke rapportage uitvoerïng en kosten, bcgroting cn meerjarenplan
• het bestuur hecft geen contacten mct de SVR, ccntrale fondsen en min. Soc. Z., tenzij via het administratiekantoor
• structuurwi jziging in 1988 (reden disfunctioneren management): ptatter gericht op efficiency en ef fectivitett/1991 : GUO/1992: businessunits
• In GUO-band regionaal f raudeoverLeg (fiscus en jusititie), Andere overleggen: FBV; expenmenteeL voor volumebeheersing afstemming FBV, gem. sociale dicnsten

etc.

• opheffing DB in 1986 wegens te vccL dubbeUoop met AB
• i.v.m. nUU verdubbeLing vergadenngen KC vanaf 1987
• contacten met SVR, GMO, centrale fondsen en SZW Lopen via GUO-directie
• proeven geweest voor samenwerking met GMD, gericht op versnelde reintegratie

• Detam kent 3 zgn. bedrijf safdeLingen: risicogroepen met eigen bestuur en gemandateerde bevoegdheden (voor 1 afdelïng vrij vergaand)
• ' contactcommissies ': geen formele status; brengen voor hun eigen nsicogroep advies uit over vast te stelLen premiepercentages voor ZU aan bestuur
• er zijn 6 KC's: 4 op Rg-niveau, 2 op regeLingniveau (WW en ZU/UAO/AAW); van KC-vergadenngen geen notuLcn, bestuiter.i-ijsten o.i.d.
• geen contactcn met GMD, centrale fondsen en SZU
• "sinds 1989 wordt gewerkt mct een begroting en een uitgebreide toelichting."
• reorganisaties in verleden m.n.: decentralisatie (meer vestigingen, bcvoegdheden), voor '92/'93 weer reorganisatie, waarln stroomli jning van staven (in 2

decentraLisatie WW-proces
• samenwerking in FBV-verband, belastingdienst, FIOD, centraal verwi jsbestand met andere zelfadministreerders, gemeenten, ziekenfondscn, banken, CBS, SER, arbvo,

pensioenfondsen, SALM (Stichting admin. Lastenverlichting MKB)

• vergadenngen besturen BV (1987 = 100): HaBiVi 1991: bestuur 169, KC 178, gezamenli jke besturcn 151, KC 141
opieidingsbudget GAK: 1n 10 jaar verdubbeld 11 naar 23 miljoen

• diverse samcnwerkingen mct anderen (meestal 1n GAK-verband, soms bijv. BGD-havens In BV-vcrband)
• GAK-afdeting vocrt ook de administraties van SociaaL Fonds Binnenvaart en Visserij
• veeL kritiek op ingewikkeldheid wetgeving
• vanaf 1983 aandacht voor ziekteverzuim, als eerste deelgenomen aan bgvb
• voorbeeLdprojecten yoLumcbeLeid vanaf 1991 in haven

• Toename contacten met SVR (ook mondelïng), ook: Coördinatie Commissie voor de Kcxjpvaardij (advies aan SV-organen in koopvaardij)
• Verschll van mcnlng (BV/SVR/min./specialisten) over bereik van verzckeringspLicht; Is dc vcstigingsplaats hct crltcrium of dc vlag van het schip? (sinds 30 jaar

discussie, geen wetsaanpassmgen door min.)
• - samenwcrking organisatics binncn koopvaardij gericht op soc. vcrz.; St. ALg. Ziekenfonds ZeeLieden, Ver.Zeerisico 1967, Onderwijs en Ontwikkelingsfonds

Kleine HandeLsvaart, Bedrijf spensioenfonds Koopvaardij
- coördinatic dc»r Coördinatlc Commissie voor de Koopvaardij
- samenwerking mct Centraal Arbeidsbureau Scheepvaart (CAS)

Algemene Comimssie tcr Voorkoming van Arbeidsongevallen van Zeevarenden (ACVAZ)
• ingewikkelde regelgeving: veeL mcer zaken aan bestuur (KC) voorgcLegd dan voorheen

• wijziglng ïn risicogrocpen: Ziektewet risicogroep Algemeen (4 premiegroepen) opgeheven per 1990
• veeL ad-hocbestuurscommissies (8)

dagelijks bestuur vergadcrt alleen in spoedeisende kwesties, dit kan omdat de BOC wekelijks vergadert
• 1992 beëindiging adm. overeenkomst (1952) GAK; nieuwe voldoet aan huidige eisen BV Vervocr
• Contacten met GMD, centralc fondsen en mininsterle aLLecn via GAK
• Overleg met GAK, FBV, SVR, werkgevers– en werknemersorganisaties, reclamebureau, advocatenbureau, accountant, BGZ-Uegvcrvoer, St . Vakopleiding Wegvervoer
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Sai llante punten

• contacten met andere organïsatie vooral schrif teli jk, vcel mct FBV
t bïnnen BV Horeca samenwerking met Konïnklijke Horeca Nederland, werkg.– en werkn.organisaties (ZW)
• meerdere commissies: ziekteverzuim, looncontrole, profHeren CaLLe 3 sinds '90), werkcocnimssie (voorbereiden bestuursverg. ), KC (gevalsbehandeling)
• mandatering volgens model, echter uoorbehoud per wet voor BV Horeca (deel aan kleine commissie overdragen)

• geen onderscheid GAK wetteUjke en bovenwettelijke taken

• contacten met andere orgamsatie vooral schrifteli jk
• structureLe samenwerkingen; ui twi j kregel ing compuvergebruik Detam/SVB, huisvesting uituoeringsorganen, sociaaL consi'enten AbvaKabo/CFO, sectorale

verzuimpro]«cten VNB, vcrzuimbeheersing (onderzoek en projecten met aUerie^ instantics)
• per 1988 cigen-risicodragcn afgebouwd Cbesluit 1978 geëf f ectueerd)
• naast c.a.o.'s ook 3 "aduiesregelingen"; hieronder vaLLen 11.00'J wcrkncme'*s

• door pnvatisenng aantaL bedrijven overgegaan naar andere BV'en (PTT, Start)

• sinds 1988 is er een OB
• contacten met andere organisatie vooraL schriftelijk
• ingrljpende reorganisatie GAK door Integratie met GMD te vcrwachten (vurming 6 regionale centra^ herschïkken staf– en steundiensten, fondsen ondergebracht in

eigen organisatie, vcrdeling GAK/GMD-bedrïjf in 3 businessunits CSV^ Voorziemngen en Verzuim, Arbo-projccten), minder hiërarchische tagen)
3 sanenwerking met GMD, brancheorganisaties (verzuïm), sommige BGD'en en Riagg's, projectgebonden samenwerkingsrelaties, RBA's, arbeidsburea^s, GSD, poLltie,

belastingdienst (fraude), FIOD, ziekenfondsen (uoorlïchtlngsf unt ie), bureaus Rechtshulp (voorlichting), ABP etc.

d f k ' b ' k t l k d k b k d
• per 1991 3e KC ingesteld i.v.m. grote aantat Vuorteggers
• BV 25 wiL neer greep op kostenstructuur GAK; in dit kader afspraken geraaakt (GAK stelt kostenbegrotïng op, bewakingssxst»men t.d.); ook konit er aparte afdeling

• BV 25 vindt dat onvoldoende aan haar wordt gerapporteerd ouer controLebevindïngen van afdtfLingen Verificatie en d^ 1AD
• frequentie Looncontroles wordt n-et (altijd) gehaald (doel: werkgevers met loonsom boven 0,5 mio eens per 5 jaar (dit l.v.n. verjaringstermi jn»
• samenuerking in kader uan diuersf projecten met o.m. Arbvo, GSD, BGO, GMD, Riagg, belastingdienst, FIOO, dïenst Inspectie Arbeidsuerhoudingen, ri jksconsulent–

schap SZ ctc.

• samenwerking mct Detam in (bestuurs)projectcommissie AAU-voorzieningen en verder met groot aantaL andere instanties
• van '82 tot '92 steeds verderc uitbreiding KC i.v.m. steeds groter werkaanbod
• in '87 introductie van KC aLgemcne zaken als beleidsuoorbereidend college (te vergeLijken met OB)
• n.i.v. '93 zal bestuur eens per 2 maanden (i.p.v. 2 keer per jaar) vergaderen
• mandaatverruiming moeilijk wegens complcxitcit/omvang wetgeving; t.a.v. AAW geldt bovendien sneLLe tcchnoLogischc ontwikkelingen en de ruime formulering van

desbet ref f ende wetsbepaling
de

• congLomeraat van bedri jfstakken (BV bestaat sinds per 1-1-'91)
• grootste onderdeeL is de chemie
• belangrijke jurisprudentic
• wijzigingen in mandaatsbesLui t passen blnnen FBV-modeL dat ook door SVr is goedgekeurd
• BV vergadert minder vaak maar agenda's worden telkens ingewikkelder en Langer





BIJLAGE III.2

ORGANISATORISCHE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN DE
ADMINISTRATIEKANTOREN

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken
zoals die begin 1993 bestond bij de administratiekantoren met
betrekking tot organisatorische en financiële aspecten.

Ingegaan wordt op:
- organisatie en bestuurlijke structuur
- begroting en budgettering
- beheersinstrumenten
- administratieve organisatie en automatisering
- controlestructuur
- fraudebeleid
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BEDRIJFSVERENIGING VOOR DE GEZONDHEID EN DE GEESTE–
LIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN

Organisatie en bestuurlijke structuur

De BVG verzorgt de uitvoering van de uitkeringen voor werknemers in
de gezondheidszorg, de geestelijke en maatschappelijke belangen,
welzijn, sport en onderwijs.

De BVG (BV 23) voert een eigen administratie. Deze administratie
voert ook enkele beperkte activiteiten uit voor andere organisaties:

• de stichting Risicofonds sociale voorzieningen bijzonder onderwijs
(sinds 1969)

• de stichting Fonds overleg arbeidsvoorwaarden gezondheidscentra
(sinds 1988)

• de stichting VUT bad– en zweminrichtingen (sinds 1992)
• de stichting Ondersteuning arbeidsvoorwaarden bad– en zwemin–

richtingen (sinds 1992).

Bestuur

Aan het hoofd van de BVG staat, bestuurlijk gezien, de ledenraad.
Daarnaast worden door de in het bestuur vertegenwoordigde organi–
saties de leden van het algemeen bestuur (AB) benoemd, die uit hun
midden een dagelijks bestuur (DB) kiezen. Het AB vergadert 4 keer per
jaar, het DB maandelijks. De ledenraad komt 1 keer per jaar bijeen. De
BVG heeft geen nadere onderverdeling naar risicogroepen.

Het bestuur van de BVG vormt tevens het bestuur van de admini–
stratie. De directie van de BVG woont de bestuursvergaderingen bij.

Organisatie

De BVG kent 7 afdelingen:

• Marketing en Verkoop (in oprichting): ontwikkeling en marketing
nieuwe produkten.

• Ontwikkeling: realiseren en instandhouden produktiesystemen.
• Bedrijfsstrategische staf: beleidsontwikkeling en omgevingsanalyse,

communicatie (in– en extern), directiesecretariaat en bestuurszaken.
• Uitkeringsverzorging: uitvoering SV-wetten en preventieve activi–

teiten.
• Financiële en Economische Zaken: geldverkeer, incasso, gegevens–

beheer, inkoop, premievaststelling, boekhouding.
• Interne Dienstverlening.

De BVG kent naast het hoofdkantoor 17 rayonkantoren en 58 steun–
punten, deze vallen onder de directie Uitkeringsverzorging.

Formatie

Bij de BVG werken (in mensjaren) 2076 mensen. Hiervan zijn er 2070
betrokken bij het uitvoeren van (boven)wettelijke taken. Er is geen onder–
scheid aan te brengen in de formatie voor wettelijke en voor bovenwette–
lijke taken.

Uitvoering sociale verzekeringen

De feitelijke uitvoering van de sociale-verzekeringswetten vindt plaats
in de 17 rayonkantoren, met uitzondering van behandeling AAW-voorzie–
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ningen, verhaalszaken, claims bij faillissementen en surséances, ziekmel–
dingen van vrijwillig verzekerden, behandeling van beroepszaken; deze
zaken worden op het hoofdkantoor gedaan.

De steunpunten worden door de verzekeringsgeneeskundigen gebruikt
voor spreekuren.

On twikkelingen

De rayonkantoren zijn de afgelopen jaren uitgegroeid van steunpunten
tot volwaardige vestigingen waarin de vrijwel complete afhandeling kan
plaatsvinden.

Ontwikkeling en marketing van nieuwe produkten een krijgen een
belangrijkere plaats in de BVG-organisatie.

Basisgegevens

Basisgegevens BVG

F.t.e. (gemiddeld)
Apparaatskosten (in m f)
Uitgekeerd bedrag (in m f)
Verzekerde werknemers

1982

1 480
142

1 693
554000

1991

2019
243

2896
741 000

Begroting en budgettering

De BVG stelt jaarlijks een begroting op, waarvan de basis wordt
gevormd door de budgetteringsafspraken. De begrotings– en budgette–
ringscyclus kent de volgende fases (de genoemde maanden hebben
betrekking op de cyclus voor 1993):

Februari: Bekendmaking van de beleidsuitgangspunten aan de budget–
houders. Op basis van deze uitgangspunten stellen de budgethouders
zogenaamde deelbeleidsplannen en sectorplannen op.

Mei: Bijeenkomst van budgethouders, waarin de deelbeleidsplannen en
sectorplannen worden gepresenteerd (de zogenaamde KTP1-sessie). De
sessie moet leiden tot een 2- a 3-jarig beleidskader, dat de basis vormt
voor een op te stellen activiteitenplan voor het komende jaar.

Op basis van de resultaten van de KTP1-sessie wordt door de directie
een planningbrief opgesteld ten behoeve van de budgethouders. Deze
brief bevat ondermeer de volgende informatie:

• historisch overzicht (4 jaar terug) en prognose (lopend jaar en
volgend jaar) van:

- aantal meldingen ZW
- aantal aanvragen AAW/WAO en WW
- bestand AAW/WAO en WW

• een uitsplitsing van het voorgaande naar rayons en naar maand
(voor de beide geprognosticeerde jaren)

• een toelichting bij de ramingen.
Uit deze toelichting blijkt, dat wordt geraamd op basis van extrapo–

latie: ramingen worden zonodig bijgesteld naar aanleiding van de reali–
satie en verwachte bijzondere ontwikkelingen.
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Juni: Ontvangst planningbrief inclusief formulierenset door de budget–
houders. Op de formulieren dient te worden aangegeven:

• de voor het budgetjaar geplande activiteiten, inclusief het doel en
het nut ervan, alsmede de ondersteuningsbehoefte van andere
afdelingen

• de personeelsbehoefte per activiteit
• een recapitulatie van de personeelsbehoefte voor alle taken en per

functie (op maandbasis)
• de opleidingsbehoefte (soort opleiding en kosten)
• de gewenste investeringen, inclusief kosten en realisatiedatum
• specifieke kosten, die niet onder één van de eerdergenoemde

categorieën vallen.

Augustus: Inleveren budgetformulieren.

September: KTP2-sessie met als doelstellingen:

• recapituleren c.q. actualiseren van de beleidsuitgangspunten voor
het komend jaar

• presenteren van de activiteitenplannen per sector en vertalen
daarvan naar personeel

• afstemmen van activiteiten en capaciteit, zonodig bijstellen van
plannen en prioriteitenstelling.

De resultaten van de sessie worden ter besluitvorming voorgelegd aan
de directie In een budgettenngsbrief wordt de beslissing medegedeeld
aan de budgethouders.

Oktober: Bespreking van personeels– en investeringsbegroting in de
directie.

November: Bespreking van de kostenbegroting in de directie.

December: Bespreking en vaststelling van de BVG-begroting in het
bestuur.

Evaluatie van de budgetronde, die moet leiden tot concrete uitgangs–
punten voor de budgetronde van het komende jaar.

Bij het opstellen van de personele begroting wordt gebruikgemaakt
van normen en kengetallen. Uiteindelijk heeft dit ook zijn weerslag op de
kostenbegroting. Er is echter geen informatie over kostprijzen per
produkt.

Onderhandelingen tussen directie en bestuur van de BVG ten aanzien
van de begroting hebben met name betrekking op investeringen. Het
gaat hierbij om investeringen in de brede zin des woords: zowel investe–
ringen in hardware als investeringen in beleid (bijvoorbeeld verzuimre–
ductie).

De BVG beschikt niet over een meerjarenbegroting. Wel is er sinds
1988 een meerjarenbeleidsplan (steeds voor 4 jaar, voortschrijdend).
Overigens worden bij grote investeringen wel de meerjarige conse–
quenties aangegeven. Het bestuur van de BVG heeft verzocht om bij de
begroting ook een prognose over meerdere jaren te presenteren.

Vanaf 1986 zijn er budgetten op sectorniveau. Sedert 1987 bovendien
op afdelingsniveau. Het volledige systeem van budgettering, inclusief de
hier beschreven procedure, is ingevoerd in 1990. Daarvoor werd gewerkt
met uitsluitend een begroting. Budgethouders zijn de afdelingshoofden
en de rayonmanagers.
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De bevoegdheden van de budgethouders zijn vastgelegd in een intern
delegatiebesluit. In het algemeen worden de bevoegdheden beperkt door
het budget: voorzover uitgaven binnen het budget vallen, is de budget–
houder daarvoor geautoriseerd.

Het bestuur ontvangt ieder kwartaal een rapportage over de begro–
tingsuitputting en informatie over de belangrijkste kwantitatieve kenge–
tallen. De budgethouders ontvangen maandelijks per wet een voort–
gangsrapportage met informatie over:

• volume (omvang van het bestand, nieuwe aanvragen, specificatie
naar oorzaak beroep op uitkering, beroepsgroep en aard beslissing)

• financiën (verstrekte voorschotten, afgeboekte bedragen)
• werkdrukindicatoren (werkaanbod ten opzichte van de prognose,

bezettingsgraad ten opzichte van de normbezetting, kengetal voor de
werkdruk)

• prestatie-indicatoren (doorlooptijd van het bestand, percentage nog
niet afgehandelde gevallen na x weken, gemiddelde afhandelingsduur
per geval).

Bij de inrichting van de financiële administratie is rekening gehouden
met de SVr-vereisten terzake. Zo kent de BVG een viertal hoofdkosten–
plaatsen (deze zijn door de SVr verplicht voorgeschreven) en daarnaast
een 100-tal hulpkostenplaatsen (afdelingen of delen daarvan).

De SVr onderscheidt daarnaast een aantal kostendragers (de
regelingen). Aangezien de BVG naast de wettelijke regelingen nog een
aantal andere regelingen uitvoert, zijn een aantal kostendragers toege–
voegd.

De voorschriften van de SVr zijn primair gericht op een goede kosten–
toerekening: aan de verschillende centrale fondsen mogen niet meer
kosten worden toegerekend dan daarvoor worden gemaakt. Voor een
goede bedrijfsvoering dient de administratie echter additionele infor–
matie te bevatten. Zoals hiervoor aangegeven, is de administratie van de
BVG dan ook dienovereenkomstig uitgebreid en primair toegesneden op
de eigen behoeften met het oog op een goede bedrijfsvoering.

Beheersinstrumenten

De BVG beschikt over een aantal beheersinstrumenten. Wij noemen:

• de begroting en de afdelingsbudgetten, inclusief de bijbehorende
periodieke rapportages

• voor– en nacalculaties
• normen en kengetallen
• voortgangsbewaking
• kwaliteitscirkels
• monitoring.

Op ieder van deze instrumenten wordt hierna kort ingegaan.

Begroting en afdelingsbudgetten

Deze instrumenten hebben met name een functie in het kader van de
kostenbeheersing. Zij zijn hiervoor reeds uitvoerig aan de orde geweest.

Voor– en nacalculaties

Voor– en nacalculaties worden opgesteld in het kader van incidentele
projecten. Verschillen worden achteraf geanalyseerd en (kunnen) dienen
ter lering bij het opstellen van de voorcalculatie bij volgende projecten.
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Normen en kengetallen

Normen en kengetallen worden ontwikkeld op het niveau van hande–
lingen en processen en zijn met name gericht op het beheersen van de
efficiency. Er zijn normen voor de tijd per handeling, doorlooptijden en
toegestane foutenpercentages. De normen worden vastgesteld aan de
hand van normeringsonderzoek, waaronder tijdstudies. Het normerings–
onderzoek heeft als doelstelling het vaststellen van normen; het
vergroten van de efficiency valt buiten de scope van een dergelijk
onderzoek. Wel worden incidenteel (toevallig) inefficiencies geconsta–
teerd, die tot verbeteringsmaatregelen aanleiding kunnen geven.

De normen en kengetallen zijn beperkt tot het primaire (uitke–
ringsjproces. Er zijn geen normen voor de werkzaamheden van de andere
sectoren. Voor deze sectoren wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van
professionele standaarden zoals SDM, functiepuntanalyse en ervarings–
cijfers.

De normen betreffende de toegestane tijd per handeling vervullen, in
combinatie met informatie over het geprognosticeerde werkaanbod, een
belangrijke functie bij het opstellen van de personele begroting.

Maandelijks worden de rayonmanagers geïnformeerd over hun
prestaties ten opzichte van de norm.

De ontwikkeling van normen en kengetallen is in de tweede helft van
de jaren '80 op gang gekomen. Voor 1985 kende de BVG geen normen
en kengetallen.

Voortgangsbewaking

Het voortgangsbewakingssysteem is primair gericht op het beheersen
van de efficiency en de effectiviteit. Het heeft ondermeer tot doel het
signaleren van pieken en dalen in het werkaanbod, zodat pieken door
onderlinge opvang tussen de rayons kunnen worden afgevlakt.

Met behulp van het voortgangsbewakingssysteem kunnen voorts afwij–
kingen tussen het geprognosticeerde en het werkelijke aanbod worden
gesignaleerd.

Kwaliteitscirkels

Ook het instrument van de kwaliteitscirkels is primair gericht op het
beheersen van de efficiency en de effectiviteit. De kwaliteitscirkels
functioneren op het niveau van het werkoverleg: in het werkoverleg
kunnen door alle medewerkers verbeteringsideeën worden ingebracht.
Voorzover deze zinvol en nuttig worden geacht, wordt een werkgroep
ingesteld voor de nadere uitwerking. Hierbij wordt ondersteuning vanuit
de kwaliteitsafdeling van het hoofdkantoor verleend.

Binnen de cultuur van de BVG wordt het als een negatief signaal
opgevat als vanuit een rayon nooit een verbeteringsidee wordt
ingebracht.

Monitoring

Monitoring is primair gericht op het verbeteren van de efficiency. De
BVG maakt gebruik van een tweetal werkgeverspanels. Dit is een
gestructureerd overleg met een aantal aangesloten werkgevers, waarin
met name de kwaliteit van de dienstverlening van de BVG aan de orde
wordt gesteld. Er is één beleidspanel, bestaande uit directieleden, en één
uitvoerderspanel, bestaande uit hoofden PZ en administrateurs.

Daarnaast is er een drietal WAO-panels, bestaande uit uitkeringsge–
rechtigden. Er is gekozen voor een specifiek WAO-panel, omdat deze
groep uitkeringsgerechtigden meestal gedurende een lange tijd op een
uitkering is aangewezen («blijverdjes»).

De WAO-panels bestaan sinds 1989, de werkgeverspanels sinds 1990.
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Op het gebied van monitoring verdient tot slot de afdeling Beleidsstra–
tegische Staf vermelding. Deze afdeling is onlangs opgericht en onder–
houdt de contacten met de SVr, de FBV en dergelijke.

Daarnaast vinden met behulp van externe bureaus marktonderzoeken
plaats om beleid en dienstverlening te kunnen (blijven) afstemmen op de
in de sector levende behoeften.

Administratieve organisatie en automatisering

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie (AO) van de BVG is volledig vastgelegd
in handboeken. De beschrijving met behulp van schematechnieken
(SDW-AO) is zeer gedetailleerd, inclusief overzichten van schermen en
dergelijke.

De AO is reeds sinds jaar en dag vastgelegd. Wel is in vergelijking met
1982 het niveau van detaillermg toegenomen en zijn de gebruikte
technieken geprofessionaliseerd, maar ook in 1982 was het niveau van
de AO reeds zeer behoorlijk.

De AO-beschrijvingen zijn opgesteld door BVG-medewerkers, in
samenspraak met de externe accountant.

Automatisering

Alle uitvoeringsprocessen zijn geautomatiseerd c.q. worden geautoma–
tiseerd ondersteund. De BVG hanteert het principe van «gemeenschap–
pelijk gegevensgebruik», wat inhoudt dat gemeenschappelijk benodigde
gegevens in principe op één plaats worden vastgelegd en gemuteerd. Op
deze wijze zijn sinds 1989 de werkgevers– en de verzekerdenadmini–
stratie als gemeenschappelijke gegevensverzamelingen operationeel.

Een volledig geautomatiseerde koppeling van werkgevers– en/of verze–
kerdenadministratie is inmiddels gerealiseerd voor de ZW, de logistieke
informatie Medische Dienst, de premievaststelling en de faillissementen
WW. In de toekomst komen daar de nu in ontwikkeling zijnde systemen
AAW/WAO, Voorzieningen en Bonus/Malus bij.

Voor de bestaande systemen WW en AAW/WAO is een ondersteuning
in de vorm van separate geautomatiseerde (on line) raadpleging opera–
tioneel.

ledere regeling heeft daarnaast haar «eigen» geautomatiseerde
systeem, dat dus gebruikmaakt van de gemeenschappelijke bestanden
«werkgevers» en «verzekerden».

Zowel de gemeenschappelijke systemen als de specifieke registratie–
en afhandelingssystemen per regeling maken gebruik van netwerkdata–
bases en on-linetoepassingen. Deze zijn zo georganiseerd dat minimale
dubbele opslag (en mutering) van gegevens bewerkstelligd wordt.

Ten behoeve van nabewerking van gegevens, onder andere voor statis–
tische doeleinden, zijn de eerste twee proeven met relationele databases
(registratiesysteem ziekteverzuim en buitendienstopdrachten) voltooid.
De verwachting is dat relationele databases in het kader van een
flexibele informatieverstrekking een groter toepassmgsgebied zullen
krijgen. Voor de bulkverwerking blijft het gebruik van de centrale
netwerkdatabase gelden.

In samenwerking met de andere zelfadministreerders en de bij het
GUO aangesloten bedrijfsverenigingen, is een zogenaamd centraal
verwijsbestand (CVB) ingericht, dat een koppeling tot stand brengt

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 133



tussen de VZA's van alle betrokken bedrijfsverenigingen. Het CVB is
sinds 1992 operationeel, maar toepassing vindt nog maar zeer beperkt
plaats. Het ligt in de bedoeling op termijn een koppeling tot stand te
brengen tussen het CVB en de GAK-administratie. Op deze wijze
ontstaat inzicht in het totale bestand aan verzekerden in Nederland.

De BVG geeft aan dat nieuwe wetgeving automatiseringstechnisch
vaak tot problemen leidt vanwege de te korte implementatietijd. Zo is bij
de ontwikkeling van het nieuwe WW-systeem (naar aanleiding van de
nWW in 1987) gewerkt met een honderdtal aannamen omtrent de uitein–
delijke richting van de nieuwe wetgeving. Ook met deze aannamen was
overigens de oorspronkelijk beschikbare tijd (van augustus tot eind
december) te kort om een volledig nieuw systeem te ontwikkelen. Deson–
danks is een goed rompsysteem (basisfunctionaliteit) neergezet, dat ook
nu nog goed functioneert en weinig correctief onderhoud kent.

De BVG signaleert soortgelijke problemen ten aanzien van de
WAO voorstellen: de nieuwe wetgeving is zodanig anders dan de huidige
regelgeving, dat een volledig nieuw systeem moet worden gebouwd. Op
dit moment bestaat echter op een groot aantal punten nog onduide–
lijkheid ten aanzien van de precieze inhoud van de nieuwe regelgeving.

Controlestructuur

De BVG kent een tweetal controlesystemen: de controle in de lijn en
die in de staf.

In de lijn kent men sinds 1989 de afdeling Kwaliteitsmeting. Deze
afdeling is met name gericht op wetstechnische rechtmatigheidscon–
trole: zijn het recht op een uitkering, alsmede de hoogte, de duur en de
tijdigheid van de uitkering correct vastgesteld?

Kwaliteitscontrole ten aanzien van het medische handelen vindt plaats
door middel van procesbewaking en steekproefsgewijze inhoudeiijke
beoordeling van de dossierrapportage.

Voor de oprichting van de afdeling kende de BVG een systeem van
verificatie. De verificatie is in 1989 afgeschaft. Tegelijkertijd is, in
samenhang met de kwaliteitsmetingen, een zwaarder accent komen te
liggen op systeemtechnische controles.

Daarnaast spelen een tweetal stafafdelingen een rol: de boekhouding
en de interne accountantsdienst (IAD). Bovendien is er een externe
accountant.

De boekhouding voert, in het kader van door de interne en externe
accountant vastgestelde richtlijnen, een aantal financiële totaalcontroles
uit.

De externe accountant stelt in overleg met de IAD een controlepro–
gramma op. De IAD voert financiële en wetstechnische controles uit met
behulp van statistische steekproeven. De IAD rapporteert hierover gelijk–
tijdig aan de directie en aan de externe accountant.

De externe accountant voert een review uit van het werk van de IAD en
neemt geen eigen steekproeven.

Op grond van het voorgaande concluderen wij dat de BVG gedeeltelijk
een systeem van controle op controle kent. Bij een dergelijk systeem
worden dubbele controles zoveel mogelijk vermeden: het hogere echelon
in de controlepiramide controleert het werk van het lagere echelon.

Bij de BVG is deze systematiek herkenbaar in de afstemming die
plaatsvindt tussen de IAD en de externe accountant. De lijn– en stafcon–
troles zijn echter onderling nog niet geheel op elkaar afgestemd. Het ligt
in de bedoeling hieraan in 1993 verder te werken, zodat de controles
vanuit de verschillende invalshoeken een sluitend geheel vormen.
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Mede naar aanleiding van een rapportage van de externe accountant,
waarin ondermeer wordt opgemerkt dat «zowel de kwaliteit als de
kwantiteit van de door de IAD verrichte werkzaamheden te wensen
overlaat»', is in 1992 besloten tot een herstructurering van de IAD.

Tot 1 november 1992 was het werk van de IAD met name gericht op
de jaarrekeningcontrole, waarbij de nadruk lag op de uitkomstencontrole
(formele juistheid van de uitvoering, materiële juistheid, tijdigheid en
volledigheid van de opgestelde verantwoordingen). Een beoordeling van
de administratieve organisatie, interne-controlemaatregelen en effecti–
viteit en efficiency was secundair of viel geheel buiten de taakstelling.

Per 1 november 1992 is de taakstelling van de IAD als volgt:

• het geven van een oordeel over de betrouwbaarheid van de finan–
ciële verantwoordingsinformatie

• het ondersteunen van de leidmg bij de beheersing van de bedrijfs–
processen, in casu beoordeling en advisering over de AO en
interne-controlemaatregelen, effectiviteit en efficiency van de bedrijfs–
voering en de betrouwbaarheid en continuïteit van de informatievoor–
ziening

• het adviseren van de leiding met betrekking tot het controlebeleid.

Fraudebeleid

Het beleid van de BVG is gericht op het voorkomen van fraude door
het inrichten en onderhouden van een goede AO. De BVG beschikt
daarnaast sinds 1986 over een eigen opsporingsdienst van 8
medewerkers. In 1993 is, vanwege politieke en maatschappelijke druk,
een uitbreiding voorzien met 5 f.t.e.

Vóór de oprichting van de opsporingsdienst beschikte de BVG over 15
buitendienstinspecteurs met opsporingsbevoegdheden.

De opsporingsdienst richt zich zowel op werkgevers– als op werkne–
mersfraude. In 1989 is het looncontrolebeleid, dat gericht is op het
voorkomen van werkgeversfraude, geherformuleerd. Er zijn thans circa
35 looninspecteurs werkzaam.

Alle fraudes van voldoende omvang worden aan het Openbaar Minis–
terie gemeld, conform de richtlijnen van het OM.

BEDRIJFSVERENIGING VOOR DE DETAILHANDEL,
AMBACHTEN EN HUISVROUWEN (DETAM)

Organisatie en bestuurlijke structuur

De bedrijfsvereniging voor de Detailhandel, Ambachten en
Huisvrouwen (Detam, BV 18) kent een eigen administratie. Deze admini–
stratie voert, naast de wetgeving op het terrein van de sociale zekerheid,
ook regelingen uit in opdracht van pensioen– en VUT-fondsen in de
sector.

Bestuur

De Detam kent een ledenraad. De algemene vergadering (AV) wordt
gevormd door de ledenraad. De AV komt eens per jaar bijeen en
behandelt het jaarverslag, wijzigt statuten en dergelijke.

De Detam kent daarnaast een algemeen bestuur (AB), dat 2 tot 3 keer
per jaar bijeenkomt. Dit orgaan vertegenwoordigt de bedrijfsvereniging
(BV), mandateert bevoegdheden aan het dagelijks bestuur (DB) en neemt

Management-ietter over 1991 beslissingen omtrent uitkeringen en dergelijke.
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Het DB komt 6 a 7 keer per jaar bijeen, met name voor het nemen van
beslissingen omtrent uitkeringen en voorzienmgen, vaststellen
loongrondslagen, indeling werkgevers en dergelijke.

Ten slotte is er het presidium, bestaande uit de directeur en
werkgevers– en werknemersvoorzitters uit het bestuur.

De Detam kent 3 bedrijfsafdelingen:

• Grootwinkelbedrijf (GWB)
• Kappers
• Reiniging.

Deze zijn vergelijkbaar met risicogroepen. De genoemde drie
afdelingen hebben een eigen bestuur en zijn voor een aantal taken
gemandateerd door het AB. Bij Kappers en Reiniging betreft dit beslis–
singen over bovenwettelijke uitkeringen, het vaststellen van bijzondere
dagloonbepalingen en de advisering over het premiepercentage ZW. Bij
het GWB betreft dit bovendien uitkeringen en voorzieningen, de indeling
van werkgevers en beslissingen omtrent AKER-schap en loongrond–
slagen.

Organisatie

De Detam kent een viertal directies en een aantal ondersteunende
afdelingen:

• directie Financieel-Economische Zaken
• directie Regionale Dienst
• directie Centrale Administratie
• directie Grootwinkelbedrijf.

De directie Financiële en Economische Zaken is verantwoordelijk voor
sociale regelingen (pensioen– en VUT-fondsen), hoofdadministratie,
debiteurenadministratie, algemene zaken en het computercentrum.

Onder de regionale dienst vallen 29 districtskantoren. Op de districts–
kantoren wordt een deel van de WW (melding en soms toekennen van
uitkeringen) uitgevoerd. De ZW (melding en controle) wordt grotendeels
op de districtskantoren uitgevoerd.

Onder de centrale administratie vallen onder andere de centrale uitke–
ringsafdelingen, die de ZW, de WAO, de AAW, de WW en de TW
uitvoeren. Hier zijn ook de Basisadministratie en Juridische Zaken onder–
gebracht.

De directie Grootwinkelbedrijf voert de WW, de ZW, de WAO en de
AAW uit voor de sector grootwinkelbedrijf.

Daarnaast zijn er enkele stafdiensten: IAD, PR, Bedrijfsgeneeskundige
Dienst, PZ, Planning en Control, Informatievoorziening, Onroerend Goed,
Vermogensbeheer en Beleidsontwikkeling en Organisatie (B&O).

Formatie

De formatie van de Detam bedraagt 2224 f.t.e. Hiervan zijn 2139 f.t.e.
nodig voor het uitvoeren van de wettelijke taken. 85 f.t.e. is nodig voor
het uitvoeren van niet-wettelijke taken.

Uitvoering sociale verzekeringen

De organisatie van de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten is
een «mengvorm». Er worden taken «centraal» uitgevoerd (het
verstrekken van uitkeringen en in een aantal gevallen het toekennen
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ervan), «decentraal» (het toekennen van uitkeringen, melding en
controle) en «sectorgewijs» (een aparte afdeling door het grootwinkelbe–
drijf).

Ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen zijn het decentraliseren van primaire
werkprocessen en beslissingsbevoegdheden en het uitbreiden van het
aantal vestigingen. Vanaf 1992 wordt het aantal vestigingen uitgebreid
naar 30 districtskantoren en 21 spreekuurlocaties MD.

Onder de directeur Regionale Dienst zijn vier regiodirecteuren
verschenen, die leidinggeven aan de districtsmanagers in hun regio. Door
de integratie van buitendienst en medische dienst wordt het accent van
de regio zwaarder. Men streeft naar één aanspreekpunt voor verzekerden
in de regio en een vermindering van het aantal overdrachtsmomenten.

Tot slot kan vermeld worden dat men doende is aparte rechtspersonen
op te richten voor activiteiten op het gebied van de bedrijfsgezond–
heidszorg en verzekering van het ziekterisico in de eerste 2 of 6 weken.

Basisgege vens

Basisgegevens Detam 1982 1991

F.t.e. 1 387 2 092
Apparaatskosten in m f 100 201
Uitgekeerd bedrag in m f 1 506 2 442
Verzekerde werknemers 480 000 787 000

Begroting en budgettering

Procedure

De begroting is gekoppeld aan de budgetteringssystematiek die in
1991 is ingevoerd. De budgetten zijn taakstellend. Er is een onderscheid
naar hoofdbudgethouder (de directieleden), budgethouder (afdelings–
hoofden) en subbudgethouder (districtsmanager).

Bij de budgettering ligt de nadruk op de omvang van de formatie (f.t.e.
gesorteerd naar salarisgroep) en de benodigde middelen. Het opstellen
van de budgetten gebeurt «bottum up». De cyclus begint met een
strategie– en planningbrief van de directie aan de afdelingshoofden in
juni. Deze biedt uitgangspunten voor de budgetvoorstellen van de
afdelingen. Na een aantal overlegronden over de budgetvoorstellen
wordt uiteindelijk in december een definitief budget vastgelegd in een
managementcontract.

De beschikbare gegevens bij het opstellen van de budgetten zijn:

• budgetlopende jaar
• realisatie 1e halfjaar
• werkelijke kosten afgelopen jaar (t/m september)
• verwachte ontwikkelingen (kwantitatief, in aantallen).

Er zijn geen limieten ten aanzien van financiële afdelingsbevoegd–
heden, anders dan het budget. Wel gelden beperkingen ten aanzien van
onder andere cessie, het aangaan van leningen, garantiestellingen en het
aangaan van verplichtingen met een looptijd langer dan 1 jaar (deze
overstijgen de budgetperiode).
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Vóór 1991, toen de budgettering werd ingevoerd, werd gewerkt met
een begroting. In de praktijk waren jaarlijks meerdere begrotingsbijstel–
lingen noodzakelijk. Het begrotingsproces verliep veel centraler (top
down) dan op dit moment met de budgettering het geval is. Door de
taakstellende budgettering is naar het oordeel van de Detam een betere
beheersing van de uitvoering ontstaan.

Rapportages ex post/ex ante

Jaarlijks ontvangt het bestuur een jaarverslag, een nota inzake admini–
stratiekosten en een nota premie ziekengeld. Zes keer per jaar wordt
bovendien de uitgave «Gegevens betreffende de administratie»
opgesteld. Deze is twee keer per jaar specifiek gericht op bedrijfstak– en
risicogroepniveau.

De afdelingshoofden ontvangen wekelijks een overzicht van uitge–
keerde bedragen, het aantal meldingen en het mgekomen bedrag
Daarnaast ontvangen zij per kwartaal budgetrapportages, met informatie
over de budgetuitputting.

Ten behoeve van de externe verslaglegging en voorlichting worden de
volgende publikaties opgesteld:

- jaarverslag
- Detam-nieuws (6 keer per jaar en incidenteel speciale uitgaven)
- halfjaarïijks informatieblad voor verzekerden.

Normen en kengetallen

Kengetallen en normen zijn beschikbaar en worden op dit moment nog
vastgesteld in pilot-projecten. Hierbij kan gedacht worden aan doorloop–
tijden, foutenpercentage en benodigde bewerkingstijd.

Kostenniveau

- Kostensoorten: grootboekrekeningen.

- Kostenplaatsen: afdelingen.

- Kostendragers: wetten, conform SVr-voorschriften, uitgesplitst naar
de 4 voorgeschreven categorieën (ten behoeve van de ZW is er een
afzonderlijke uitsplitsing naar de verschillende risicogroepen):

- ZW bedrijfspersoneel
- ZW huispersoneel
- WAO
- AAW
- wachtgeldverzekering
- werkloosheidsverzekering
- Ziekenfondswet
- persoonlijk vrijwillige verzekering
- SER-heffing (OR)
- TW
- oud-verplicht vrijwillige verzekering.

- Verdeelsleutels: aantal uren personeel, computertijd, m2, volume
etc. Deze verdeelsleutels zijn conform de richtlijnen van de SVr,
voorzover de SVr althans voor een bepaalde kostensoort een verdeel–
sleutel voorschrijft.
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Beheersinstrumenten en bedrijfsvoering

Efficiency en effectiviteit

De monitorfunctie voor het bewaken van de doeltreffendheid wordt
met name ingevuld door de afdeling B&O. Aandachtspunten hierbij zijn
maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen, werkgeverspanels (waarin
ervaringen met de Detam aan de orde komen, evenals nieuwe ontwikke–
lingen) en pilot-projecten waarbij werkgevers en werknemers worden
betrokken. Ook is er een image-onderzoek gehouden.

B&O voert ondermeer organisatieonderzoeken uit in opdracht van de
directie. Punten van aandacht zijn efficiency en effectiviteit, administra–
tieve lastenverlichting voor de werkgever, vernieuwing van systemen,
stroomlijning van processen, delegatie van bevoegdheden, kwaliteitspro–
jecten (doorlooptijden, foutenpercentage etc.).

In sommige gevallen, bij ingrijpende veranderingen, wordt B&O na een
proeftuin ook ingeschakeld als second-opinion-gever voor de directie.

Naast B&O is in dit verband ook de afdeling Documentatie van belang.
Deze afdeling volgt door middel van het lezen van kranten, tijdschriften
en andere publikaties de relevante ontwikkelingen in het «veld».

Kosten

Beheersinstrumenten op het gebied van kosten zijn:

• specificatie van produkten en de daaraan bestede uren
• budgettering en begroting
• managementinformatie.

Kwaliteit

De afdeling Kwaliteitsanalyse doet onderzoek naar de juistheid en
rechtmatigheid van uitkeringen. Kwaliteitsanalyse wordt door meerdere
functionarissen op verschillende afdelingen (WW en proeftuinen ZW en
WAO) van het hoofdkantoor uitgevoerd. De werkwijze is via steek–
proeven en totaalcontroles van de gehele populatie per wet (op basis van
statistische informatie).

Kosten-batenoverwegingen

De kosten van projecten worden (achteraf) zichtbaar gemaakt door de
methode van kostenverdeling. Er is geen sprake van voorcalculatie, wel
van een afweging van te verwachten kosten en baten.

Een kosten-batenanalyse voor projecten zoals ziekteverzuim, fraude–
beleid of invoering nWW is niet gemaakt.

Administratieve organisatie en automatisering

Administratieve organisatie

De Detam heeft haar administratieve organisatie volledig beschreven.
Hierbij zijn twee verschillende technieken gehanteerd:

• tekstuele beschrijving («oude stijl»)
• schematechnieken («nieuwe stijl»).
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De tekstuele beschrijving gold tot 1990. Vanaf dat jaar wordt gewerkt
met behulp van schematechnieken. Het voordeel van de nieuwe stijl is
dat relaties tussen processen beter zichtbaar worden. De tekstuele
beschrijving was gericht op deelprocessen en gaf onderlinge relaties
minder nauwkeurig aan.

Met de invoering van de nieuwe stijl is ook een aparte afdeling AO
opgericht waarbij, voor een deel nieuwe, mensen zijn aangetrokken. In
het algemeen kan gesteld worden dat de invoering van de nieuwe stijl
heeft geleid tot een verdergaande professionalisering van de AO.

De processen zijn gedefinieerd en beschreven op handelingsniveau,
zonodig aangevuld met gedetailleerde werkinstructies. Alle hoofdfases
(innen, uitkeren, controle) zijn op dezelfde wijze beschreven.

Niet alle procesbeschrijvingen zijn up-to-date. Er wordt gewerkt aan
het omzetten van alle processen in de nieuwe stijl.

De laatste ingrijpende AO-wijziging heeft plaatsgevonden in 1990 met
de invoering van de nieuwe stijl. Verder betekende de stelselherziening
een inhoudelijk ingnjpende wijziging.

Automatisering

Er is één centrale database, die bestaat uit een aantal areas. De
database is te benaderen via het sofinummer, tevens zijn hiermee een
aantal van de areas te koppelen.

Ër zijn 8 basisregistraties:

werkgevers/leden
werknemers/verzekerden
statusoverzichten
verwijsverhoudingen verzekerden
woonplaatsen-/stratenregister
arbeidsverhoudingen en jaaropgavegegevens
derden (accountants, administratiekantoren)
overige instanties (KvK, rechtbanken e.d.).

De Detam heeft een relationele database, die nog niet wordt gebruikt
in produktieomgevingen. Men beschikt, samen met de andere zelfadmini–
streerders, over een centraal verwijsbestand (CVB). Uit dit bestand blijkt
of een verzekerde ook bij andere BV'en voorkomt.

Bij de Detam vindt geen koppeling plaats met externe systemen. Wel
bestaat in een aantal gevallen de mogelijkheid van digitale gegevensuit–
wisseling, zoals met:

• belastingdienst (jaaropgaven, verificatie gegevens via sofinummer)
• SVr/CBS (aanleveren statistische informatie)
• SVB (Detam levert gegevens aan omtrent FVP)
• BGC (aanleveren digitale betalingen)
• werkgevers (informatie omtrent uitkeringen; sommige werkgevers

leveren informatie aan over jaaropgaven en meldingen bedrijfsvereni–
gingen; sommige leveren via EDI of Videotext ziekmeldingen aan)

• Gemeenten (toekomst via GBA, ter verificatie gegevens)
• PTT (stratenregister)
• CVB.

Controlestructuur

De Detam bevindt zich in een proces van decentralisatie. Voor de
centrale afdelingen wordt de controle op het laagste niveau uitgevoerd
door een verificatieafdeling, voor de reeds gedecentraliseerde afdelingen
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wordt gewerkt met zelfcontrole in autonome taakgroepen. Zelfcontrole
vindt plaats via verantwoordelijkheidsstelling en systeemcontroles.

Als het decentralisatieproces voltooid is, zal overal sprake zijn van
ztifcontrole in autonome taakgroepen De verificatieafdeling zal dan
opgeheven zijn.

Daarnaast zijn er functionarissen gericht op kwaliteitsanalyse binnen
de verschillende afdelingen die de juistheid en rechtmatigheid beoor–
delen. Daarbij worden zowel financiële als wetstechnische aspecten
betrokken. De functionarissen maken gebruik van steekproeven en totaal–
controles van de gehele populatie (op basis van statistische informatie).

Kwaliteitsanalyse heeft medewerkers met een wetstechnische achter–
grond en voormalige verificateurs.

Op stafniveau is er de IAD, die de functie heeft van second-opinion–
gever ten behoeve van de directie. Deze functie kan pas werkelijk vervuld
worden wanneer de kwaliteitsanalyse op alle afdelingen operationeel is.
De IAD bevindt zich sinds 1992 in een overgangsfase, waarin de controle
meer gericht is op de juistheid van de gevolgde procedures dan op de
produkten. Men gaat ervan uit dat een correcte procedure leidt tot een
goed eindprodukt. In het verleden lag de nadruk meer op controle van
het eindprodukt (uitkomstencontrole). De IAD werkt door middel van
gevalstoetsing via statistische steekproeven. De steekproefmethode
wordt al sinds 1980 gehanteerd.

De externe accountant verricht de jaarrekeningcontrole. Dit betekent
controle van de werkzaamheden van de IAD, een EDP-audit en het
verrichten van eigen waarnemingen (steekproefsgewijze gevalscontrole).
De accountant van de Detam acht een gedeeltelijk eigen waarneming
noodzakelijk voor een goede jaarrekeningcontrole; uitsluitend controle op
controle is onvoldoende.

De externe accountant en de IAD stellen jaarlijks in overleg een
controleprogramma voor het komende jaar op.

De externe accountant toetst hooguit marginaal op rechtmatigheid,
voor een volledige toetsing ontbreekt de vereiste wetskennis. Het accent
ligt op de financiële controle.

De Detam onderscheidt aldus twee controledimensies: de lijn en de
staf. Daartussen is nauwelijks overleg en afstemming. Zo heeft de IAD
geen inhoudelijke bemoeienis met de kwaliteitsanalyse en het
programma hiervoor. Het ligt in de bedoeling in de nabije toekomst te
komen tot een onderlinge afstemming van de controlewerkzaamheden in
de staf en in de lijn.

Fraudebeleid

De Detam heeft een afdeling Looninspectie, die op dit moment 7 f.t.e.
telt en in de loop van 1993 wordt uitgebreid naar 13 f.t.e. De afdeling is
met name gericht op werkgeverscontrole. Daarnaast is er een afdelmg
Opsporing van 6 f.t.e., die zowel werkgevers– als werknemersfraude
onderzoekt. De afdeling Opsporing wordt uitgebreid naar 12 f.t.e. in
1993. Beide afdelingen zijn sinds kort geïntegreerd.

Tips van particulieren worden, voordat zij verder worden onderzocht,
eerst ter beoordeling aan de directie voorgelegd.

De Detam werkt samen met de fiscus en de politie, ondermeer in de
re-frau-commissie.
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Instrumenten die de Detam ter beschikking staan, zijn:

centraal verwijsbestand
VZA
overleg met fiscus c.q. re-frau-commissie
sancties (WW)
systeembeveiligingen (controle op betaaltapes voor alle grote

bedragen, premierestituties en steekproefsgewijs voor de overige
betalingen)

• controle van betalingen aan alle «afgesloten gevallen» op een aantal
kritische punten in het proces.

Een aangifte volgt, na een besluit van de Kleine Commissie, op basis
van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Dit betekent dat in
lichtere gevallen geen aangifte wordt gedaan en bij gebrek aan sanctie–
mogelijkheden ook verder geen actie wordt ondernomen. Een uitzon–
dering wordt hierbij gevormd door de WW, waar de Detam wel beschikt
over eigen sanctiemiddelen.

3 In 1993 voert het GAK de administratie
voor 12 bedrijfsverenigingen, omdat de BV
Zuivel overgegaan is naar het GUO

GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR (GAK)

Organisatie en bestuurlijke structuur

Ultimo 1991 voert het GAK de administratie voor 13 bedrijfsvereni–
gingen2, 23 bedrijfspensioenfondsen, 38 VUT-stichtingen, de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst en 20 andere instellingen, waaronder de
Federatie van Bedrijfsverenigingen en de Vereniging Zeerisico '67.
Daarnaast wordt de administratie gevoerd voor onder andere het Pensi–
oenfonds GAK, dat is opgenomen onder opdrachtgevers die geen lid zijn.
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de administratieve deelpro–
dukten van het GAK.

Per 1 januari 1991 zijn 4 bedrijfsverenigingen, te weten de BV'en
Textiel, Chemie, Steen en Voeding en een aantal risicogroepen van de
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging gefuseerd tot de Nieuwe Industriële
Bedrijfsvereniging. De Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging heeft
evenals de voormalige bedrijfsverenigingen de administratie aan het GAK
opgedragen.

Het GAK voert alle wettelijke regelingen op het gebied van sociale
zekerheid (ZW/WAO/AAW/WW) uit voor de volgende bedrijfsvereni–
gingen:

2 Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie («Zuivel»)
4 Bedrijfsvereniging voor de Hout– en Meubelindustrie («Hout»)
8 Grafische Bedrijfsvereniging («Grafische»)

10 Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische
industrie («Metaalindustrie»)

11 Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid («Metaalnijverheid»)
19 Bedrijfsvereniging voor de Haven– en aanverwante bedrijven,

Binnenscheepvaart en Visserij («Habivi»)
20 Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij («Koopvaardij»)
21 Bedrijfsvereniging voor het Vervoer («Vervoer»)
22 Bedrijfsvereniging voor Hotel– Restaurant–, Café–, Pension– en

aanverwante bedrijven («Horeca»)
24 Bedrijfsvereniging voor de Overheidsdiensten («Overheid»)
25 Bedrijfsvereniging voor Bank en Verzekeringswezen, Groothandel

en Vrije Beroepen («Banken»)
26 Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging («Nieuwe Algemene»)
27 Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging («Nieuwe Industriële»)
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Bestuur

Voor alle bedrijfsverenigingen die lid zijn van de vereniging het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor is het GAK de uitvoeringsorga–
nisatie.

Organisatie

In 1990 hebben het bestuur en de hoofddirectie van het GAK besloten
om de besturings– en organisatiestructuur van het GAK te wijzigen in
verband met de toenemende complexiteit van de uitvoeringsprocessen.

Gekozen is voor een structuur waarin de uitvoering van primaire taken
centraal staat. Dit heeft geleid tot de formering van drie operationele
directoraten:

• het directoraat Sociale Verzekeringen
• het directoraat Bedrijfspensioenfondsen en Beleggingen
• het directoraat Indeling, Premievaststelling en Incasso.

Naast deze directoraten worden centrale functionele eenheden onder–
scheiden: personeelszaken, automatisering, facilitaire zaken, organisatie,
statistiek en onderzoek, basisregistratie, informatiemanagement en
bedrijfseconomische zaken.

Enkele andere afdelingen ressorteren rechtstreeks onder de hoofddi–
rectie wegens hun specifieke functie: interne accountantsdienst, directie–
secretariaat, voorlichting en p.r., bureau strategische adviseur, bureau
juridisch adviseur en afdeling Bedrijfsjuridische Zaken.

Formatie

De formatie van het GAK (in mensjaren) bedroeg op 1 januari 1992
16 266 mensen. Niet duidelijk is in hoeverre deze mensen worden
ingezet voor het uitvoeren van wettelijke taken en in hoeverre voor het
uitvoeren van boven– en buitenwettelijke taken of andere activiteiten.

Uitvoering sociale verzekeringen

Het - in dit kader - belangrijkste onderdeel van het GAK is het direc–
toraat Sociale Verzekeringen. Onder dit directoraat valt de uitvoering van
de sociale verzekeringen (de kantoren), de afdeling Sociaal-Medische
Zaken en de afdeling Bestuurscontacten.

• Kantorennetwerk.

Het GAK kent 30 districtskantoren, 44 rayonkantoren en daarnaast
spreekuuradressen en WW-correspondentschappen

De taken van deze vestigingen zijn de volgende:

• Districtskantoren: verzorgen van de uitvoering ZW, AAW/WAO, WW
en Toeslagenwet; althans wat het verstrekken van uitkeringen,
begeleiden en controleren, de uitvoering van de WAGW en het realiseren
van AAW-voorzieningen betreft.

• Rayonkantoren: het administreren van ziekmeldingen en het contro–
leren c.q. beoordelen van arbeidsongeschiktheid.
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• Spreekuurlokalen/correspondentschappen: hier wordt door een of
meer correspondenten WW-zitting gehouden om aanvragen WW in
behandeling te nemen, werkbriefjes in ontvangst te nemen (controle) en
informatie te verstrekken.

• Afdeling Bestuurscontacten.

In deze afdeling worden de contacten met de besturen van de BV'en
onderhouden. Deze afdeling bestaat uit de zogenaamde «genummerde
SV-afdelingen» (SV 1, SV 2, SV 3, SV 4, SV BV-21, SV BV-25) waarin
de bestuurlijke, wetstechnische, secretariële en administratieve onder–
steuning van (clusters van) de BV'en is ondergebracht.

Daarnaast zijn hier ook de juridische zaken ondergebracht en districts–
kantoorzaken automatisering. De taak van juridische zaken richt zich
zowel op de juridische beleidsvoorbereiding als op advisering omtrent
toepassing SZ en beroepszaken.

On twikkelingen

Zoals boven vermeld is in 1990 de besturings– en organisatiestructuur
gewijzigd.

Andere organisatorische veranderingen zijn:
• versterking van de strategische, bedrijfseconomische functie en de

p.r.-functie
• de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement versterken, dat

daartoe de beschikking heeft gekregen over ondersteunende functies.
Deze reorganisatie is in 1992 gevolgd door de samenvoeging van het

GAK en de GMD. Door middel van de uitbreiding van de administratieop–
dracht van de GMD aan het GAK per 1 juli 1992 is de eerste stap gezet
op weg naar verdere samenwerking en integratie.

Opmerkelijk is de sterke groei van het GAK.

Binnen het bestuur van het GAK is de laatste twee jaren een omslag
zichtbaar om meer over strategieën en positie van het GAK te discus–
siëren. Strategische heroriëntatie met daaraan gekoppeld structuurwijzi–
gingen (en de verwerking van de GMD-fusie) worden met behulp van
externe adviseurs uitgezet.

Basisgegevens

Basisgegevens GAK 1982 1991

F.t.e. (gemiddeld) 11910 15808
Apparaatskosten (in tn f) 720 1181
Uitgekeerd bedrag (in m f) 16123 20997
Verzekerde werknemers 1 740 000 3 200 000

Begroting en budgettering

Taken/bevoegdheden kostentoedeling

In het overzicht in tabel 1 zijn de verantwoordelijke afdelingen voor de
verschillende activiteiten bij de planning en controle van de uitvoerings–
kosten opgenomen, uitgesplitst naar opdrachtgevers/leden en de organi–
satie.
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Tabel 1. Overzicht van verantwoordelijke afdelingen in de organisatie voor planning
en controle van de uitvoeringskosten.

Activiteiten Opdrachtgevers/ Orgamsatie
leden

Begroten Gehele organisatie/ BBI/gehele
Bureau Bestuurlijke organisatie
Informatie (BBI)

Registreren Gehele organisatie/ BHG
BBI/Boekhouding
(BHG)

Analyseren/rapporteren BBI BBI

Kosten verdelen BBI In ontwikkeling

Uit hiervoorstaande tabel blijkt dat het Bureau Bestuurlijke Informatie
(BBI) en de boekhouding (BHG) de belangrijkste taken vervullen bij het
zichtbaar maken van de uitvoeringskosten.

BBI heeft daarbij de volgende taken:

• Voorbereiden en bewaken van het begrotingsproces.
• Analyseren van en adviseren over concept-begrotingen.
• Maken van kosten-batenanalysen (deblokkades) met betrekking tot

de investeringsbegroting.
• Uitvoeren van het kostenverdeelproces na het boekjaar. Met ingang

van het begrotingsjaar 1993 vindt dit ook op basis van de begrote kosten
plaats.

• Analyseren en toelichten van de kosten per opdrachtgever, zowel de
werkelijke als de geraamde kosten.

• Beheren van het systeem voor activiteitencodes en urenverant–
woording.

BHG heeft tot taak:

• Registreren van de kosten per kostensoort per afdeling/districts–
kantoor.

• Registreren van de materiële kosten per activiteitencode.
• Registreren van premies en uitkeringen per opdrachtgever.
• Registreren van de directe administratiekosten van opdrachtgevers.
• Opstellen van jaarrekeningen van het GAK en de opdrachtgevers.

Op dit moment zijn drie ontwikkelingen gaande:

• Het op elkaar laten aansluiten van begrotings– en kostenverdeelsys–
tematiek, leidend tot interne kostendoorbelasting.

• Het al voor het boekjaar aan opdrachtgevers/leden presenteren van
kostenramingen.

• Het decentraliseren van planning en control.

Procedure totstandkoming begroting

Hierna volgt een beschrijving van de begrotingscyclus:

• Eind mei stelt de directie de Nota Uitgangspunten voor Beleid en
Begroting vast. In deze nota zijn ondermeer het beleidsplan, het begro–
tingsscenario en de financiële uitgangspunten voor het komende begro–
tingsjaar opgenomen. In het begrotingsscenario is aangegeven met
welke wettelijke maatregelen en overige ontwikkelingen bij het begroten
rekening gehouden dient te worden. Indien zich tijdens het verdere
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traject interne en externe ontwikkelingen voordoen die consequenties
hebben voor de begroting, dan worden deze door BBI en de betrokken
dienstonderdelen uitgewerkt.

• In de maanden juni tot en met augustus vertalen het hoofdkantoor
en de districtskantoren elk afzonderlijk de begrotingsinstructies via activi–
teiten– en investeringsplannen tot concept-begrotingen. Naast de «Nota
uitgangspunten voor beleid en begroting» zijn ook de volgende gegevens
beschikbaar:

• Realisatie werkelijke kosten van de afgelopen twee jaren.
• Realisatie werkelijke kosten eerste kwartaal lopend jaar.
• Begroting lopend jaar.
• Ramingen werkomvang voor de medische functie en de wetsuitvoe–

rende afdelingen op de districtskantoren voor het lopende jaar en het
komende begrotingsjaar.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt de personeelssterkte
voor de medische functie en de wetsuitvoering begroot op basis van
zero-base. De overige afdelingen worden meestal begroot op basis van
extrapolatie, rekening houdend met de implicaties van het begrotings–
scenario. De materiële kosten worden eveneens begroot op basis van
extrapolatie, rekening houdend met de te verwachten personeelsomvang
en het begrotingsscenario.

• In augustus analyseert en toetst de afdeling BBI de door de
districtskantoren en hoofdafdelingen opgestelde concept-begrotingen.

• In september/oktober bespreekt de hoofddirectie in eerste instantie
de concept-begroting en vervolgens de concept-begroting van de organi–
satie als geheel.

• In november wordt de concept-begroting in het dagelijks bestuur
behandeld. Het dagelijks bestuur heeft de mogelijkheid om opmerkingen
te plaatsen en/of aanvullende eisen te stellen.

• In december wordt de begroting besproken in het pleno-bestuur. (In
1992 heeft deze bespreking in verband met het samengaan van GAK en
GMD pas in januari plaatsgevonden.) Het pleno-bestuur heeft de
mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen en/of aanvullende eisen te
stellen.

• De begrotingscyclus eindigt eind december met het versturen van
goedkeuringsberichten door de afdeling BBI aan de districtskantoren en
Hoofdkantoorafdelingen. In de goedkeuringsberichten is de omvang en
specificatie van het goedgekeurde budget opgenomen.

Opvallend is dat aan de ontwerp-begroting geen meerjarig beleidsplan
ten grondslag ligt, omdat het GAK een dergelijk instrumentarium niet
kent. Dit maakt uitwerking en toetsing van beleidsvoornemens (bijvoor–
beeld volumebeheersing) op centraal niveau moeilijk. Het strategisch
beleidskader is voor dit doel te abstract. Sinds 1990/1991 wordt wel
gewerkt aan meerjarenbeleidsplannen per directoraat. In de begroting
1992 wordt daar echter nog niet naar verwezen.

Bij de begrotingsprocedure voor 1993 zijn zowel bestuur als diverse
opdrachtgevers in een eerder stadium betrokken. De Nota Uitgangs–
punten voor Beleid en Begroting is met ingang van de begroting 1993 in
juni in het GAK-bestuur besproken.
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Voorts zijn met ingang van de begroting 1993 kostenramingen voor de
afzonderlijke bedrijfsverenigingen en enkele bedrijfspensioenfondsen
opgesteld. Deze kostenramingen worden met de diverse besturen van
deze opdrachtgevers besproken in de periode die ligt tussen de behan–
deling van de concept-begroting in het dagelijks bestuur en het pleno–
bestuur.

Deze wijziging heeft mede op verzoek van enkele opdrachtgevers
plaatsgevonden. Daardoor krijgen de besturen van het GAK en de
besturen van opdrachtgevers meer sturingsmogelijkheden. De sturing
van het GAK-bestuur is tot nu toe zeer globaal, bijvoorbeeld het verzoek
om de stijging van kosten met 2% te beperken.

Interne budgettering

Binnen het GAK wordt door elke organisatorische eenheid een
begroting opgesteld die na goedkeurmg geldt als taakstellend budget.
Opgesteld worden ongeveer 30 budgetten voor de districtskantoren en
40 budgetten voor de diverse HK-afdelingen.

Uitgaven die als investering worden aangemerkt, mogen pas gedaan
worden na goedkeuring door de (hoofd)directie. Bij de besluitvorming
door de (hoofd)directie wordt rekening gehouden met de adviezen van
de terzake van de investering deskundige afdeling en de afdeling BBI.

Indeling in kostensoorten, kostenplaatsen en –dragers

De indeling in kostensoorten, kostenplaatsen en –dragers is
opgenomen in de Nota Kostenverdeling uit 1991. Bij het GAK worden de
volgende soorten kostenplaatsen onderscheiden:

• Algemene kostenplaatsen (kostensoorten), dat wil zeggen
werkzaamheden die voor alle leden van het GAK kunnen worden verricht.
Voorbeelden zijn automatisering en personeelszaken.

• Bijzondere kostenplaatsen (kostenplaatsen), dat wil zeggen
werkzaamheden die voor een categorie gelijksoortige opdrachtgevers
(met name bedrijfsverenigingen) worden verricht. Voorbeelden:
medische beoordelingen en ledenadministratie.

• Eindkostenplaatsen (kostendragers), dat wil zeggen de samenge–
brachte kosten ten laste van een bepaalde opdrachtgever.

De urenverantwoording vormt de basis voor de verdeling van perso–
neelskosten. Materiële kosten worden toegevoegd aan de personele
kosten overeenkomstig de specificatie in de boekhouding.

De algemene kostenplaatsen (kostensoorten) worden op basis van
verdeelsleutels toegerekend aan kostenplaatsen en kostendragers.

Periodieke toetsing van de juistheid van deze verdeelsleutels vindt niet
plaats. Gezien de talrijke wijzigingen op maatschappelijk terrein en de
veranderingen in wet– en regelgeving zou periodieke toetsing op syste–
matische wijze moeten plaatsvinden.

De bijzondere kostenplaatsen worden toegerekend aan de kosten–
dragers op basis van de bijgehouden registraties.

Systematiek kostentoerekening

Bij het zichtbaar maken van de uitvoeringskosten dient een onder–
scheid gemaakt te worden in apparaatskosten GAK, neergelegd in de
organisatiebegroting, en de kosten die in rekening worden gebracht bij
de leden en opdrachtgevers (de dertien bedrijfsverenigingen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 147



Alle werkzaamheden die door het GAK worden uitgevoerd, worden
gegroepeerd naar activiteiten die de basis vormen voor de kostenver–
deling. Onderscheid wordt gemaakt in personele en materiële kosten.

Grondslag voor de toerekening van personeelskosten aan activiteiten is
de urenverantwoording per salarisklasse. Geregistreerd wordt hoeveel
uren totaal gemoeid zijn met de uitvoering van onderscheiden werkzaam–
heden (zoals ziektegevallenbehandeling, uitkeringsverzorging WW,
automatisering en huisvesting) gespecificeerd per functiegroep.
Gemeenschappelijke werkzaamheden ten behoeve van meerdere
opdrachtgevers worden op activiteitenniveau verzameld en verdeeld op
basis van prijs per werkeenheid (tarief).

De werkeenheden worden per opdrachtgever geregistreerd.
Door vermenigvuldiging van het aantal werkeenheden per opdracht–

gever wordt het bedrag dat voor bepaalde uitvoeringstaken aan de
opdrachtgever in rekening wordt gebracht, bepaald.

De materiële kosten worden, voorzover zij betrekking hebben op een
algemene kostenplaats, toegevoegd aan de personeelskosten op de
desbetreffende kostenplaats. Als de kosten niet op een algemene kosten–
plaats terechtkomen, worden de bijzondere kostenplaatsen en eindkos–
tenplaatsen belast met de desbetreffende materiële kosten overeen–
komstig een specificatie die in de boekhoudmg wordt bijgehouden door
middel van een factuurregistratie.

De totale organisatiekosten worden naar kostensoort, naar organisato–
rische eenheid en, wat de materiële kosten betreft, naar activiteit geregi–
streerd in het grootboek.

De kostentoerekening wordt door de afdeling BBI uitgevoerd met
behulp van de grootboekadministratie. De kostensoorten worden toege–
rekend aan ongeveer 1500 activiteiten op basis van verdeelsleutels. Deze
activiteiten zijn ingedeeld in de hiervoorgenoemde 13 kostenplaatsen.

Voor– en nacalculatorisch inzicht

Met ingang van het begrotingsjaar 1993 vindt de voor– en nacalculatie
systematischer plaats. De bedrijfsverenigingen hebben vooraf een
raming van administratiekosten ontvangen, die op dezelfde wijze gespe–
cificeerd is als de toelichting op de werkelijke administratiekosten.
Tarieven per eenheid zijn daarin aangegeven.

Met ingang van 1993 zullen de mogelijkheden voor de evaluatie van
interne doelmatigheid vergroot worden door het opnemen van kwalita–
tieve en kwantitatieve doelstellingen in de begroting 1993. Deze
doelstellingen zijn nog niet opgenomen in een apart beleidsplan.

Beheersinstrumenten

Beheersing van kosten

Zoals hierboven beschreven is, hanteert het GAK twee invalshoeken
om inzicht te verkrijgen in de kostenstructuur: de organisatieopbouw en
de uitvoering van activiteiten voor de verschillende opdrachtgevers.
Derhalve worden de primaire kosten geregistreerd naar kostensoort,
organisatorische eenheid en activiteit.

De intern door te belasten kosten worden geregistreerd op activiteiten–
niveau en niet naar organisatorische eenheden. Dit beperkt de
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beheersing van kosten. Derhalve is het GAK bezig om de kostenverdeling
vanuit beide invalshoeken op elkaar aan te sluiten.

Door het ontbreken van een crediteurenadministratie ontbreekt
bedrijfsbreed inzicht in de besteding van materiële kosten op basis van
verplichtingen. Kosten worden pas zichtbaar na betaling.

Grote automatiseringsprojecten worden goedgekeurd op basis van een
begroting voor het hele project. Tussentijdse analyse van bestede kosten
en (bijgestelde) begrotingen per fase vindt plaats.

Kwaliteit/rechtmatigheid

De verificatieafdeling rapporteert op lokaal niveau maandelijks over de
resultaten van de uitgevoerde controles. Bevindingen betreffen onder–
kende foutaspecten, type fouten per BV en financiële gevolgen van de
geconstateerde fouten. Deze bevindingen worden getoetst aan de kwali–
teitsnormen van het GAK. Dit levert informatie aan het management over
de kwaliteit van de uitkeringsverzorging, die gebruikt kan worden om te
sturen op lokaal niveau

De IAD rapporteert éénmaal per kwartaal aan het topmanagement en
de externe accountant naar aanleiding van de uitgevoerde controles. De
bevindingen hebben een omvang van ongeveer 480 regels per wet per
bedrijfsvereniging.

Het betreft zowel bevindingen die een relatie met de interne jaarreke–
ningen hebben, als algemene bevindingen. Per bedrijfsvereniging worden
resultaten over recht, hoogte en duur van de uitkeringen opgenomen. Per
districtskantoor worden de procesgerichte controles opgenomen.

In 1991 hebben niet alle bedrijfsverenigingen voldaan aan de interne
kwaliteitsnormen van het GAK.

Naast hiervoorgenoemde controles kent de organisatie een stelsel van
handtekeningbevoegdheden/handtekeningenregister.

Effectiviteit en efficiency

Informatie over de efficiency van het uitvoeringsproces wordt verstrekt
door:

• presentatie van realisatieoverzichten waarin de bij het begrotings–
proces afgesproken normeringen over het aantal verrichten per tp verge–
leken worden met de realisatie

• vergelijkingen van de prestaties van districtskantoren
• vergelijkingen van de prestaties van de GAK-organisatie met de

prestaties van vergelijkbare organisaties
• rapportages over de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken

door ondermeer de accountantsdienst.

Bij het opstellen van de GAK-begroting wordt rekening gehouden met
de volgende indicatoren:

aantal aangiften en opdrachten
aantal medische beoordelingen
aantal meldingen ZW/WW
aantal lopende gevallen ZW/WW/AAW/WA
aantal voorzieningsadviezen
aantal GMD-teams
aantal voorleggers
aantal BV-vergaderingen.
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Met ingang van de begroting 1993 worden indicatoren geformuleerd
die betrekking hebben op:

snelheid
tijdigheid
klachtenbehandeling
adviesduur
doorlooptijden
klantcontacten
samenwerkingsrelaties
produktiviteit per medewerker
specifieke wensen opdrachtgevers.

Met het oog op het plannen en controleren van deze indicatoren zijn
de volgende cijfers beschikbaar op centraal en decentraal niveau:

aantal lopende uitkeringen per tp
aantal artikel 30 ZW
bedrijfsbezoeken per verzekeringsgeneeskundige
doorlooptijden per geval
uitkeringen in geldvolume
meldmgen aan GMD
aantal voorschotnota's
aantal definitieve afrekeningen premie
rendementen op beleggingen
opmerkingenpercentage verificatie
opmerkingenpercentage IAD.

Deze gegevens worden geplaatst in en vergeleken met wettelijke
kaders, gehanteerde normen, gegevens uit andere organisaties en histo–
rische gegevens.

Eisen en wensen met betrekking tot effectiviteit en efficiency worden
tot op heden niet in voldoende mate in een beleidsplan of begroting
neergelegd en daardoor was toetsing van voorgenomen beleidsdoel
einden tot nu toe niet mogelijk. Met ingang van 1993 zullen kwantita–
tieve en kwalitatieve doelstellingen systematisch geformuleerd worden.
Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met eisen en wensen van:

de wetgever
de opdrachtgever
de toezichthouder
de rechter
de fiscus.

Binnen het GAK bestaat de volgende interne berichtgeving:

• Maandelijkse rapportage aan hoofddirectie omtrent vergelijking
begroting en realisatie van de personeelsbegroting, gerelateerd aan de
werkelijke werkomvang.

• Kwartaalrapportage aan districtskantoren en hoofdkantoorafdelingen
van het aantal verantwoorde uren per activiteit.

• Jaarlijkse rapportage aan de hoofddirectie van de primaire kosten
per kostenplaats van de twee voorgaande boekjaren.

• Jaarlijkse presentatie aan het bestuur van de nota «Kostenver–
deling». In deze nota wordt de ontwikkeling van de totale administratie–
kosten GAK van het laatste boekjaar ten opzichte van het voorgaande
boekjaar toegelicht.

• Maandelijkse rapportage aan districtskantoren en hoofdkantoorafde–
lingen over de actuele stand van personeelssterkte, de gemiddelde en
begrote personeelsomvang en de werkelijke en begrote salariskosten.
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• Kwartaalrapportage aan districtskantoren en hoofdkantoorafdelingen
over de exploitatie-uitgaven van de beschouwde periode, de uitgaven tot
en met de beschouwde periode en de begrote uitgaven.

• Kwartaalrapportage aan hoofddirectie en bestuur over de werkelijke
en begrote exploitatie– en investeringsuitgaven.

• Kwartaalrapportage aan districtskantoren en hoofdkantoren over de
werkelijke en begrote investeringsuitgaven per soort investeringen.

• Kwartaalrapportage aan districtskantoren over de werkelijke en
begrote werkomvang voor de medische functie en de wetsuitvoerende
afdelingen.

Externe berichtgeving van het GAK bestaat uit:

• Jaarlijkse toelichting per opdrachtgever over de samenstelling en
ontwikkeling van de in rekening gebrachte administratiekosten. De
toelichting is gespecificeerd naar activiteiten en met name gericht op de
ontwikkelingen van de kosten per eenheid.

• (Met ingang van 1993) jaarlijkse raming vooraf van de administratie–
kosten op dezelfde wijze gespecificeerd als de jaarlijkse toelichting.

• GAK-jaarverslag.
• Jaarlijkse vergelijking administratiekosten GAK versus zelfadmini–

streerders voor de SVr.
• Jaarlijkse rapportages van de externe accountant aan hoofddirectie

en bestuur.

Administratieve organisatie en automatisering

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie is vastgelegd voor de hele organisatie:

• Van de belangrijkste financiële processen is een beschrijving in
hoofdlijnen gemaakt. Dit is een zeer globale procesbeschrijving op
afdelingsniveau.

• In het kader van wettelijke regelingen zijn werkinstructies voor
verschillende afdelingen gemaakt.

• Een calamiteitenregeling is vastgelegd.

Beschrijvingen van de administratieve organisatie (AO) worden
beheerd door de Commissies Onderhoud Beschrijvingen (COB). Recen–
telijk (1991/1992) is de wijze van vastlegging herzien en vastgelegd in
een Handboek Administratieve Organisatie GAK. Hierin wordt aange–
geven op welke wijze procedures en werkinstructies tot stand moeten
komen en beheerd moeten worden. Bij herziening en/of automatisering
van de processen wordt de nieuwe wijze van beschrijven toegepast.
Daarom zijn nog niet alle beschrijvingen op de nu geldende wijze uitge–
voerd.

De voorschriften zijn doelmatig en waarborgen in grote lijnen een
uniforme verzorging van uitkeringen. Opgemerkt is door de SVr en de
externe accountant dat de vereiste detaillering en de frequente wijzi–
gingen in verband met aanpassing van wet– en regelgeving en uitvaar–
diging van uiivoeringsbesluiten per bedrijfsvereniging, kunnen leiden tot
een grote papierstroom.

Automatisering

leder jaar wordt een automatiseringsplan vastgesteld. Op grond van de
visienota uit 1986 (plan infrastructuur 1e generatie) is de verantwoorde–
lijkheid voor de automatisering gedecentraliseerd binnen een
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twee-leveranciersbeleid. Voor 1986 was sprake van een sterk gecentrali–
seerde gegevensverwerking.

Vanaf eind 1989 beschikt het GAK over een infrastructuur met de
volgende componenten:

• 2 centrale computercentra te Amsterdam
• 1 decentraal computercentrum te Enschede
• 3 regionale computercentra te Hengelo, Den Haag en Eindhoven
• 30 districtscomputercentra op de districtskantoren.

Alle centra zijn door middel van een X.25-netwerk met elkaar
verbonden. Dit netwerk verschaft de eindgebruikers door middel van
terminals toegang tot centrale, regionale en lokale informatiesystemen.

In 1990 zijn voorstellen gedaan voor een infrastructuur 2e generatie.
Belangrijkste veranderingen zijn:

• creëren van nieuwe capaciteit
• scheiding tussen de twee leveranciers en de positie van produkten

van systeemleveranciers wordt vastgelegd
• het netwerk wordt gewijzigd van integraal X.25 naar een Local Area

Network in de gebouwen en een snel computernetwerk interlokaal.
• gescheiden «front-end»-proces en Local Area Network geeft de

gebruiker controle over eigen applicatiemogelijkheden
• het aantal te beheren systemen neemt aanzienli jk af en deze worden

binnen reeds bestaande locaties geconcentreerd
• het beheer wordt geautomatiseerd.

Door wettelijke regelingen (invoering fiscaal nummer, aanwijzing GAK
om verzekerdenadministratie in te richten) is het GAK overgestapt van
gevalsgericht naar persoonsgericht registreren. In de toekomst zal het
GAK ook populatiegericht registreren.

Gevalsdossiers zijn vervangen door persoonsdossiers en persoonsge–
richte gegevens.

Het informatiesysteem is een systeem in lagen, met als centrale bron
de Centrale Personenregistratie Sociale Verzekering (CPSV). Een tweede
overkoepelend systeem is het Basisregistratiesysteem Maatschappelijke
Objecten (BRS-MO).

Informatiesysteem van het GAK zelf bestaat uit vier objectregistraties:

• Basisregistratie Personen (BRP) voor het GAK. Deze omvat
uitsluitend wie-gegevens.

• Basisregistratie Dienstverbanden (BRDV). Daarin wordt de relatie
tussen een verzekerde persoon en zijn werkgever vastgelegd.

• Objectregistratie werkgevers in de vorm van Basisregistratie
Werkgevers (BRWG), bedoeld als authentieke bron binnen het GAK van
een beperkt aantal gegevens over werkgevers.

Daarnaast zijn er procesgerichte deeladministraties met betrekking tot
het verstrekken van een uitkering, het verzekerd zijn en het innen van een
premie.

Het GAK heeft een toegangsbeveiligingssysteem (TBS) ontwikkeld om
de bevoegdheden van werknemers op de juiste wijze te kunnen onder–
houden. Realisatie en invoering van dit systeem lopen achter bij de
planning.
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Controlestructuur

Uitkeringsverzorging

Het totale behandelingsproces is per type uitkeringsverzorging op te
splitsen in de volgende (voornaamste) deelprocessen:

• meldings– en beoordelingsprocedure
• vaststellings– en betalingsprocedure
• geautomatiseerde gegevensverwerking
• verificatieprocedure op:

• beoordelingen
• vaststellingen/betalingen van de uitkeringen.

Door deze splitsing in deelprocessen ontstaat een stelsel van functie–
scheidingen.

De eindverantwoordelijke voor een uitkeringsproces op lokaal niveau
beschikt over een verificatieafdeling die toetst of het recht, de hoogte en
de duur van de uitkering blijvend overeenkomstig de wet– en regelgeving
is. Daarnaast zijn binnen de hiervoorgenoemde deelprocessen controles
ingebouwd die onderwerp van controle zijn voor de verificatieafdeling.

Het controlebeleid van de IAD is gericht op een uitvoering van een
volkomen controle conceptie, dat wil zeggen dat de IAD een zodanige
controlemix toepast, dat een gefundeerd oordeel kan worden gevormd
over de gecontroleerde objecten zoals de jaarrekening. Daarmee is het
bestaan en de werking van de AO binnen het totale uitkeringsproces
gewaarborgd.

Daarnaast is de controle gegevensgericht, in de vorm van statistische
steekproeven inzake de juiste toepassing van wet– en regelgeving in het
uitkeringsproces.

Inning premies werknemersverzekeringen

De premievaststelling en –inning van ondermeer de werknemersverze–
keringen ZW/WW/WAO en de ZFW worden verzorgd door de afdelingen
LPV en Incasso. Bij de ZFW vindt tevens doorsluizing naar de Zieken–
fondsraad plaats. De controle op deze afdelingen omvat de interne
controlemaatregelen verankerd in de AO van beide afdelingen,
waaronder begrepen de verificatiefunctie en de ingebouwde controles in
de diverse geautomatiseerde systemen. Als belangrijkste interne contro–
lemaatregelen kunnen worden vermeld de controletechnische functie–
scheidingen, de procedures en de interne voorschriften en regels,
waaronder de tekeningsbevoegdheden van de GAK-functionarissen.

Met behulp van mathematische steekproeven en bestandsvergelij–
kingen voert de IAD controles uit in het kader van de beoordeling van de
volledigheid van de verantwoorde premiebaten in de diverse jaarreke–
ningen van de opdrachtgevers van het GAK. Mede in dit licht vindt
beoordeling plaats van de opzet en werking van de AO op de afdelingen.
Daarnaast vindt controle plaats in de vorm van operational en
EDP-audits, waarbij aspecten van betrouwbaarheid, continuïteit, effecti–
viteit en efficiency aan de orde komen.

Jaarlijks rapporteert de IAD over de controlebevindingen en resultaten
van de afdelingen LPV en Incasso aan de hoofddirectie van het GAK en
aan de externe accountant. Ter bereiking van een volkomen controle met
betrekking tot de jaarrekeningscontrole van het GAK en de BV'en, in
overleg en in samenwerking met de externe accountant opgesteld,

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 153



worden bovendien de DAK-kosten (directie administratiekosten) gecon–
troleerd.

Algemeen

De externe accountant rapporteert jaarlijks aan het bestuur van de
opdrachtgevers in de vorm van een:

• (goedkeurende) accountantsverklaring
• accountantsrapport
• (management-)letter met bevindingen en aanbevelingen.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van het advies en de bevindingen van
de IAD. Op de werkzaamheden van de interne accountant past de
externe accountant een review toe.

De externe en interne accountant rapporteren jaarlijks aan de hoofddi–
rectie en het bestuur van het GAK over de administratiekosten, in de
vorm van een:

• lAD-rapportage
• accountantsrapport met (goedkeurende) verklaring
• (management-)letter met bevindingen en aanbevelmgen

De GAK-kosten worden op juistheid en rechtmatigheid gecontroleerd
door de IAD. De kostenverdeling, de daaraan ten grondslag liggende
verdeelsleutels en de systematiek daarvan worden gecontroleerd door de
externe accountant. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de richt–
lijnen van de SVr.

Naast het uitvoeren van controles met het oog op het verstrekken van
een accountantsverklaring bij de interne jaarrekening van GAK en
bedrijfsverenigingen, verstrekt de IAD periodiek aan de hoofddirectie
informatie omtrent het functioneren van het bedrijf.

De werkzaamheden van de IAD alsmede de externe accountant
worden nauw afgestemd, teneinde doublures te voorkomen (piramidege–
wijze opbouw). De externe accountant maakt gebruik van de controlebe–
vindingen van de IAD nadat een review van de werkzaamheden van de
IAD heeft plaatsgevonden.

Fraudebeleid

De fraudecommissie coördineert de activiteiten op het gebied van
fraude. Op ieder districtskantoor is een centraal meldpunt fraude
ingesteld.

Activiteiten betreffen:

• signaleren van (vermoedelijke) fraude
• gerichte acties
• registratie/coördinatie malafide werkgevers.

Deze activiteiten worden verricht door:

rapporteurs
inspecteurs
opsporingsbeambten
correspondenten
looninspecteurs.
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Bij de fraudebestrijding wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van
beschikbare gegevens uit verzekerdenadministraties en basisregistraties
om onterechte samenloop te onderkennen.

Fraudebestrijding wordt geautomatiseerd ondersteund door systemen
zoals «Watson», het G-rekeningensysteem en een bestand met malafide
werkgevers.

Belangrijk voor een effectieve fraudebestrijding is tevens de samen–
werking met externe instanties zoals de fiscus en de zelfadministrerende
bedrijfsverenigingen.

GEZAMENLIJK UITVOERINGSORGAAN (GUO)

Organisatie en bestuurlijke structuur

Het GUO bestaat sinds 1 januari 1992.
Het overleg tot samenwerking tussen de vier bedrijfsverenigingen voor

de bakkers (BVB), de slagers (De Samenwerking), de tabak (BVTI) en de
agrarische sector (BVAB) heeft op 1 april 1991 geleid tot een fusie van
BVTI en BVAB, in de BVTAB. Ook de uitvoerende apparaten (ASF voor
de BVAB) fuseerden.

Op 1 januari 1992 fuseerden de uitvoerende apparaten van de BVTAB
en de BV De Samenwerking tot het GUO.

De BVB heeft niet geparticipeerd in de fusie van de binnendiensten,
maar heeft wel haar Buitendienst en Medische Dienst aan het GUO
overgedragen. Reden hiervoor is onder andere het te verwachten verlies
aan werkgelegenheid in Groningen (waar de BVB gevestigd is), daar het
hoofdkantoor van het GUO in Zoetermeer zou komen.

Het GUO is het administratiekantoor voor de BVTAB en de BV De
Samenwerking. Verder verricht het GUO werkzaamheden voor de desbe–
treffende bedrijfstakfondsen, voornamelijk op het gebied van pensioen,
scholing en VUT.

Daarnaast zijn aan het GUO de medische werkzaamheden en buiten–
dienstwerkzaamheden van de BVTAB opgedragen.

Het GUO bestaat nog deels uit twee gescheiden administraties (ten
behoeve van de BVTAB en de BV De Samenwerking).

Van de per 1 januari 1992 samengevoegde administraties zijn de
hoofdkantoorfuncties in de loop van 1992 geïntegreerd. De primaire
processen van de BVTAB (op de districtskantoren) en BV De Samen–
werking (op kantoor Rijswijk) worden nog afzonderlijk geadministreerd.

Het ligt in de bedoeling ook deze laatste processen fasegewijs de
komende drie jaar te integreren.

BVTAB

De BV TAB kent twee risicogroepen: éèn voor de agrarische bedrijfstak
en één voor de tabaksverwerkende bedrijven. ledere risicogroep bepaalt
zelf de premie voor wachtgeldfonds en ziekengeldkas en is verantwoor–
delijk voor de beheerde fondsen.

Naast de wettelijke verzekeringen administreert de BVTAB ook diverse
bedrijfstakfondsen.

Voor de agrarische sector:

• Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw (BPL).
• Vakantiefonds voor de landbouw.
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• Stichting uittreding werknemers agrarische sectoren (SUWAS I).
• Stichting uitvoering WW-aanvulling agrarische sectoren (SUWAS

II).
• Stichting ter ondersteuning van activiteiten op het gebied van de

voorlichting, de vorming en de scholing van werknemers in de landbouw
(STIVOS).

• Stichting tot ontwikkeling en scholing van werknemers in agrarische
sectoren (STOSAS).

• Stichting gezondheidszorg agrarische sectoren (STIGAS).

Voor de tabakssector:

• Vereniging Nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en
aanverwante bedrijven (BPS).

• Stichting vervroegd uittreden sigarenindustrie (VUS).
• Mr. A. Steinkühlerfonds.
• Stichting personeelpensioenfonds van de BVTAB (PPF; voor het

eigen personeel van de BVTAB).

BVDe Samenwerking

Naast de wettelijke verzekeringen administreert de BV De Samen–
werking ook diverse bedrijfstakfondsen:

Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf.
Stichting Vuvlegro.
VUT-regeling voor de Pluimveehandel en –industrie.
Scholingsfonds voor de Pluimveehandel en –industrie.
Stichting Vormings– en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf.
Stichting Vormings– en Ontwikkelingsfonds Vleesgroothandel en

Exportslachterijen.

Bestuur

Het bestuur van het GUO wordt samengesteld uit leden van de
besturen van de aangesloten bedrijfsverenigingen.

Organisatie

De GUO-organisatie is in opbouw. Het betreft de gefuseerde admini–
straties van ASF, BV Tabak en BV Slagers. Deze fusie is een gefaseerd
proces. Een organisatiebeschrijving levert derhalve slechts een momen–
topname.

Het hoofdkantoor (Rijswijk en Den Haag) kent de volgende afdelingen:

• Directiesecretariaat/Voorlichting (ondersteuning van directie en
bestuursaangelegenheden).

• Beleid en Administratieve Organisatie (beleidsvoorbereiding en
–coördinatie ten aanzien van de uitvoering van sociale zekerheid).

• Informatiebeheer (informatiebeheer en technische infrastructuur).
• Systeemontwikkeling (ontwerpen, realiseren en onderhouden van

geautomatiseerde systemen).
• Juridische Zaken (adviseren van directie en commissies bij gevalsbe–

handeling, voeren van procedures).
• Interne Controle en Kwaliteitsbewaking (controle op de juiste

uitvoering van SZ-wetten).
• Financiële Administratie (middelenbeheer en financiële verant–

woording en controle).
• Medische Dienst (wordt gedecentraliseerd).
• Pensioenen (administratie pensioenfondsen).
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De gevalsbehandeling van BV De Samenwerking vindt nog centraal
plaats (op het voormalige hoofdkantoor) maar wordt binnenkort
gedecentraliseerd.

Het GUO kent 8 districtskantoren en 41 rayonkantoren.

Formatie

De formatie van het GUO bedraagt ongeveer 1500 medewerkers. Men
kan niet aangeven welk deel van deze medewerkers toegerekend moet
worden aan het uitvoeren van wettelijke taken, welk deel aan bovenwet–
telijke taken en welk deel aan buitenwettelijke taken.

Uitvoering sociale verzekeringen

De uitvoering van de sociale-verzekeringswetten vindt grotendeels
plaats in de districtskantoren. Voor de BV Slagers vindt de uitvoering nog
vanuit een centraal kantoor in Rijswijk plaats.

Op de rayonkantoren vinden de verzekeringsgeneeskundige en
bedrijfsgeneeskundige (begeleiding en reïntegratie) werkzaamheden
plaats in het kader van de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsrege–
iingen.

Het hoofdkantoor is ondersteunend en coördinerend ten opzichte van
de districtskantoren.

On twikkelingen

De GUO-organisatie is in opbouw. Men streeft naar een gedecentrali–
seerde organisatie die niet alleen dient ter uitvoering van sociale-zeker–
heidsregelingen maar ook andere bedrijfstakeigen regelingen wil
uitvoeren.

Basisgegevens

Basisgegevens BV TAB 1982 1991

F.t.e. 593 952
Apparaatskosten (in m f) 48,6 77,8
Uitgekeerd bedrag (in m f) 827,2 1103,4
Verzekerde werknemers 78969 103700

Basisgegevens BV De Samenwerking 1982 1991

F.t.e. 148 281
Apparaatskosten (in m f) 22,1 32,4
Uitgekeerd bedrag (in m f) 230,8 347,1
Verzekerde werknemers 43 900 47 966

Begroting en budgettering

Men heeft een systeem van interne budgettering. De begrotingscyclus
loopt van september tot december.

Voor een deel is de begroting zero-base, mede in verband met de
10%-ombuigingsdoelstelling voor 1990-1994 (afgezien van nieuwe
ontwikkelingen en volume– en prijsstijgingen).

Afdelingshoofden mogen uitgaven doen tot hun budgetplafond.
Men werkt met taakstellende budgetten. De vaststelling van de

budgetten is mede gebaseerd op normen voor werklast. De externe
werklast wordt voorspeld op basis van de realisatie van het afgelopen
jaar. Prijsstijgingen baseert men op CPB– en CBS-gegevens.
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Voor bijna alle activiteiten in de districtskantoren zijn normen
ontwikkeld, voor het hoofdkantoor nog ten dele. Er zijn maandelijkse
rapportages over budget versus realisering.

De mate waarin kostenbewaking plaatsvindt, wordt medebepaald door
de mate waarin het bestuur van de opdrachtgevende bedrijfsvereniging
kritisch naar de begroting en eventuele budgetoverschrijdingen kijkt.

De afdeling Financiële Administratie (FA) houdt zich met het zichtbaar
maken van kosten bezig. Ook de control-functie valt hier hiërarchisch
onder FA.

Jaarlijks worden kengetallen voor kostprijzen berekend, voor ZW, WW
e.d. Dit betreft bijvoorbeeld de kostprijs per ziekmelding.

Deze cijfers worden ook aan de besturen gepresenteerd. De BV De
Samenwerking kijkt het meest kritisch naar de kosten. Het GUO dient
aandacht aan de kosten te besteden, want wanneer de uitvoering te duur
wordt, bestaat in principe de mogelijkheid dat een bestuur overweegt
naar bijvoorbeeld het GAK over te stappen.

Vroeger vond bij ziekte in alle gevallen een eerste-dagcontrole plaats,
door de buitendienst. Dit is nu verminderd tot een steekproefsgewijze
controle. Dit is goedkoper en uit onderzoek is gebleken dat de oude vorm
van controle niet voldoende effectief was. De vrijkomende middelen
worden ingezet voor preventief werk (zoals bedrijfsbezoeken door een
verzekeringsgeneeskundige).

De intensiteit waarmee voor de verschillende risicogroepen, c.q.
opdrachtgevers controle bij de Ziektewet wordt uitgevoerd is
verschillend, want niet ieder heeft er evenveel geld voor over. Anders
gezegd, verschillende opdrachtgevers willen een verschillend controle–
beleid. Er wordt dus ook een verschillende kostprijs in rekening gebracht.

Methodiek van tijd schrijven:
Twee maal per jaar houden de buitendienstmedewerkers hun

werkzaamheden en de bestede tijd bij. Dit vormt de basis voor de
vertaling van activiteiten in tijd/kosten. De rest van het jaar worden
alleen de verrichte activiteiten bijgehouden. De kosten voor een
opdrachtgever worden via een verdeelsleutel uit de totale kosten
berekend. Per soort activiteit worden de kosten via de volgende verdeel–
sleutel aan een bepaalde opdrachtgever in rekening gebracht:

(Aantal activiteiten per opdrachtgever x normtijd voor die activiteit per
opdrachtgever) gedeeld door de totaal aan die activiteit bestede tijd.

Wanneer het werkaanbod groter is dan gepland en daardoor een
budgetoverschrijding dreigt, laat men de intensiteit van de werkzaam–
heden (bijvoorbeeld controleactiviteiten) niet verminderen. Men wil geen
negatieve invloed van de bedrijfsdrukte op de kwaliteit van de dienstver–
lening, dus geen negatieve invloed van bewaking van uitvoeringskosten
op volumebewaking: effectiviteit gaat vóór efficiency.

Uitvoeringskosten zijn zichtbaar op het niveau van:

• kostensoort
• regeling
• opdrachtgever
• produkt.

Het GUO kent thans nog twee financiële administraties. Pas over 1992
zal er één kostenverdeelstaat beschikbaar zijn.
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Beheersinstrumenten

Effectiviteit

Als produkten van het uitvoeringsproces ziet men:

• rechtmatig uitkeren
• preventie:

• primair: verzuimadvisering
• secundair: reïntegratie.
Deze produkten zijn, qua belang, sinds 3 jaar nevengeschikt. Daarvóór

waren uitkeren en premie-inning de primaire produkten.

Doeltreffendheid van de uitvoering meet men af aan:

• de mate van rechtmatigheid van de uitvoering (vastgesteld door IC,
via controles/steekproeven)

• aantal reïntegraties
• aantal uitkeringen.

Voor bijvoorbeeld in– en uitstroom AAW/WAO worden periodiek
kengetallen geproduceerd. Hiervoor bestaan geen normen. Verklaring
vindt achteraf plaats.

Ook stuurt men verzuimoverzichten, per kwartaal, naar werkgevers met
meer dan 35 werknemers. Dit geschiedt zonder dat daarvoor kosten in
rekening worden gebracht.

Vaststelling van de doeltreffendheid vindt verder als volgt plaats:

• via onderzoeken van IC (centrale controle op rechtmatigheid)
• via verificatie (decentrale controle op rechtmatigheid)
• informatie over doorlooptijden (hier zijn normen voor, maar er is

geen automatische bewaking; normen betreffen bijvoorbeeld de
reactietijd bij inkomende/uitgaande brieven of de termijn waarbinnen een
aanvraag moet zijn behandeld)

• via klachten
• via gegevens over werkvoorraden (hier bestaat geen automatische

bewaking)
• wekelijkse rapportage door afdelingen aan het management
• halfjaarlijkse rapportage/verantwoording van management aan

directie (deel van de rapportage is standaard, deel is open).

Er is wel een geautomatiseerd signaleringssysteem voor het
GMD-traject.

Efficiency

Over efficiency wordt men als volgt geïnformeerd:

• periodieke tijdschrijfonderzoeken (die leiden tot aanpassing van de
normen)

• maandelijkse budgetoverzichten
• onderzoeken naar mogelijke verbetering van processen/procedures,

ook uit oogpunt van efficiency (uitgevoerd door de afdeling Beleid en
Administratieve Organisatie (BAO), 28 f.t.e. groot)

• onderzoeken naar de hoofdstructuur, uitgevoerd door de afdeling
Organisatie, 1 f.t.e. groot)

• onderzoeken van externe bureaus, die zich richten op:
• vormgeving nieuwe proces van geïntensiveerde gevalsbehandeling
• hoofdstructuur, ook uit oogpunt van efficiency.
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Men vindt dat de ontvangen informatie voldoende inzicht biedt in de
bedrijfsprocessen en voldoende mogelijkheden biedt voor kostenbe–
heersing.

Administratieve organisatie en automatisering

Administratie organisatie

De AO is voor alle units vastgelegd. Voor sommige globaal. De laatste
ingrijpende wijziging was in 1987, naar aanleiding van de nWW. De
primaire processen zijn gedetailleerd beschreven, de processen op het
hoofdkantoor globaal. Men acht de AO thans up-to-date, voor alle drie
de hoofdfases en alle regelingen in dezelfde mate.

De SVr oordeelt in zijn rechtmatigheidsonderzoek over 1991 dat de
administratieve procedures en wetstechnische instructies met betrekking
tot ZW, AAW/WAO en TW onvoldoende systematisch zijn beschreven.
Het GUO en zijn externe accountant bestrijden dit oordeel.

Automatisering

Bijna alle administratieve processen zijn geautomatiseerd.
Bij BV De Samenwerking lopen alle meldingen/aanvragen langs de

VZA, dus de werkgever kan volstaan met opgave van een beperkt aantal
gegevens. Bij de BVTAB is het gebruik van de VZA in dit opzicht minder
ontwikkeld.

Voor beide bedrijfsverenigingen beschikt men over een relationele
database.

Men kent twee basisadministraties, voor ieder van de bedrijfsvereni–
gingen:

• verzekerden (hierbij onderscheid naar sociale verzekeringen en
pensioenen)

• werkgevers.

De regiokantoren beschikken over decentrale databases met hün
specifieke werkgevers en werknemers. Daarnaast kunnen zij ook de
centrale database raadplegen.

Wat koppelingen met externe systemen betreft:

• Men doet mee in de proef met koppeling aan GBA.
• Men doet mee met het centrale verwijsbestand, maar is hier (nog)

niet aan gekoppeld. Naar verwachting zal deze koppeling in de loop van
1993 plaatsvinden.

• Men heeft geen EDI-verbindingen.

Kosten toerekening

De systematiek van kostentoerekening is conform de SVr-richtlijnen.

Controlestructuur

Controle vindt plaats op de volgende niveaus:

door de externe accountant
door de afdeling IC (voor de BVTAB)
via verificatie
in de uitvoering zelf
door de looncontroleurs (intern).
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De beschrijving van de feitelijke controlestructuur wordt gemaakt door
de externe accountant.

Nadere toelichting voor de BV TAB ( bron: notitie van de externe
accountant):

• De controles in de uitvoering zelf omvatten onder andere invoercon–
troles, totaalcontroles en verbandscontroles. Deze controles zijn niet
schriftelijk vastgelegd.

• In alle districtskantoren worden de uit te keren bedragen gecontro–
leerd door verificateurs. Er vindt geen systematische rapportering over
de uitkomsten van deze controle plaats.

• Aan de opdracht tot het uitvoeren van een accountantscontrole door
de externe accountant is de voorwaarde verbonden, hierbij zoveel
mogelijk gebruik te maken van de rapportages van het interne-controle–
apparaat.

Nadere toelichting voor de BV De Samenwerking (notitie externe
accountant):

• De BV De Samenwerking kent geen interne accountant of afdeling
IC.

• Bij het proces van premie-inning en bij het uitkeringsproces verricht
de externe accountant onder andere de volgende werkzaamheden:

- toetsing van de werking van de, vastgelegde, interne-controlemaat–
regelen

- controle op de geprogrammeerde controles
- cijferanalysen
- controle van een aantal bruto-nettoberekeningen
- steekproefsgewijze controle op de journalisering
- plausibiliteitscontroles.

• Met betrekking tot de uitvoeringskosten verricht de externe
accountant onder andere de volgende werkzaamheden:

- detailcontrole van de kosten
- analyse personeelskosten en toetsing van de desbetreffende interne

controlemaatregelen
- analyse van verschillen tussen begroting en uitgaven.

De SVR (nota rechtmatigheidsonderzoek, 1991) is van mening dat bij
de BVTAB onvoldoende sprake is van een gestructureerde rapportage
over de resultaten van de controles door de afdeling Verificatie. Het GUO
stelt hier tegenover dat het gaat om grotere uniformering van de
rapportage maar dat de kwaliteit van de rapportages voldoende is om
het uitvoeringsproces te sturen.

In zijn totaalconclusie acht de SVR voldoende waarborgen voor recht–
matigheid van de uitkeringen aanwezig, maar naar zijn mening bestaan
op de volgende onderdelen wel risico's:

• geautomatiseerde gegevensverwerking
• rapportage verificatieafdelingen
• kwaliteit en beschikbaarheid van de wetstechnische instructies.

Dezelfde risico's vermeldt de SVR met betrekking tot de BV De
Samenwerking, aangevuld met:
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• opzet van de verificatie.

Voor beide bedrijfsverenigingen geldt dat de accountantsverklaring
formeel geen verklaring op de rechtmatigheid van de uitkeringen
inhoudt.

Looncontrole:

Binnen het GUO zijn 21 looncontroleurs werkzaam: 14 van de BVTAB,
7 van de BV De Samenwerking. Zij werken aan de hand van vaste targets
(aantallen te bezoeken bedrijven per periode). De werkwijze per BV is
nog verschillend: de looninspectie van de BVTAB is decentraal georgani–
seerd, die van de BV De Samenwerking wordt centraal aangestuurd.

Fraudebeleid

De twee bedrijfsverenigingen beschikken over een eigen opsporings–
dienst van negen opsporingsambtenaren.

De BV De Samenwerking heeft de afgelopen drie jaar een aantal
speerpuntacties met betrekking tot fraude ondernomen; onder andere
voor controle van de risicogroep «uitbeners» zijn twee extra looninspec–
teurs aangesteld.

De BVTAB richt zich vooral op de handmatig agrarische ioonbedrijven
(te vergelijken met koppelbazen in de bouw).

De opsporingsambtenaren worden ingezet op signalering van:
• controle door buitendienst en looncontroleurs
• binnendienst (indien men bij gevalsbehandeling rare zaken

tegenkomt)
• anonieme tips
• Openbaar Ministerie.
De afdeling Juridische Zaken coördineert sinds 1 januari 1992 de

fraudebestrijding.

Op een vraag naar de kosten/baten van fraudebestrijding geeft men
aan dat deze bij de inzet van looncontroleurs duidelijk positief uitvallen.
Bij de opsporingsambtenaren is dit echter minder duidelijk.

SOCIAAL FONDS BOUWNIJVERHEID (SFB)

Organisatie en bestuurlijke structuur

De bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid (BV 3) heeft de admini–
stratie ondergebracht bij de stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid
(SFB).

Het SFB voert tevens activiteiten uit voor een groot aantal andere,
bedrijfstakeigen, organisaties op het terrein van: pensioenen, VUT,
scholing, opleiding en ontwikkeling, WW-aanvullingen, vakantie– en
roostervrije dagen, arbeidsmarktactiviteiten etc.

De BV Bouwnijverheid kent drie risicogroepen: Bouw, Baggeraars en
Schilders. De beide laatstgenoemde risicogroepen hebben een eigen
risicogroepbestuur, waaraan het bestuur van de BV Bouw de volgende
taken heeft gedelegeerd:

• de uitvoering van de ZW
• de uitvoering van de AAW en de WAO
• de samenloopgevallen van WW en AAW/WAO.
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De risicogroepbesturen hebben de uitvoering van deze taken
opgedragen aan respectievelijk het Sociaal Fonds Baggerbedrijf in
Nederland (SFBN) en het Sociaal Fonds Schildersbedrijf (SFS).

Het SFB voert alle wettelijke regelingen voor de bouwnijverheid uit
(ZW/WAO/AAW/WW), alsmede het wachtgeldfonds en de WW voor alle
risicogroepen (met uitzondering van de samenloopgevallen, zoals
hiervoor aangegeven). Premie-inning vindt per risicogroep plaats. Het
WW-deel van de premie wordt door de risicogroepen aan het SFB
overgedragen. De buitendienstcontrole is integraal bij het SFB onderge–
bracht voor alle risicogroepen.

Het SFS maakt gebruik van de SFB-systemen bij de uitvoerïng; de
SFBN heeft zelf geautomatiseerde systemen ontwikkeld.

Bestuur

Het bestuur van het SFB bestaat uit leden van de besturen van de
opdrachtverlenende instellingen. Het BV-bestuur is verantwoordelijk voor
beleidsmatig-juridische en regeltechnische aspecten van de
sociale-verzekeringswetten en de uitvoering daarvan, het SFB-bestuur is
op basis van de administratieopdracht verantwoordelijk voor de admini–
stratie van de SV-wetten.

Organisatie

Het SFB kent twee produktgerichte kolommen:

• Beleids– en werkgeverszaken.
• Werknemersverzekeringen.

Er bestaan twee ondersteunende groepen:

• Financiën.
• Personeel en automatisering.

De belangrijkste uitvoeringstaken voor de sociale-verzekeringswetten
zijn ondergebracht in de kolom werknemersverzekeringen. Hieronder
vallen ook de 2 hoofdvestigingen van de risicogroepen voor het schil–
dersbedrijf en het baggerbedrijf, 8 regiokantoren en 56 doktersposten.
Een deel van de administratie, beleid, incasso en juridische zaken zijn in
de kolom beleids– en werkgeverszaken opgenomen.

Daarnaast zijn er enkele stafafdelingen: Pensioenfonds, Actuariaat, In–
en Externe Betrekkingen, Interne Accountantsdienst (IAD), en Organi–
satie & Control.

Formatie

Bij het SFB werken (in f.t.e.) 2314 mensen. Het Sociaal Fonds
Bouwnijverheid is niet in staat om aan te geven welk deel van de
formaties nodig is voor het uitvoeren van wettelijke taken, en welk deel
voor het uitvoeren van boven– en buitenwettelijke taken.

Uitvoering sociale-verzekeringswetten

Op het hoofdkantoor worden voor alle werknemersverzekeringen het
recht op uitkering vastgesteld en beroepszaken voorbereid en
afgewikkeld. Voor de risicogroepen schilders en baggerbedrijf gebeurt
dit op de hoofdvestiging van de risicogroepen (met uitzondering van
uitvoering WW, tenzij er sprake is van samenloop).
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In de regiokantoren vindt de totale afwikkeling plaats van het advies–
traject bedrijfsvereniging - Gemeenschappelijke Medische Dienst in het
kader van de uitvoering van arbeidsongeschiktheidswetten.

De doktersposten zijn belast met het vaststellen van de arbeidsonge–
schiktheid, reïntegratieactiviteiten en het verstrekken van medische infor–
matie ten behoeve van het adviestraject BV-GMD.

Daarnaast maakt de bedrjifsvereniging voor haar activiteiten ook
gebruik van het apparaat van plaatselijke vertegenwoordigers (PV's) van
de werknemersorganisaties wat de intake van WW-aanvragen betreft.

Ontwikkelingen

Binnen de SFB zal de regionalisatie toenemen. Geïntegreerde gevals–
behandeling en vergroting van de klantgerichtheid zal, met name voor de
uitvoering van ZW en WAO, leiden tot een gedecentraliseerde aanpak.
Men voorziet 19 districtskantoren. Ook heeft men plannen om de
uitvoering van de WW te decentraliseren.

De regio's zullen twee organisatorische eenheden krijgen, gericht op
claimbeoordeling en volumebeheersing. Taken van de GMD zullen
hiertoe worden geïntegreerd in de activiteiten van de regio's.

Basisgegevens

Basisgegevens SFB 1982 1991

SFB-medewerkers1 2286 2322
Apparaatskosten in m f 213 246
Uitgekeerd bedrag in m f 4209 4185
Verzekerde werknemers 294 000 276 000

1 Het aantal medewerkers heeft betrekking op het hele SFB, dat een ruimer takenpakket
heeft dan alleen de activiteiten voor de bedrijfsvereniging. Het medewerkersaantal is dan
ook niet zondermeer te vergelijken met dat van de andere UO's.

Begroting en budgettering

Procedure

• In augustus stellen de Hoofdadministratie en de afdelmg Planning &
Control instructies op voor het maken van een budget. Dit geschiedt op
basis van het vigerende beleid en regelgeving. In het managementteam
worden uitgangspunten besproken en kunnen richtlijnen worden aange–
geven om de produktiviteit te vergroten, prioriteiten te stellen voor inves–
teringen en dergelijke.

• De instructies worden door de budgethouders (afdelingshoofden)
vertaald in een voorstel voor een afdelingsbudget. Zij worden hierbij
aangestuurd door de kolomdirecteur.

• Vervolgens vindt consolidatie tot een begroting plaats. In oktober
wordt het budgetvoorstel vastgesteld.

• In december wordt het budget vastgesteld door het bestuur.

• De budgetten worden vertaald in een jaarplan. Evaluatie vindt per
kwartaal plaats.
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De gehanteerde gegevens bij de budgettering en begroting zijn
volumina-ramingen, zoals vastgelegd in de perspectiefnota of het
budgetperspectief, lopende budgetten, nacalculatie, prioriteiten tussen
projecten en dergelijke.

De budgetten zijn taakstellend voor de verschillende afdelingen. Inves–
teringsbeslissingen zijn voorbehouden aan de directie.

Rapportages ex post/ex ante

Voor interne doeleinden kan een onderscheid worden gemaakt naar
maandelijkse, kwartaal– en incidentele rapportages.

Maandelijks wordt ten behoeve van de budgethouders en de kolomdi–
recteur een statistisch overzicht opgesteld betreffende de aantallen per
regeling. Daarnaast zijn er per regeling rapportages betreffende de
uitvoeringskosten versus de prestaties binnen een kolom.

leder kwartaal worden ten behoeve van de algemeen directeur rappor–
tages met kengetallen en de budgetrealisatie door de kolomdirecteur
opgesteld.

Belangrijke interne rapportages zijn de onderzoeksrapporten van de
afdeling Organisatie & Control, gericht op efficiency en effectiviteits–
meting per afdeling.

Voorts worden eens per 2 jaar alle processen ten aanzien van de
administratieve organisatie en interne controle door de IAD doorgelicht.
Hierover worden onderzoeksrapporten voor de algemeen directeur
opgesteld.

Extern, aan de diverse besturen, wordt de volgende informatie
verstrekt:

- Bestuur SFB:

- begroting uitvoeringskosten
- kwartaalrapportages uitvoeringskosten
- jaarrekening.

- Bestuur BV Bouwnijverheid:

- maandelijks statistisch materiaal per regeling
- overzicht wachtgeldfonds en ziekengeldfonds per kwartaal
- halfjaarlijkse informatie ten behoeve van premievaststelling
- begroting uitvoeringskosten (sinds 1992)
- kwartaalrapportages uitvoeringskosten (sinds 1993, daarvoor

jaarlijks).

- Risicofondsen:

- jaarlijkse rapportage (ex post).

Normen en kengetallen

De bedrijfsvergelijking van de SVR wordt gebruikt om een indruk te
krijgen van de ontwikkeling van de kostprijzen in vergelijking met andere
bedrijfsverenigingen. Een beperking van de SVR-cijfers is evenwel dat zij
slechts informatie bieden over de groeivoet en niet over de absolute
hoogte van de kostprijzen.

Bij budgettering worden, naast ramingen van ontwikkelingen en
invloeden van eigen beleid, tevens de lopende budgetten en de nacalcu–
latie betrokken. Hierin zijn kengetallen en normen opgenomen.
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Kostenniveau

- Kostensoorten.
Het SFB kent de volgende hoofdkostensoorten: personeel (permanent

en tijdelijk), huisvesting, administratie, vergoeding aan derden en overige
kosten. De te hanteren kostensoorten zijn deels voorgeschreven door de
SVR.

- Kostenplaatsen

De kostenplaatsen zijn gedefinieerd op het niveau van afdelingen of
onderdelen daarvan (20 kan een afdeling ZWAO worden gesplitst naar
ZW en WAO).

- Kostendragers.
Het SFB onderscheidt de volgende, door de SVR voorgeschreven

kostendragers:

- Inning.
- Uitkeringsverzorging, nader uitgesplitst naar ZW, AAW/WAO, WW

enZW.
- Controle, eveneens nader uitgesplitst naar de vier genoemde

regelingen.
- ToeslagenWet.
- Beleid, beheer en toezicht.

Daarnaast kent het SFB kostendragers voor de «eigen» regelingen:

- Vakantiefonds.
- Risicofonds.
- Pensioenfonds.
- Scholingsfonds Bouwbedrijf.
- Aanvullingsfonds WW.
- Vervroegde uittreding.
- Sociaal Fonds Mortel– en Morteltransportondernemingen.
- Personeelpensioenfonds.
- Derden.

- Verdeelsleutels.
De verdeelsleutels dienen om de kosten toe te rekenen aan de

verschillende opdrachtgevers. Hierbij worden de SVR-regels terzake
gehanteerd (onderscheid naar de hiervoorgenoemde kostendragers en
vaste verdeelsleutels voor de collecterende functie). Voorzover de SVR
geen regels voorschrijft, zijn sleutels ontwikkeld op basis van tijd
schrijven, gebruikte m2, volume ZW/WW e.d.

Alle kosten worden toegerekend. Er wordt een jaarrekening opgesteld
voor de BV en voor het SFB inclusief de risicogroepen.

De kosten worden op rubrieksniveau gegeven, per risicogroep en
binnen de BV gespecificeerd naar de vier door de SVR onderscheiden
kostendragers, hierbinnen naar de verschillende regelingen.

Beheersinstrumenten

Efficiency en effectiviteit

Inzichten in doelmatigheid en doeltreffendheid worden als volgt
verkregen:
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• Onderzoek door de afdeling Organisatie & Control: doorlichting
afdelmgen, bepalen benodigde uitbreiding van medewerkers, bedrijfsver–
gelijkingen met andere uitvoeringsorganen (ook pensioenbeheerders)
e.d.

• Kwartaalrapportages (realisatie versus budget).
• Historische vergelijking.
• SVR-onderzoek.
• Kwaliteitsmanagement in de lijn, met bijvoorbeeld

management-letters.
• Experimenten door de afdeling Statistiek en Onderzoek, bijvoorbeeld

effectiviteit van WW-controles of verzuimbeheersing.

De systematiek van het E&E-onderzoek is sinds enige tijd operationeel,
maar wordt nog verder ontwikkeld. Op dit moment lopende projecten
betreffen ondermeer begeleiding (volumebeheersing) en automatisering
ten aanzien van werkgevers.

De doeltreffendheid wordt geëvalueerd met behulp van:

• informatieplan
• plaatselijke vertegenwoordigers , bestagt fl| |a

• bonden en werkgevers
• werkgeverspanel sinds 1993.

Kosten

Beheersinstrumenten op het gebied van kosten zijn:

• budgettermg en begrotmg
• managementinformatie (rapportages per maand, kwartaal en jaar)
• projecten (bijvoorbeeld volumebeheersing ZW).

Hierover vindt tevens rapportage aan het bestuur plaats.

Kwaliteit

Binnen de administratieve organisatie zijn kwaliteitsgroepen gefor–
meerd die steekproefsgewijs gevallen controleren en hierover rappor–
tages maken. Deze groepen zijn in de lijn geplaatst per regeling. De IAD
ondersteunt deze groepen, bijvoorbeeld door het aanreiken van
at-random-procedures voor steekproefbepaling.

Rechtmatigheids– en wetmatigheidscontrole is binnen de lijnorgani–
satie georganiseerd. Moeilijke gevallen worden eventueel centraal
afgehandeld. Daarnaast is er een stafafdeling van juristen voor rechtma–
tigheids– en wetmatigheidscontrole.

De IAD voert zelfstandig geen gevalscontroles gericht op recht– en
wetmatigheid uit.

Kosten-batenoverwegingen

Er wordt zoveel mogelijk projectmatig gewerkt. Deze projecten worden
apart begroot en gebudgetteerd, zodanig dat de kosten vooraf zichtbaar
gemaakt worden.

Een kosten-batenanalyse voor projecten zoals ziekteverzuim, fraude–
beleid of invoering nWW, is niet gemaakt.
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Administratieve organisatie en automatisering

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie is vastgelegd en beschreven. Bij
aanpassing van de uitvoering wordt de afdeling AO al in het ontwikkel–
traject betrokken en vindt beschrijving van de nieuwe AO reeds in dit
stadium plaats.

De beschrijvingen van de procedures zijn up-to-date.
Op de afdelingen ligt per proces een gedetailleerde procesbeschrijving

(werkinstructies aansluitend op computerscherm).

Automatisering

Alle uitkerings– en inningsprocedures zijn geautomatiseerd. Ruim 50%
van de door de werkgevers aangeleverde berichten wordt digitaal aange–
leverd en bewerkt. De overige input vindt handmatig plaats. De bereke–
ningen (uitkeringshoogte, inhouding, betaling) zijn geautomatiseerd, ook
de criteria zitten in het systeem.

De volgende drie handelingen worden onderscheiden:

• inbrengen gegevens
• vaststellen
• bepalen uitkering (bruto/netto, TW).

De tijdsbasis is per regeling verschillend: WAO - maand, WW - week,
ZW-dag.

Er is sinds 1992 één centraal systeem voor terugvordering van te veel
betaalde uitkeringsrechten.

De systemen gaan in het algemeen reeds lang mee. Bij nieuwe regel–
geving wordt steeds de afweging gemaakt om aan te passen (renoveren)
of nieuwbouw te plegen. Nieuwbouw vergt veel tijd en een lange
doorlooptijd.

Het volgende overzicht geeft een beeld van de levensduur per systeem
en eventueel een aantal bijzonderheden.

ZW: Het systeem is van 1970.

WAO: Het systeem is van 1978. Het WAO-systeem vergt veel
onderhoud in verband met nieuwe regelgeving: circa 7 500 mensuren
per jaar.

WW: Het systeem dateert uit 1987.
De ontwikkeling ervan wordt omschreven als een «ramp». In 1985
stelde het ministerie voor de WWV van de gemeenten naar de
bedrijfsverenigingen over te hevelen en bij de WW rekening te houden
met het arbeidsverleden. De voorlopige specificaties van het
wetsvoorstel werden in de zomer aangeleverd; in januari 1986 zou het
worden ingevoerd. Gezien de ingrijpendheid van de voorstellen was
aanpassing van het bestaande systeem niet mogelijk. Een nieuw
systeem kon evenwel niet worden ontwikkeld in een periode van
slechts enkele maanden. Daarom werd besloten tot een handmatige
procedure, waarbij de beschikbare tijd werd benut om zoveel mogelijk
kritische onderdelen te automatiseren.

In oktober besloot het ministerie de invoering drie maanden later te
doen plaatsvinden, hetgeen de mogelijkheid bood om nog meer
kritische procesfases te automatiseren. In januari werd besloten tot
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een invoering per 1 juli en in april werd de uiteindelijke invoerings–
datum van 1 januari 1987 vastgesteld. Wanneer deze uiteindelijke
invoeringsdatum vanaf het begin bekend was geweest, was er
voldoende tijd geweest om een nieuw systeem te bouwen. Nu is een
lappendeken van geautomatiseerde procesfases ontstaan.

Inning: Het systeem geeft per werkgever een overzicht van
medewerkers en loon, op basis waarvan de voorschotpremies worden
vastgesteld (pensioen en wettelijk). Verwerking van opgaven vindt
automatisch plaats in een rechtenbeheersysteem RBS. Circa 65% van
de gegevens wordt geautomatiseerd aangeleverd. De rest wordt in
uitdraaien toegestuurd en de wijzigingen worden erbij aangetekend.

VZA: De Verzekerden Administratie zou, volgens het ministerie, de
basis gaan vormen voor de bedrijfsverenigingen voor het verzekerden–
bestand. Door ondermeer andere loondefinities sluit de VZA echter
niet aan bij bestaande systemen bij het SFB. Bovendien beschikt het
SFB van oudsher reeds over een eigen verzekerdenadministratie (die
op een aantal punten afwijkt van de vereiste VZA). Hierdoor vormt de
VZA bij het SFB geen onderdeel van de administratie, maar is het een
apart systeem, dat door middel van automatische procedures vanuit de
andere systemen wordt gevoed.

De vanaf 1988 ontwikkelde systemen worden in een relationele
database verwerkt.

De verschillende wetten zijn niet in hetzelfde systeem ondergebracht.
Bovendien verschillen de definities van bijvoorbeeld dagloon per regeling
en daarmee ook de premiebasis. De relaties tussen de systemen zijn
door middel van geautomatiseerde hulpsystemen verzorgd.

Er zijn drie centrale databases: van werknemers, van werkgevers en
van overige relaties. Deze drie databases vormen de basis voor
bestaande en nieuwe (aan te leggen) systemen. De uitkerings– en
inningssystemen maken gebruik van de gegevens van deze drie
databases.

Informatiearchitectuur

• basisregistratiesystemen (opslag alle gegevens voor gehele organi–
satie van belang); werknemers, werkgevers, arbeidsverhoudingen,
deelnames en lonen

• informatiesystemen (ondersteunen een functie binnen de organi–
satie).

Er vindt geen interactieve koppeling plaats met externe relaties (wel
uitwisselmg met floppydisks en tapes).

Controlestructuur

De controlestructuur is als volgt opgebouwd:

• Uitvoerend niveau: zelfcontrole.
• Interne-controlemaatregelen, zowel systeemcontroles als

handmatige controles. Het SFB kent sinds het begin van de jaren '80
doelmatigheidshalve geen systeem van gevalsverificatie meer van kortlo–
pende uitkeringen.

• IAD: beoordeelt de opzet en werking van de AO, beoordeelt eens
per 2 jaar alle processen, beoordeelt de kostenverbijzondering en
verricht EDP-audits, waaronder kwaliteit van de (te ontwikkelen)
systemen, en voorts jaarrekeningcontroles.
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• Externe accountant: verricht een review van het dossier van de IAD,
eventueel aangevuld met eigen waarnemingen. De opdracht is controle
van de jaarrekening.

De beide eerstgenoemde controlemethoden (zelfcontrole en interne
controle) worden binnen «de lijn» uitgevoerd. De accountantscontrole
behoort tot de staftaken. Er is sprake van een systeem waarbij voor de
accountantscontrole gebruik wordt gemaakt van de interne controles
binnen de liin.

Fraudebeleid

Het handhavingsbeleid van het SFB is gericht op fraude– en strafrech–
telijk onderzoek. De opsporingsdienst krijgt signalen van:

• medewerkers SFB3

• eigen afdelingsmensen
• externen, zoals fiscus, bedrijfsverenigingen
• particulieren

De opsporingsdienst van het SFB bestond per 31 december 1992 uit
34 mensen (15 jaar geleden: 1). Dit jaar wordt deze uitgebreid tot 46
mensen (inclusief Schilders, exclusief Baggeraars). Hiervan zijn 31
mensen direct met de opsporing van strafrechtelijke onderzoeken belast.

Daarnaast worden naar schatting 10 mensjaren aan niet-strafrechte–
lijke fraudeonderzoeken besteed. Het betreft hier capaciteit uit de buiten–
dienst en looncontrole. Afwikkeling vanuit de fraudeonderzoeken
(incasso en aansprakelijkheidsstelling) vindt grotendeels plaats door
andere afdelingen binnen het SFB.

Het frauderegistratiesysteem bestaat sinds 1987. Het systeem bestaat
uit het volledig volgen van een «tip». Gegevensrelaties tussen systemen
kunnen gelegd worden.

Het fraudeonderzoek ontwikkelt zich in de richting van rechtmatig–
heidscontrole: aanvangscontrole en voortgangscontrole, dit houdt
verband met het handhavingsbeleid. De kwaliteit van de controles neemt
naar het oordeel van het SFB nog steeds toe.

3 - binnendienst (intake)
- strafrechtelijk onderzoek (gevallen boven
de wettelijke fraudegrens)
- buitendienst:regionaal, aangestuurd
vanuit centrale (gevallen onder wettelijke
fraudegrens).

BEDRIJFSVERENIGING VOOR HET BAKKERSBEDRIJF (BVB)

Organisatie en bestuurlijke structuur

De BVB verzorgt de wettelijke verzekeringen voor de volgende soorten
bedrijven:

• het meelverwerkend bedrijf
• de suikerverwerkende industrie
• de cacaoverwerkende industrie.

Daarnaast verzorgt de BVB een aantal bedrijfstakgebonden regelingen:

• 4 bedrijfspensioenfondsen
• 3 v.u.t.-stichtingen.

Ook int de BVB de heffing voor vier bedrijfstakgebonden sociale
fondsen.
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In 1991 besloot het bestuur van de BVB dat het vooralsnog alleen wat
de Buitendienst en de Medische Dienst betreft, zou participeren in de
samenwerking van een aantal bedrijfsverenigingen in het GUO, waarover
in de twee voorafgaande jaren intensief overleg had plaatsgevonden. Per
1 januari 1992 is de Buitendienst en Medische Dienst overgedragen aan
het GUO.

Organisatie

In 1987/1988 heeft een ingrijpende reorganisatie bij de BVB plaatsge–
vonden.

De BVB is een platte organisatie: het leidinggevend kader bestaat uit
twee directeuren en 18 chefs. Hierdoor zijn er korte lijnen.

Men is in 1992 gestart met de creatie van businessunits: BU Sociale
Zekerheid, BU Financiën en Administratie (de laatste werkt intern
facilitair en levert in de toekomst mogelijk ook externe commerciële
diensten) en de BU Bedrijfstakregelingen. Ook is een meerjarenplan
ontwikkeld om in drie jaar de personeelsbezetting met circa 100 arbeids–
plaatsen te verminderen.

Ontwikkelingen

Om tot efficiencyverbetering te komen, heeft men zich laten adviseren
door externe adviseurs, onder andere over de oprichting van business–
units.

Men heeft een efficiencyoperatie gestart met als doelstelling om
tussen 1 januari 1993 en 1 januari 1996 van 357 naar 257 werknemers
te gaan. Tegelijk is een personeelsstop ingesteld.

Qua organisatiestructuur werkt men naar een holdingstructuur toe, met
een schadeverzekeringsmaatschappij (ten behoeve van het herverzekeren
van de eerste 3 tot 6 weken ZW), een levensverzekeringsmaatschappij
(in samenwerking met het pensioenfonds), een aparte werkmaatschappij
Beleggingen en een werkmaatschappij SV.

Per 1 januari 1992 zijn circa 150 medewerkers in de Buitendienst
overgegaan naar het GUO.

Basisgegevens 1982 1991

F.t.e. 321 392
Apparaatskosten (in m f) 26,5 35
Uitgekeerd bedrag (in m f) 249 363
Verzekerde werknemers 62960 72318

Begroting en budgettering

De begrotingscyclus loopt van augustus tot november. In augustus
nemen de afdelingen FA en directiestaf het initiatief:

• inschatten van externe ontwikkelingen (branche, economie)
• voorspellen van werklast per uitvoerende afdeling
• inschatten van personele ontwikkeling
• combineren met ondernemingsdoelstellingen en vertalen in

budgetten.

De op basis hiervan in november opgestelde begroting wordt geaccor–
deerd door het bestuur. De afdelingsbudgetten zijn taakstellend.
Maandelijks gaat er een rapportage over de feitelijke uitgaven naar de
budgethouders, inclusief personeelsinfo (verzuimcijfers en dergelijke).
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Dit systeem functioneert sinds 1990. Vóór 1988 werd een begroting
per afdeling en voor de totale BVB opgesteld. De afdelingen hadden
geen mvloed op dit budget Er werd gerapporteerd op kwartaalbasis. Er
gingen alleen overzichten naar de directeur en er vond geen bestuurlijke
vaststelling plaats, alleen analyse achteraf.

De budgettering wordt in toenemende mate ondersteund door een
personeel-capaciteitenmodel. Hierin wordt werklast via normtijden in
personeel vertaald. Er zijn niet of nauwelijks voorspelbare seizoenspa–
tronen in het werkaanbod.

Normtijden zijn niet gebaseerd op tijdschrijven maar op interviews met
werknemers Dit capaciteitenmodel wordt als leidraad gebruikt en is niet
echt bepalend. De resultaten van de tijd-takeninterviews worden meer in
voorspellende zin gebruikt dan als normstellend.

Er vindt voor– en nacalculatie plaats per soort opdrachtgever, niet op
produktniveau. Er is dus bijvoorbeeld geen directe kostprijsbepaling per
individueel pensioenfonds.

Met het zichtbaar maken van uitvoeringskosten houden zich de
volgende afdelingen bezig:

• FA
• directiestaf
• de primaire SV-afdelingen (AAW, ZW, WW, loon en premie, enz.).

Kostenverdeling en –toerekening

De door de BVB gehanteerde indeling bij de registratie in kosten–
soorten, kostenplaatsen en kostendragers is conform de
SVR-voorschriften hieromtrent.

Ook de kostentoerekening vindt plaats conform de richtlijnen van de
SVR. De kostenverdeelstaat is opgesteld in samenwerking met de
externe accountant. De afdeling FA stelt de verdeelsleutels op, de
externe accountant toetst deze. De basismethodiek hierbij gaat meer dan
10 jaar terug.

Kostenverdeling vindt plaats aan de hand van indicatoren zoals tijdre–
gistratie, m2, en verwerkingsuren (automatisering).

Een voorbeeld van een kostenverdeelstaat is verstrekt. Hieruit is de
volgende indeling van de uitvoeringskosten afgeleid:

Kostensoorten:

• personeelskosten
• bureaukosten (inclusief automatisering)
• huisvestingskosten
• overige kosten.

Kostenplaatsen:

• businessunit FA
• businessunit Concernleiding
• businessunit SV
• businessunit Bedrijfstakeigen Regelingen.

Kostendragers:

• Ziekenkassen (ZW).
• Ziekenfondswet (ZFW).
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Wachtgeldfondsen (WGF).
Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF).
Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF).
Bedrijfspensioenfondsen (BPF; inclusief PF BVB).
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF).
Sociaal-Economische Raad (SER).
Stichting Vervroegd Uittreden (VUT).
Toeslagenwet (TW).

Uiteindelijk worden alle uitvoeringskosten over de kostendragers
verdeeld. Hierbij worden verdeelsleutels gebruikt die verschillen naar de
aard van de activiteiten. De kosten worden in eerste instantie over de
volgende hoofd– en eindkostenplaatsen verdeeld:

• werkzaamheden ten behoeve van ledenregistratie, premieheffing en
premie-invordering

• verzorgmg van de uitkeringen
• controle en begeleiding van verzekerden
• kosten van beleid, beheer en toezicht.

De naar deze hoofd– of eindkostenplaatsen verdeelde kosten worden
deels gelijkelijk over de kostendragers verdeeld, deels naar rato van
aantallen gevallen, uitkeringsdagen enz. en deels volgens vaste verhou–
dingen.

Beheersinstrumenten

In het ondernemingsplan van 1988 is een produktfilosofie geformu–
leerd. Als produkten worden daarin onder andere genoemd:

• preventie
• reïntegratie
• arbeidsbemiddeling.

Vóór 1988 zag men als produkten de traditionele bedrijfsverenigings–
produkten: uitkeringen.

Effectiviteit

Effectiviteit of doeltreffendheid wordt afgemeten aan:

• aantal en soort kleine-commissiegevallen
• aantal en soort beroepszaken
• aantal en soort klachten
• doorlooptijden
• informatie van de werkgeversconsulenten (gaan actief de

werkgevers langs)
• informatie van de externe accountant
• rapportages van de SVR
• beoordeling door het bestuurscollege
• informatie van cliëntenpanels van uitkeringsgerechtigden.

Daarnaast wordt de doeltreffendheid ook afgemeten aan de mate
waarin de doelstellingen van de individuele afdelingen gerealiseerd
worden, zoals het bureau Ziekteverzuimadvisering. Dit is opgericht in
1990 en heeft, bij bedrijven waar het volledige programma heeft
gedraaid, in 1991 per saldo tot 10% verzuimvermindering geleid. Vóór
1990 bestond er geen geïnstitutionaliseerde doeltreffendheidsmeting
van reïntegratie en verzuimbestrijding. Sinds 1991 krijgen alle bedrijven
van meer dan 50 werknemers verzuimcijfers.
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Informatie over effectiviteit en efficiency wordt opgenomen in de
afdelingsplannen. Daarnaast komen deze onderwerpen iedere maand aan
de orde in het overleg chefs - directeuren.

Men gaat, voor eventuele bijsturing op effectiviteit en efficiency (E&E),
vooral af op signalen van buiten, zoals klachten en E&E-kengetallen van
andere bedrijfsverenigingen. Er zijn weinig autonome E&E-initiatieven.

Efficiency

Vóór 1988 had men nauwelijks instrumenten voor de evaluatie van de
interne doelmatigheid. De informatiearchitectuur was gebaseerd op de
filosofie van de uitkeringsfabriek en niet op E&E beheersing, dus waren
er weinig kengetallen beschikbaar. Nu zit men midden in een proces van
herbezinning, ook ten aanzien van de gewenste systeemarchitectuur.

Er is geen actief onderzoek van de tijdefficiency. Wèl vindt bij de
primaire processen bewaking plaats van doorlooptijden en werkvoor–
raden.

Men vindt dat de bewaking van de interne doelmatigheid beter kan.
Nog niet alle gewenste informatie krijgt men goed uit het systeem.
Daarnaast moet het management ook nog leren omgaan met dit soort
informatie.

Administratieve organisatie en automatisering

Administratieve organisatie

AO-beschrijvingen zijn gemaakt door de externe accountant, voor
eigen gebruik door deze laatste (controletaak). Deze zijn niet zondermeer
beschikbaar. Jaarlijks worden delen hiervan rondgestuurd binnen het
bedrijf, ter updating, en gaan vervolgens weer naar de externe
accountant.

Wèl intern beschikbaar is een (globale) beschrijving van primaire
processen en (gedetailleerd) van procedures.

Daarnaast kent men handboeken Administratieve Organisatie (AO).
Voor alle primaire afdelingen bestaat zo'n handboek, maar voor de
excassoafdelingen (uitkeren) is de beschrijving beter dan voor de incas–
soafdeling (inning).

De beschrijvingen AO zijn niet up-to-date. Dit is ook geconstateerd
door de SVR. Oorzaak zijn de vele wetswijzigingen, waarbij een tijdige en
correcte uitkeringsverzorging prioriteit krijgt, boven het vernieuwen van
de AO.

Automatisering

De primaire functies (loonvaststelling, premie-incasso en uitkeringen)
worden alle ondersteund door geautomatiseerde informatiesystemen.

Men kent geen relationele database. Wèl een centrale database: in
1980 is men begonnen met een centrale leden– en referentieadmini–
stratie, later uitgebouwd tot VZA. Deze is ook aangesloten bij het
centraal verwijsbestand van de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen.
Tot 1988 was het databaseconcept dominant. Dit bleek niet succesvol,
dus heeft men de overstap gemaakt naar een geïntegreerd concept.

De VZA bestaat uit twee basisregistraties: werkgevers en werknemers.
Door de BVB wordt aangegeven dat deze voldoen aan eisen van de SVR
betreffende de VZA.

De informatiesystemen kennen geen koppeling aan externe systemen.
De vier pensioensystemen zijn wel geïntegreerd in de eigen admini–
stratie.
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Controlestructuur

De BVB kent de volgende controlestructuur:

• systeemcontrole (ingebouwd, via automatisering)
• kwaliteitscontrole binnen de afdeling (aparte functionaris voor

zwakke plekken binnen afdeling; dossiercontrole), sinds 1988
• steekproefsgewijze controle op rechtmatigheid door de afdeling

Beleid en Juridische Zaken
• financiële controle door de afdeling IC.

Er is geen interne accountant, wèl nadrukkelijke inschakeling van de
externe accountant. Deze doet, naast de controle op de jaarrekening, ook
onderzoek (zoals naar tussenrekeningen en beschrijving van procedures).
In de rapportage over de controle op de jaarrekening over 1991 meldt de
externe accountant dat de BVB moeilijk in staat bleek de concept–
jaarverslagen conform de planning en de kwaliteitseisen aan te leveren.

In 1991/1992 verrichtte de externe accountant onder andere de
volgende bijzondere opdrachten:

• onderzoek naar de kwaliteit van de geautomatiseerde gegevensver–
werking ten behoeve van bestuur, management en SVR

• fiscale advieswerkzaamheden.

Vóór 1988 lag bij controle het accent op systeemtechnische controles.
In het verleden is dankbaar gebruikgemaakt van de SVR-toezichtad–

viezen.
Sinds 1 november 1992 coördineert één persoon de IC-activiteiten.
Begin 1992 is een zogenaamd controle-implementatieplan opgesteld.

Resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Fraudebeleid

Men kent een frauderegistratiesysteem (op een PC) voor de bewaking
van de afhandeling van fraudegevallen. Sinds 1989 zijn er drie opspo–
ringsfunctionarissen ten behoeve van fraudebestrijding in dienst. Vóór
1989 geschiedde dit door de Buitendienst. Een beleidsplan fraudebe–
strijding is door het bestuur geaccordeerd. Dit ligt nu bij de SVR ter
toetsing.

Signalen voor fraude komen van:

• samenloopsituaties
• meldingen BV
• centraal verwijsbestand.

De instrumentele ondersteuning van het fraudebeleid is nog zeer
beperkt. In 1993 wordt een project gestart ter verbetering van de rechts–
handhaving.
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BIJLAGE III.3

Cijfermatige informatie uitvoeringsorganen en bedrijfsverenigingen.

In deel A van deze bijlage zijn voor de zes uitvoeringsorganen de
aantallen meldingen per wet en de daaraan verbonden uitvoeringskosten
over een aantal jaren opgenomen. Ook zijn daar de totalen voor alle
uitvoeringsorganen vermeld.

Deel B toont de aantallen medewerkers en de gemiddelde loonsom per
uitvoeringsorgaan gedurende de onderzoeksperiode van de commissie.

In deel C zijn per bedrijfsvereniging enkele kwantitatieve gegevens
vermeld met betrekking tot onder meer het aantal bedrijven en
werknemers dat aangesloten is.
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A MELDINGEN EN UITVOERINGSKOSTEN PER WET PER UITVOERINGSORGAAN

zw
ww
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

161 643
38818

5329

205 790

1986

171 511
36197
4866

212574

1987

180932
41 974

6088
9795

238 789

1988

192711
39781

5630
13391

251 513

1989

1 99 609
40280

6324
14733

260 946

1990

213939
32063
6348

13126

265476

1991

227388
38391

6775
12011

284 565

geïndexeerd

ZW
ww
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

100
100
100

100

1986

106
93
91

103

1987

112
108
114
100

116

1988

119
102
106
137

122

1989

123
104
119
150

127

1990

132
83

119
134

129

1991

141
99

127
123

138

Uitvoeringskosten

nominale bedragen (x f 1000)

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

24494
19522
16864

60880

1986

29769
24557
22009

76335

1987

32405
30453
21 672

1 264

85794

1988

34582
30166
19719
6947

91 414

1989

35419
30846
20901
7028

94194

1990

39932
31 750
24537
4663

100882

1991

45260
34987
26521
3402

110170

geïndexeerd

ZW
ww
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

100
100
100

100

1986

122
126
131

125

1987

132
156
129
100

141

1988

141
155
117
550

150

1989

145
158
124
556

155

1990

163
163
145
369

166

1991

185
179
157
269

181

Uitvoeringskosten per melding

nominale bedragen (in guldens)

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

152
503

3 165

296

1986

174
678

4523

359

1987

179
726

3560
129

359

1988

179
758

3502
519

363

1989

177
766

3305
477

361

1990

187
990

3865
355

380

1991

199
911

3915
283

387

geïndexeerd

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

100
100
100

100

1986

115
135
143

121

1987

118
144
112
100

121

1988

118
151
111
402

123

1989

117
152
104
370

122

1990

123
197
122
275

128

1991

131

181
124
219

131
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DETAM

Meldingen

nominale aantallen

1982 1986 1987 1988 1989 1990

TOTAAL 643 396 701 089 735 696 751 359 841 392 893 930

1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

592 265
43238

6554
1 339

658 292
35097
6546
1 154

675888
42 577

6577
1 246
9408

692214
35832

7 115
1 181

15017

777 677
35759
8339
2668

16949

827 386
34611
9937
4625

17371

882 350
42394
10285
2067

17603

954699

geïndexeerd

1982 1986 1987 1988 1989 1990

TOTAAL 100 109 114 117 131 139

1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

100
100
100
100

111
81

100
86

114
98

100
93

100

117
83

109
88

160

131
83

127
199
180

140
80

152
345
185

149
98

157
154
187

148

Uitvoeringskosten

nominale bedragen (x f 1000)

1982 1986 1987 1988 1989 1990

TOTAAL 103662 112527 130 134 142236 155 113 173279

1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

47 120
28783
13011
14748

49136
33240
11 130
19021

57933
38447
12329
19589

1 836

61 607
43441
13660
21 118

2410

64146
49303
15318
23 141

3 205

70165
53427
17730
28420

3537

82952
58282
23709
29618

5515

200 076

geïndexeerd

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

100
100
100
100

104
115
86
129

123
134
95
133
100

131
151
105
143
131

136
171
118
157
175

149
186
136
193
193

176
202
182
201
300

TOTAAL 100 109 126 137 150 167 193

Uitvoeringskosten per melding

nominale bedragen (guldens)

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

80
666

1 985
11 014

75
947

1 700
16483

86
903

1 875
15722

195

89
1 212
1 920

17881
160

82
1 379
1 837
8674

189

85
1 544
1 784
6 145

204

94
1 375
2305

14329
313

TOTAAL 161 161 177 189 184 194 210
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geïndexeerd

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

100
100
100
100

94
142
86

150

108
136
94

143
100

112
182
97

162
82

104
207
93
79
97

107
232

90
56

104

118
207
116
130
161

TOTAAL 100 100 110 117 114 120 130

SFB

Meldingen

nominale aantallen

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO/AAW
TW

342 000
119350

10010

338 700
74600

9450

366200
90800

9 170
4854

389 900
70300

9 180
7 766

403 000
59500
9990
4353

419000
53940
10260

3518

396 100
64450
11 710
2734

TOTAAL 471 360 422 750 471 024 477 146 476 843 486718 474 994

geïndexeerd

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO/AAW
TW

100
100
100

99
63
94

107
76
92

100

114
59
92

160

118
50

100
90

123
45

102
72

116
54

117
56

TOTAAL 100 90 100 101 101 103 101

Uitvoeringskosten

nominale bedragen (x f 1000)

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO/AAW
TW

93 192
81 379
38447

75732
70462
52330

81 311
74071
53209

1 594

86248
72912
54450
3605

89893
72655
56128

2384

99180
74189
59675

2779

103065
74459
65402

2614

TOTAAL 213018 198 524 210185 217215 221 060 235823 245 540

geïndexeerd

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO/AAW
TW

100
100
100

81
87

136

87
91

138
100

93
90

142
226

96
89

146
150

106
91

155
174

111
91

170
164

TOTAAL 100 93 99 102 104 111 115
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Uitvoeringskosten per melding

nommale bedragen (guldens)

zw
ww
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

272
682

3841

452

1986

224
945

5538

470

1987

222
816

5803
328

446

1988

221
1 037
5931

464

455

1989

223
1 221
5618

548

464

1990

237
1 375
5816

790

485

1991

260
1 155
5585

956

517

geïndexeerd

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

100
100
100

100

1986

82
139
144

104

1987

81
120
151
100

99

1988

81
152
154
141

101

1989

82
179
146
167

103

1990

87
202
151
241

107

1991

95
169
145
291

114

GAK

Meldingen

nominale aantallen

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

2 408 000
364 800

54219

2827019

1986

2 509 000
245 900

52464

2 807 364

1987

2 662 000
306 400

57039
46296

3071 735

1988

2 743 000
271 500
63970

103261

3 181 731

1989

2 979 000
263 800

67385
104945

3415 130

1990

3 1 33 000
245 700

72887
99708

3551 295

1991

3311 000
350 500

77075
100213

3 838 788

geïndexeerd

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

100
100
100

100

1986

104
67
97

99

1987

111
84

105
100

109

1988

114
74

118
223

113

1989

124
72

124
227

121

1990

130
67

134
215

126

1991

138
96

142
216

136

Uitvoeringskosten

nominale bedragen (x f 1000)

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

292 300
1 88 400
229 200

709 900

1986

304800
206 900
265 100

776 800

1987

316700
256 100
277 000

15900

865700

1988

334 000
286 400
282 700
39200

942300

1989

349 800
303 500
292 800
45900

992 000

1990

397 100
312000
316900
46500

1 072 500

1991

449400
336500
330700
47700

1 164300

geïndexeerd

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

100
100
100

100

1986

104
110
116

109

1987

108
136
121
100

122

1988

114
152
123
247

133

1989

120
161
128
289

140

1990

136
166
138
292

151

1991

154
179
144
300

164
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Uitvoeringskosten per melding

nominale bedragen (guldens)

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO/AAW
TW

121
516

4227

121
841

5053

119
836

4856
343

122
1 055
4419

380

117
1 150
4345

437

127
1 270
4348

466

136
960

4291
476

TOTAAL 251 277 282 296 290 302 303

geïndexeerd

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO/AAW
TW

100
100
100

100
163
120

98
162
115
100

100
204
105
111

97
223
103
127

104
246
103
136

112
186
101
139

TOTAAL 100 110 112 118 116 120 121

BVG

Meldingen

nominale aantallen

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

932 000
28785

813
9368

1 026 000
26358

984
11 340

1 039000
27 100

1 088
12538

5315

1 080 000
29360

1 166
12339
8842

1 144000
29830

1 175
13 186
9853

1 155000
29550

1 283
15449
10063

1 191 000
33452

1 324
16068
10820

TOTAAL 970 966 1 064 682 1 085 041 1 131 707 1 198044 1 211 345 1 252 664

geïndexeerd

1982 1986 1987 1988 1989 1990

TOTAAL 100 110 112 117 123 125

1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

100
100
100
100

110
92

121
121

111
94

134
134
100

116
102
143
132
166

123
104
145
141
185

124
103
158
165
189

128
116
163
172
204

129

Uitvoeringskosten

nominale bedragen (x f 1000)

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

63835
39918
25382
13098

69 178
42725
15822
19619

74401
47281
15651
19651
2828

84366
50963
16010
19888
3774

89777
55178
19910
26435
4679

103869
59689
24 157
30406
4295

109399
67 106
26812
35438
4683

TOTAAL 142233 147 344 159812 175001 195979 222416 243 438
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geïndexeerd

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

100
100
100
100

108
107
62

150

117
118
62

150
100

132
128
63

152
133

141
138
78

202
165

163
150
95

232
152

171
168
106
271
166

TOTAAL 100 104 112 123 138 156 171

Uitvoeringskosten per melding

nommale bedragen (guldens)

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

68
1 387

31 220
1 398

67
1 621

16079
1 730

72
1 745

14385
1 567

532

78
1 736

13731
1 612

427

78
1 850

16945
2005

475

90
2020

18829
1 968

427

92
2006

20251
2206

433

TOTAAL 146 138 147 155 164 184 194

geïndexeerd

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO
AAW
TW

100
100
100
100

98
117
52
124

105
126
46
112
100

114
125
44
115
80

115
133
54
143
89

131
146
60
141
80

134
145
65
158
81

TOTAAL 100 94 101 106 112 125 133

BV Bakkers

Meldingen

nominale aantallen

1983 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO/AAW
TW

62 103
5 142

968

60009
3808
1 168

59063
5433
1 311
1 246

59780
3 742
1 328
1 994

63 175
3656
1 569
1 970

63 133
3590
1 480
1 568

67 581
4 165
1 563
1 587

TOTAAL 68213 64985 67053 66844 70370 69771 74896

geïndexeerd

1983 1986 1987 1988 1989 1990 1991

zw
ww
WAO/AAW
TW

100
100
100

97
74

121

95
106
135
100

96
73

137
160

102
71

162
158

102
70

153
126

109
81

161
127

TOTAAL 100 95 98 98 103 102 110
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Uitvoeringskosten

nominale bedragen ( x f 1000)

zw
ww
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1983

12420
4566
4896

21 882

1986

12424
5369
7 165

24958

1987

12233
6943
8799

823

28798

1988

13897
8393
9736
1 026

33052

1989

13857
7489
9300

545

31 191

1990

14446
7 792

10563
468

33269

1991

14828
8652

11 173
506

35 159

geïndexeerd

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1983

100
100
100

100

1986

100
118
146

114

1987

98
152
180
100

132

1988

112
184
199
125

151

1989

112
164
183
66

143

1990

116
171
216

57

152

1991

119
189
228

61

161

Uitvoermgskosten per melding

nominale bedragen (guldens)

ZW
ww
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1983

200
888

5058

321

1986

207
1 409
6134

384

1987

207
1 278
6712

660

429

1988

232
2243
7331

515

494

1989

219
2048
5927

277

443

1990

228
2 170
7 137

298

475

1991

219
2077
7 148

319

469

geïndexeerd

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1983

100
100
100

100

1986

104
159
121

120

1987

104
144
133
100

134

1988

116
253
145
78

154

1989

110
231
117
42

138

1990

114
244
141
45

148

1991

110
234
141
48

146

TOTAAL ALLE UITVOERINGSORGANISATIES

Meldingen

nominale aantallen

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

4498 111
600 1 33
88600

5 1 86 844

1986

4763512
421 960

87 972

5273444

1987

4983083
514284
95057
76914

5 669 338

1988

5 1 57 605
450515
101 909
150271

5 860 300

1989

5566461
432825
110636
1 52 803

6 262 725

1990

5811 458
399 454
122269
145354

6478535

1991

6075417
533 352
126867
144968

6 880 604

geïndexeerd

ZW
ww
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

100
100
100

100

1986

106
70
99

102

1987

111
86

107
100

109

1988

115
75

115
196

113

1989

124
72

125
199

121

1990

129
67

138
189

125

1991

135
89

143
188

133
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Uitvoeringskosten

nornmale bedragen (x f 1000)

zw
ww
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

533361
362 568
355 646

1 251 575

1986

541 039
383 253
412196

1 336488

1987

574 983
453 298
427 900

24245

1 480 426

1988

614700
492 275
437 281

57062

1 581 318

1989

642 892
518971
463 933

63741

1 689 537

1990

724692
538 847
512388

62242

1 838 169

1991

804904
579 986
549 373
64420

1 998 683

geïndexeerd

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

1982

100
100
100

100

1986

101
106
116

107

1987

108
125
120
100

118

1988

115
136
123
235

126

1989

121
143
130
263

135

1990

136
149
144
257

147

1991

151
160
154
266

160

Uitvoeringskosten per melding

nominale bedragen (guldens)

1982

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

119
604

4014

241

1986

114
893

4686

253

1987

115
881

4502
315

261

1988 1989

119 115
1 093 1 199
4291 4193

380 41 7

270 270

1990

125
1 349
4 191

428

284

1991

132
1 087
4330

444

290

geïndexeerd

1982

ZW
WW
WAO/AAW
TW

TOTAAL

100
100
100

100

1986

96
148
117

105

1987

97
146
112
100

108

1988 1989

100
181
107
121

112

97

199

104

132

112

1990

105
223
104
136

118

1991

111
180
108
141

120

B MEDEWERKERS EN LOONSOM

GAK

SFB

Oetam

BVG

Bakkers

TAB

Slagers

Totaal

Loonsom
Medewerkers
Loonsom
Medewerkers
Loonsom
Medewerkers
Loonsom
Medewerkers
Loonsom
Medewerkers
Loonsom
Medewerkers
Loonsom
Medewerkers

Loonsom
Medewerkers

1982

554,153
11,909
93,543

2.286
77.269

1.387
68.383

1.480
13.888

321
26,998

593
6.738

148

840.972
18.124

1983

572.883
11.897
93.255

2.155
73.465

1.376
70.514

1.457
13,585

319
26,540

585
7.123

157

857.366
17.946

1984

570.445
1 1 .749
91.669
2,083

72.517
1.363

70.817
1.423

14.069
327

26.429
624

6.861
162

852.807
17,731

1985

575,647
11.619
89.890

2.077
75.239

1.396
73.640

1.435
14.399

335
30.409

649
8.674

185

867.898
17.696

1986

602.590
12.104
91,043

2.070
82.053

1.413
76.844

1.464
15.101

326
32.804

699
8,964

191

909.398
18.267

1987

655.153
13.188
95.258
2.080

92,508
1.538

80.656
1.517

17.648
360

35.791
749

10.178
213

987,192
19.645

1988

704.324
13,884
98,301

2.171
101.165

1.638
84.913

1.571
19.576

393
38.597

785
10.817

220

1.057.692
20.662

1989

743.223
14.407

103.323
2.260

107.587
1,738

94.902
1,754

19,826
395

40.997
795

12.531
243

1.122.389
21.592

1990

795.303
14.973

109.792
2.282

118,316
1,928

105,339
1.897

22.096
398

44.031
822

14.088
263

1,208,964
22.563

1991

859,974
15.807

114,328
2,322

134.112
2.092

117.504
2.019

24.163
392
N/A
952
N/A
281

N/A
23.865

1992

929.109
16,646

120.775
2,314

N/A
N/A

137.730
2,156

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
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MEDEWERKERS EN LOONSOM, geïndexeerd

GAK

SFB

DETAM

BVG

BVB

TAB

Slagers

TOTAAL

1982

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

1983

103
100
100
94
95
99

103
98
98
99
98
99

106
106

102
99

1984 1985

103
99
98
91
94
98

104
96

101
102

98
105
102
109

101
98

104
98
96
91
97

101
108

97
104
104
113
109
133
125

103
98

1986 1987 1988 1989

1 09 118
102 111
97 102
91 91

106 120
1 02 111
112 118

99 103
109 127
1 02 112
122 133
118 1 26
133 151
129 144

1 08 117
101 108

127
117
105

95
131
118
124
106
141
122
143
132
161
149

126
114

134
121
110
99

139
125
139
119
143
123
152
134
186
164

133
119

1990

144
126
117
100
153
139
154
128
159
124
163
139
209
178

144
124

1991

155
133
122
102
174
151
172
136
174
122
N/A
161
N/A
190

N/A
132

1992

168
140
129
101
N/A
N/A
201
146
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

C KWANTITATIEVE GEGEVENS BEDRIJFSVERENIGINGEN (1991)

Nr

1
2
3
4
8

10
11
15
16
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Naam

TAB
Zuivel
SFB
Hout
Grafisch
Metaal
Metaalnijv
Bakkers
Slagers
Detam
Habivi
Koopvaar–
dij
Vervoer
Horeca
BVG
Overheid
Banken
Algemene
Industriële

Aangesl.
bedrijven

31,988
102

19,435
4,309
4,159
1,599

31,350
4,083
5,511

63,992
4,065

302

8,233
23,283
41,638

1,720
65,193
6,640
6,128

Verz. Risico– Aker's Cao's
werkn groepen

113,300 2
19,500 0

276,300 3
58,278 5
74,541 2

341,982 2
354,980 0
72,318 2
47,966 2

787,149 8
71,471 6
11,620 0

275,633 7
129,673 0
741,000 0
213,517 3
998,000 4
278,121 5
362,358 5

6
4
0

10
7

164
0
2
1

47
71
10

26
0
0
8

349
15

234

43
3
9

8
7
5

10
10
4

38
N/A

20

17
2

24
3

33
10

300

Wn. onder Opl.
Cao budget

1 1 5,000 543
17,460 18,996

294,624 3,793
N/A 18,996

56,645 18,996
253,700 18,996
290,000 18,996
54,780 650
40,000 543

706,282
N/A 18,996

11,600 18,996

275,000 18,996
158,000 18,996
565,000 5,180

Vesti–
gingen

500
350

350
350
350
350
49

500
49

350
350

350
350

75
100 18,996 350

N/A 18,996
125,000 18,996
300,000 18,996

350
350
350

waarvan waarvan waarvan
dk's

8
30

8
350
30
30
30
8
8

28
30
30

30
30
17
30
30
30
30

tussenin pv's

41
44
56
44
44
44
44
41
41
21
44
44

44
44
58
44
44
44
44

450
275

275
275

275
0

450

275
275

275
275

275
275
275
275
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1 Koninklijk Besluit van 18 juli 1967. nr. 51
2 SER, 1972/14.

BIJLAGE V.1

HOOFDMOMENTEN VERANDERINGSPROCES ROND SOCIALE
VERZEKERINGEN VOOR ZIEKTE, WERKLOOSHEID EN ARBEIDS–
ONGESCHIKTHEID

10-2-1967: ADVIESAANVRAAG AAN SER INZAKE DE VEREENVOU–
DIGING VAN DE UITVOERINGSORGANISATIE SOCIALE VERZEKERING
OPLANGERETERMIJN

De SER wordt verzocht met name advies uit te brengen over:
- één uitvoeringsorganisatie voor de gehele sociale verzekering, uitge–

zonderd de verzekering voor geneeskundige verzorging en met behoud
van de noodzakelijke territoriale decentralisatie en een bedrijfstaksge–
wijze inspraak;

- uniformering van de verschillende premies en de wijze waarop deze
worden vastgesteld;

- de mogelijkheid en wenselijkheid om te komen tot een verdere
vereenvoudiging van de sociale verzekering.

18-7-1967: OPDRACHT AAN G.M.J. VELDKAMP OM VOORSTELLEN
TE MAKEN TER ZAKE VAN DE VEREENVOUDIGING EN CODIFICATIE
VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING'

28-2-1969: INSTELLING STAATSCOMMISSIE VEREENVOUDIGING
EN CODIFICATIE VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSWETGEVING

De staatscommissie werd ingesteld met als taak eenheid te brengen in
de regelingen op het gebied van de sociale zekerheid en deze te vereen–
voudigen. Zie ook 28-01-1980.

6-7-1971/20-7-1972: EERSTE KABINET BIESHEUVEL
J. Boersma Minister van Sociale Zaken en J.G. Rietkerk Staatssecre–

taris van Sociale Zaken.

1971: REGEERAKKOORD KABINET BIESHEUVEL
In het regeerakkoord wordt overeengekomen dat de stijging van de

sociale premiedruk gedurende de kabinetsperiode moet worden beperkt
tot 3 procent van het nationaal inkomen.

20-7-1972/11-5-1973: TWEEDE KABINET BIESHEUVEL
J. Boersma Minister van Sociale Zaken en J.G Rietkerk Staatssecre–

taris van Sociale Zaken.

13-10-1972: RAPPORTAAN DE SER BETREFFENDE ALTERNATIEVEN
IN DE UITVOERING VAN DE SOCIALE VERZEKERING2

Rapport van de adviesbureaus Berenschot en Bosboom en Hegener.
De SER had hiertoe opdracht gegeven n.a.v. de adviesaanvraag van
februari 1967. (Voor beschrijving zie bijlage V.2 Historie uitvoeringsorga–
nisatie sociale zekerheid.)

15-5-1973: RAPPORT COMMISSIE VAN ONAFHANKELIJKE DESKUN–
DIGEN

Rapport inzake de premie-ontwikkeling van de WAO. De commissie
werd ingesteld naar aanleiding van het ontstaan van een tekort tussen
lasten en premie-opbrengsten van de WAO.

11-5-1973/19-12-1977: KABINET DEN UYL
J. Boersma Minister van Sociale Zaken en P.J.J. Mertens Staatssecre–

taris van Sociale Zaken.
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3 Wet van 11 december 1 975, Stb 674
" Nota over het te voeren beleid ter zake
van collectieve voorzieningen en de werkge–
legenheid, TK, 1975-1976, 13951, nrs. 1-3.
5 SER, 1976/24

5-11-1973: ADVIESAANVRAAG AAN DE SER OVER MAATREGELEN
DIE TOT EEN BETERE BEHEERSING VAN DE KOSTENONTWIKKELING IN
DE SOCIALE ZEKERHEID KUNNEN LEIDEN

De adviesaanvraag betrof met name:
- synchronisatie en coördinatie van de jaarlijkse beslissingen over de

premies van de verschillende sociale verzekeringswetten;
- welke kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de uitvoering van

de sociale zekerheid verzameld zou moeten worden om voldoende inzicht
in de ontwikkeling van de sociale verzekeringspremies en de daaraan ten
grondslag liggende oorzaken te krijgen;

- of tot bundeling bij de verschillende sociale verzekeringsfondsen
voorkomende reserves overgegaan kan worden en welke reserverings–
grondslagen voor de verschillende verzekeringen moeten gelden.

1-1-1976: INWERKINGTREDING ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKT–
HEIDSWET(AAW)3

9-6-1976: NOTA COLLECTIEVE VOORZIENINGEN EN WERKGELE–
GENHEID (1%-NOTA)4

De stijging van de collectieve lasten zou beperkt moeten worden tot 1
procent van het nationaal inkomen per jaar in samenhang met maatre–
gelen gericht op het behoud van bestaande en het scheppen van nieuwe
arbeidsplaatsen.

De nota omvat maatregelen om de collectieve lastenstijging te
beperken, de investeringen in bedrijven te stimuleren en de structuur van
de Nederlandse economie te verbeteren. Voor de werknemersverzeke–
ringen wordt ondermeer voorgesteld:

- samenvoeging van de werknemersverzekeringen in één wet;
- aanpassing van het uitkeringspercentage WAO aan dat van de

WWV, dit betekent een verlaging van 80 % naar 75%.
- verlaging van de uitkering van thuiswonende kinderen naar 70%.
Voor de langere termijn wil het kabinet de mogelijkheden van samen–

voeging van de werknemersverzekeringen in één wettelijk kader bestu–
deren. Het verband tussen het vroeger verdiende loon en de hoogte van
de uitkering zou losser kunnen worden.

26-11-1976: SER-ADVIES INZAKE ENKELE BELEIDSVOORNEMENS
VERVAT IN DE NOTA OVER HET TE VOEREN BELEID TER ZAKE VAN DE
COLLECTIEVE VOORZIENINGEN EN DE WERKGELEGENHEID5

De SER is gevraagd bijzondere aandacht te geven aan de maatregelen
die met ingang van 1977 zouden ingaan waaronder

- verlaging van het uitkeringspercentage ingevolge de WAO van 80
naar 75;

- het corrigeren van het mechanisme van aanpassing van de sociale
uitkeringen.

De Raad erkent dat de verwachte geringe groei in relatie tot de
verwachte stijging van de collectieve uitgaven de noodzaak oproept tot
het maken van keuzen. Over de verlaging van de WAO-uitkering en de
uitkeringen van thuiswonende jongeren is de Raad verdeeld.

19-12-1977/11-9-81: EERSTE KABINETVAN AGT
W. Albeda Minister van Sociale Zaken en L. de Graaf Staatssecretaris

van Sociale Zaken.

01-03-1978: RAPPORTVAN DE COMMISSIE INTEGRATIE MEDISCHE
DIENSTEN

De commissie was op 21-11-1974 ingesteld door de SVR naar
aanleiding van een verzoek van de Commissie Sociale Verzekeringen van
de SER. De Commissie Integratie Medische Diensten kreeg als taak te
onderzoeken of het mogelijk is de medische diensten van de bedrijfsver–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 188



6 Hoofdlijnen van het financiële en
sociaal-economische beleid voor de middel–
lange termijn (Bestek '81) TK, 1977-1978,
15081, nrs 1-2.
7 SER, 1978/11.
8 SER, 1979/10.

enigingen en GMD te integreren tot één regionaal gespreide verzeke–
ringsgeneeskundige dienst. De Commissie inventariseerde ondermeer de
knelpunten in de huidige situatie en adviseert de SVR het rapport voor te
leggen aan de SER.

30-6-1978: BESTEK'816

In deze nota worden de hoofdlijnen geschetst van het financiële en
sociaal-economische beleid voor de middellange termijn. Het kabinet wil:

- de werkloosheid terugdringen tot 150000;
- de inflatie verminderen tot 2 a 3 procent per jaar;
- de rendementen van bedrijven verbeteren;
- de investeringen bevorderen.
Om dit te bereiken is een ombuigingsoperatie van circa 10 miljard

noodzakelijk. Daarmee kan een aanzienlijke beperking van de stijging van
de collectieve-lastendruk gerealiseerd worden zonder het maximaal
aanvaardbare structurele financieringstekort te overschrijden. In
samenhang daarmee diende inkomensmatiging tot stand te komen. Er
worden onder andere voorgesteld: kortingen op de jaarlijkse aanpassing
van de uitkeringen van 0.5 procent per jaar en een herziening van de
dagloonregelingen. Ook wordt een integratie van de werkloosheidsrege–
lingen aangekondigd. In een later stadium zullen ook de mogelijkheden
voor een integratie van ZW en WAO bekeken worden.

5-10-1978: PARLEMENTAIRE BEHANDELING VAN BESTEK '81
Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting

voor het jaar 1979. Er wordt beperkt aandacht besteed aan het volume–
beleid, de Kamerleden gaan nauwelijks in op de inhoud van het volume–
beleid. De regering geeft voorrang aan een studie naar de mogelijkheden
tot integratie van werkloosheidsregelingen in plaats van aan een studie
naar de mogelijkheden tot integratie van ZW en WAO. Ruime toepassing
van artikel 21 WAO (verdiscontering van werkloosheid in de uitkeringen)
en overeenkomstig artikel in de AAW, wordt gesignaleerd en de regering
geeft aan dat dit onderwerp besproken wordt binnen de SVR.

22-9-1978: SER-ADVIES INZAKE OMVANG EN GROEI VAN DE
COLLECTIEVE SECTOR7

De Raad is van mening dat een beleid gericht op een blijvende
beperking van het gebruik van sociale voorzieningen ten zeerste gewenst
is. Wat de financiering van de collectieve uitgaven betreft stelt de Raad
dat na 1982 het financieringstekort de norm van 4 a 5 procent van het
nationaal inkomen niet mag overschrijden.

Aan het zogenaamde volumebeleid ten aanzien van de sociale voorzie–
ningen kent de Raad hoge prioriteit toe. De mogelijkheden voor een
gericht volumebeleid beperken zich in hoofdzaak tot de inkomensvervan–
gende regelingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, bij werkloosheid,
de sociale ziektekostenregelingen en bepaalde onderdelen van de ABW.

21-5-1979: RAPPORT AAN DE SER INZAKE DE INFORMATIE–
STROMEN EN DE RESERVEVORMING IN DE SOCIALE VERZEKE–
RINGEN8

Eindrapport van de externe commissie van deskundigen naar
aanleiding van de adviesaanvraag van 5 november 1973. De commissie
doet onder meer aanbevelingen over:

- de technische aspecten van een verbetering van de kwantitatieve en
kwalitatieve informatiestromen voor een verantwoorde vaststelling en
prognose van de premies voor de sociale verzekeringen;

- de mogelijkheid van een bundeling van de bij de sociale verzeke–
ringsfondsen voorkomende reserves.
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28-5-1979: INTERIMRAPPORT LAMERS9

De bewindslieden van Sociale Zaken stelden in september 1976 een
ambtelijke projectgroep in, aangevuld met externe deskundigen, met als
opdracht rapport uit te brengen over de organisatie en de beheersing van
de Sociale Zekerheid. Aanleiding was het uitblijven van het SER-advies.
Probleemstelling

- Sterke groei premiedruk van 9% van het nationale inkomen in 1960
tot meer dan 20% in 1979.

- Regeringsverklaring: beperking groei in de eerste plaats richten op
vermindering van het beroep dat mensen moeten doen op sociale verze–
keringen en –voorzieningen.

- Bestek '81: concrete voorstellen.
Diagnose

- Beheersbaarheid van het uitvoeringsproces binnen de huidige
structuur onvoldoende tot zijn recht gekomen.

- Wetgever ten aanzien van SVR tweeslachtig: enerzijds toezicht–
houden, coördineren en leidinggeven, anderzijds autonomie uitvoerings–
organen.

- Invloed centrale overheid op beheersing materieel zeer gering.
Voorstellen

- Geen vermenging verantwoordelijkheden beleidsvorming en
uitvoering.

- Uitbouw SVR tot onafhankelijk beheersingsorgaan met als taken:
toezicht, coördinatie, advies, wetgeving, geschillen, informatie en
onderzoek.

- Gebundeld fondsenbeheer door beheersingsorgaan of Sociale
Verzekeringsbank.

- Uitgangspunten voor de gehele uitvoeringsorganisatie: beheersing,
individu-gerichte benadering, volumebeleid.

- Een regionale uitvoeringsstructuur heeft overwegende voordelen. In
besturen van regionale organen: werknemers– en werkgeversorgani–
saties, eventueel maatschappelijke organisaties, gemeentebesturen en
eventueel provinciale besturen alsmede door de minister te benoemen
personen.

28-6-1979: NOTA VOLUMEBELEID10

De nota wordt door de bewindslieden van Sociale Zaken aan de
Tweede Kamer gezonden ten behoeve van een daarover te voeren debat.
De Notitie Volumebeleid van 1979 gaat in op de vraag hoe de nog
steeds explosieve groei van de kosten van de sociale verzekeringen te
keren.
Probleemstelling

- De mogelijkheden om het beroep op de sociale zekerheidsuitke–
ringen terug te dringen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de
mate waarin arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. Echter er is sprake van
een verslechterende economische situatie.

- Volumebeleid zal zich daarom in hoofdzaak moeten richten op het
terugdringen van onnodige werkloosheid en vermijdbaar verzuim wegens
ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Diagnose

De toename van het beroep op de sociale zekerheid wordt veroorzaakt
door een complex van factoren:

- demografische factoren, welke met name van invloed zijn op AOW,
AWW en kinderbijslag;

- groeiende structurele werkloosheid, toenemende fricties op de
arbeidsmarkt en stijging van het ziekteverzuim;

TK. 78 79.15594. nrs.1-2 - mentaliteitswijziging bij werkgevers en werknemers, alsmede bij de
° TK. 78-79,15650. nrs 1-2 uitvoeringsorganen;
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11 SER, 79/15.
12 TK, vergaderjaar 1979-1980, 1 5 594 en
15 650. Handelingen 21 1-80 OCV nr 18 en
Handelingen 79 80 nr. 15, 5-2-80

- doelmatigheid van het stelsel en de uitvoering van de sociale-zeker–
heidsregelingen.

Volumebeleid speelt zich af binnen smalle marges en dient nauw aan
te sluiten op het algemene beleid gericht op het wegnemen van discre–
panties op de arbeidsmarkt en het verbeteren van arbeidsomstandig–
heden en arbeidsklimaat.
Lopend beleid/voorstellen tot verandering

- Versterking beleidsvorming via Stuurgroep Beleidsvorming
Niet-actieven, onderzoeksbeleid en informatievoorziening.

- Voorbereiding wijziging stelsel sociale-zekerheidsregelingen, te
beginnen met een integratie WW, WWV en RWW.

- Herziening van de uitvoeringsorganisatie met verwijzing naar het
rapport Lamers en het vervolgonderzoek van de SER.

- Verbetering van het bemiddelingsproces via het ANS-project.
- Korte-termijn-beleid, waaronder verbeterde toepassing van art. 30

Ziektewet, beperking verdiscontering van werkloosheid in het arbeidson–
geschiktheidspercentage, passende arbeid en bestrijding misbruik en
oneigenlijk gebruik.

- Ondersteuning van experimenten op het gebied van volumebeleid.

17-8-1979: EINDRAPPORT BERENBOS"
Op basis van een adviesaanvraag van 10-2-67 gaf de SER op 8-9-69

opdracht aan Berenschot/Bosboom&Hegener (Berenbos) om een rapport
uit te brengen over een vereenvoudiging van de sociale verzekeringen op
langere termijn. Op 13-10-1972 werd het Alternatievenrapport gepubli–
ceerd. Eind 1976 wezen de centrale organisaties van werkgevers en
werknemers de alternatieven op hoofdzaken af. Vervolgens ontving
Berenbos op 7-2-1978 opdracht voor een vervolgonderzoek, waarover
op 17-8-1979 rapport werd uitgebracht.
Probleemstelling

- Aan welke eisen dienen de uitvoeringsorganen in bestuurlijke en
administratieve zin te voldoen.

- Mogelijke wijzigingen in het stelsel buiten beschouwing laten.
- Bedrijfstakkarakter van de uitvoering in essentie handhaven.

Diagnose
- Wisselwerking tussen mogelijkheden vereenvoudiging van stelsel en

van uitvoeringssysteem.
- Stijging in het uitkeringsniveau maakt optimale beheersing uitke–

ringsvolume van nationaal belang.
- Het grote aantal uitvoeringsorganen en bestuurlijke instanties maken

het uitvoeringssysteem tot een ondoorzichtig geheel met als gevolg een
te afstandelijke, onpersoonlijke en trage behandeling van niet-routine
gevallen.
Voorstellen

- Centrale overheid verantwoordelijk voor macro-doelbepaling en
bedrijfstakgewijze beleidsorganen voor beleidsinvulling.

Ten behoeve van de overheid is er onafhankelijk toezicht.
- In de uitvoering op bestuurlijk, landelijk niveau functionele decentra–

lisatie en op uitvoerings–, regionaal niveau territoriale decentralisatie.
- Een Gemeenschappelijk Bestuursorgaan (GBO), samengesteld uit

vertegenwoordigers van de landelijke beleidsorganen met een door de
Kroon benoemde voorzitter, voor de afstemming tussen landelijke
beleidsorganen en regionale uitvoeringsorganen.

Taken: wetgeving, geschillen, coördinatie tussen landelijk beleid en
regionale uitvoering, beleidsontwikkeling, fondsbeheer.

21-1-1980/5-2-1980: BESPREKING IN TWEEDE KAMER/VASTE
COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN VAN NOTITIE VOLUMEBELEID EN
VAN RAPPORT LAMERS OVER UITVOERINGSSSTRUCTUUR12

Openbare commissievergadering van 21 januari 1980 over de organi–
satie van de beheersing van de sociale zekerheid en het volumebeleid.
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Voor de openbare commissievergadering van 21 januari 1980 waren drie
onderwerpen geagendeerd :

- knelpunten op de arbeidsmarkt;
- volumebeleid;
- organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid.
Door de hele discussie heen speelde het onderwerp van de stelselher–

ziening, op dat moment gericht op integratie van de verschillende sociale
zekerheidsregelingen, een rol. Door een beperkt aantal sprekers werd
gesproken over bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de
sociale zekerheid.
Eén integrale loondervingsregeling

Ten aanzien van het stelsel borduurde de discussie in 1980 voort op
de door de regering in Bestek '81 aangekondigde herbezinning op de
uitkeringsgrondslagen voor de loondervingsverzekeringen en de
uitwerking van voorstellen tot integratie van werkloosheidsregelingen,
waarna de integratie van de ZW en WAO aan de orde zal komen. Aan de
integratie van de werkloosheidsregelingen wordt gewerkt. De integratie
van de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de totale integratie ligt in
een ver verschiet. Van belang daarbij is natuurlijk de aansluiting van de
WW op de WAO en de rol van de verdiscontering daarbij. De VVD pleit
voor het gelijktijdig werken aan integratie van werkloosheids– en arbeids–
ongeschiktheidsregelingen om zodoende sneller tot een totale integratie
te komen. PvdA en CDA steunen de integratie van de werkloosheidsrege–
lingen. De staatssecretaris geeft in grote lijnen aan hoe de nWW eruit
moet gaan zien en geeft aan dat, als de nWW is gerealiseerd, «er
opnieuw gediscussieerd zal moeten worden over het antwoord op de
vraag of het werkloosheidsgedeelte dat wordt meegenomen in de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, niet moet worden meegenomen op
basis van het regime, dat geldt voor de opnieuw geïntegreerde werkloos–
heidsvoorziening.» De totale Kamer reageert afwachtend als de staatsse–
cretaris de contouren voor de nWW schetst en vraagt om nadere infor–
matie en een tijdschema.

De hele discussie over het nieuwe stelsel heeft nog een hoog theore–
tische gehalte en leidt niet tot echte keuzes.
Volumebeleid

De discussie over het volumebeleid spitst zich toe op het volume in de
WAO en de rol van de verdiscontering daarbij. Door SGP en VVD wordt
aangegeven dat de overheid zelf deze wijze van verdisconteren heeft
uitgelokt. De VVD pleit voor afschaffing van de verdiscontering. Het CDA
wijst op de aanzuigende werking van de wijze van uitvoeren van de WAO
en vraagt daarom om dubbele schatting en op termijnstelling. De PvdA
legt meer het accent op het beperken van de instroom van de WAO.
Verder is voor de PvdA de dubbele schatting van belang voor de reïnte–
gratie, maar van op termijnstelling kan geen sprake zijn. Omdat met
betrekking tot de verdiscontering de Kamer geen duidelijk standpunt
inneemt blijft ook de staatssecretaris afwachtend en verwijst hij naar te
verwachten activiteiten van de SVR ten aanzien van de optermijnstelling.
Belangrijkste aangenomen motie op het terrein van het volumebeleid is
die van De Korte, waarin het kabinet wordt gevraagd hoge prioriteit toe
te kennen aan invoering van een wet met de verplichting tot opneming
van minimaal 5% andersgeschikte werknemers als middel om de
toevloed richting WAO en AAW af te remmen.
Reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie

Ook op dit punt geeft de discussie een zeer divers beeld. Het blijft bij
een uitwisseling van standpunten. Weijers constateert dat iedereen er zo
langzamerhand van overtuigd is dat het gebouw van de sociale zekerheid
dringend moet worden aangepast aan de eisen van de tijd. Het CDA en
de staatssecretaris steunen het rapport Lamers. De VVD hecht geen
prioriteit aan de reorganisatie, de SGP zit op de lijn Berenbos en de PvdA
wijst de lijn-Lamers af en kiest voor territoriale decentralisatie. De PPR
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kan zich vinden in de voorstellen, de CPN wijst deze af en D66 formu–
leert alleen een aantal voorlopige uitgangspunten. De samenhang tussen
stelsel en uitvoeringsorganisatie krijgt geen aandacht.

28-1-1980: RAPPORT STAATSCOMMISSIE VEREENVOUDIGING EN
CODIFICATIE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING13

De staatscommissie werd in 1969 ingesteld met als taak eenheid te
brengen in de regelingen op het gebied van de sociale zekerheid en deze
te vereenvoudigen. Het rapport bevat een concept-financieringswet
sociale zekerheid, als eerste stap naar een algemene wet sociale
zekerheid. Doel is door functionele opbouw en systematiek, door het
gebruik van eenduidige begrippen en door een zo groot mogelijke
verstaanbaarheid een goed hanteerbaar instrument te creëren voor alle
betrokken personen en instanties.

11-7-1980: ADVIESAANVRAAG AAN DE SER OVER UITVOERINGS–
ORGANISATIE14

De staatssecretaris van Sociale Zaken vraagt advies over de reorgani–
satie van de uitvoering, waarbij hij zich voor het deel over een onafhan–
kelijk beheersingsorgaan baseert op het Interimrapport Lamers. Het deel
over de uitvoeringsorganisatie «aan de voet» is meer open.

28-8-1980: ADVIESAANVRAAG AAN DE SER OVER BEPERKING VAN
DE UITGAVEN EN INTEGRATIE VAN WW, WWV EN RWW15

Het kabinet vraagt advies over voorstellen ter beperking van de groei
van de uitgaven voor de sociale zekerheid. Deze hebben onder meer
betrekking op: reïntegratie van arbeidsongeschikten, ziekteverzuim/
arbeidsomstandigheden, toepassing van het begrip passende arbeid,
herziening jeugdlonen en jeugduitkeringen RWW en integratie van
werkloosheidsregelingen.

Onder de noemer «reïntegratie van arbeidsongeschikten» wordt
ondermeer voorgesteld:

- herziening van de Wet Plaatsing Mindervaliden;
- verplichte vacaturemelding door bedrijven;
- verbetering van de toepassing van art. 30 ZW;
- afschaffing laagste arbeidsongeschiktheidsklasse;
- beperking van de verdiscontering tot die gevallen waarin het verband

tussen de arbeidsongeschiktheid en de verminderde kans op werk aanne–
melijk is;

- richtlijnen voor de GAB's en GMD's om de herplaatsing te bevor–
deren.

Over de integratie van de regelingen krachtens de WW, WWV en
RWW vraagt het kabinet afzonderlijk advies. Daarbij dient de werkloos–
heidscomponent in de AAW en WAO te worden betrokken.
Probleemstelling/diagnose

- Broksgewijze opbouw van verschillende regelingen leidt tot gebrek
aan cohesie en coördinatie met aanverwante beleidsterreinen.

- Betaalbaarheid, beheersbaarheid en legitimiteit ter discussie.
- Toename van omvang en structureel karakter van niet-activiteit.
- Internationale verplichtingen inzake gelijkberechtiging van man en

vrouw.
Voorstellen

- Integratie van de werkloosheidsregelingen tot een twee-trajecten–
systeem: basisvoorziening op sociaal-minimumniveau (referte 6 weken
resp. 65 dagen) en aanvullende uitkering tot maximaal 80% van

13 SDU 28 1-80 verdiende loon op specifieke voorwaarden.
14 SER, 84/12 - Eerste stap in het streven naar één inkomensdervingsregeling bij
15 SER. 84/16 werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.
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03-06-81: AMBTELIJK ADVIES OM NOTA OVER STELSELHER–
ZIENING UITTESTELLEN

Ambtelijke nota aan de staatssecretaris. Een samenvattende nota van
de heroverweging wordt aan de kabinetsinformateur aangeboden.
Belangrijkste onderdeel is het twee-trajectensysteem.

De Tweede Kamer is een nota toegezegd (n.a.v. vragen van het
Kamerlid van de Doef) over de grondslagen van de sociale zekerheid.
Voorgesteld wordt een fundamentele beschouwing over grondslagen van
sociale zekerheid op te schorten totdat de herstructurering van de
sociale zekerheid in SER of parlement aan de orde wordt gesteld.

9-6-1981: HEROVERWEGINGSRAPPORT INZAKE STELSEL VAN
SOCIALEZEKERHEID16

Het kabinet stelde op 11-2-1981 een heroverwegingswerkgroep op
het gebied van de sociale zekerheid in.
Probleemstelling

- Bezuiniging van 6 miljard in 1985 (10%).
- EG-richtlijn: uiterlijk eind 1984 gelijkberechting.

Diagnose
- Werkloosheids– en arbeidsongeschiktheidsregelingen niet afgestemd

op het hoge niveau van beroep dat daarop structureel wordt gedaan.
Bovendien heeft het economisch klimaat zich ten ongunste gekeerd.

- Ingrijpende wijzigingen stelsel in opzet en vormgeving nodig, omdat
verlaging bovenminimale regelingen met 10% slechts f 1,5 miljard
oplevert.

- Grenzen van solidariteit bereikt. Groeiend vermoeden van misbruik.
- Vereenvoudiging stelsel en uitvoeringsorganisatie nodig.
- Te veel «koppelingen» leiden er toe dat bijstellingen ongewenste

en/of onvermoede effecten oproepen. Instrumentele flexibiliteit nodig.
Voorstellen

- Twee-trajectensysteem voor gehele stelsel van AOW, AWW, WW,
WWV, RWW, ZW, WAO, AAW, ABW.

- Glijdende schaal voor bovenminimale traject (beperkt tot
werknemers), waardoor daling uitkeringspercentage bij stijging
inkomensniveau.

- Meerdere varianten met maximaal f 5 miljard besparingen.

11-9-1981/29-5-1982: TWEEDE KABINETVAN AGT
J.M. den Uyl Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en C.l.

Dales en H. d'Ancona staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

6-10-81: REACTIE BEWINDSLIEDEN SZW OP DECENTRALISA–
TIEPLAN

In een bijlage bij een amice-brief van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Den Uyl aan de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken Stuiveling wordt commentaar geleverd op de opzet en procedure
voor het decentralisatieplan (16 492, nrs. 7 en 8). Decentralisatie mag
niet beperkt worden tot territoriale decentralisatie, maar er moet een
evenwaardige plaats zijn voor functionele decentralisatie. Gemeld wordt
dat over de uitvoering van de sociale zekerheid de SER advies is
gevraagd over een model van functionele decentralisatie. Het advies
wordt medio 1982 verwacht. Doorkruising van deze procedure is niet te
aanvaarden. Bovendien is tijd nodig voor beraad van de nieuwe bewinds–
lieden SZW over deze gevoelige materie. De minister is niet bereid tot
overhaaste standpuntbepaling, wat het voorstel van Binnenlandse Zaken
zou impliceren. Conclusie van de brief: dit onderwerp niet opnemen in

16 TK. 80-81,16625, nr 4 opzet en procedure decentralisatieplan.
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4-1-1982: ADVIESAANVRAAG AAN DE SER OVER MAATREGELEN
ZIEKTEVERZUIM17

De SER bereidde sinds 1976 op eigen initiatief een advies voor over
mogelijke maatregelen tot beperking van volumegroei in de werknemers–
verzekeringen. Sinds november 1980 was dit versneld door instelling van
een werkgroep, die zich boog over een door de toenmalige staatssecre–
taris voorgelegd concept-Wetsvoorstel arbeid gehandicapte werknemers
(WAG). De bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
vragen, hiervan uitgaande, op zeer korte termijn advies over met ingang
van 1 april 1982 te nemen maatregelen.
Probleemstelling/diagnose

- In 1982 is een ornbuiging in de sfeer van de sociale zekerheid van
1,7 miljard onontkoombaar. Redenen zijn onder meer de groeiende
werkloosheid en de verslechterende verhouding tussen werkenden en
uitkeringsgerechtigden.

- Deze ombuigingen worden vooral gezocht in de sfeer van de
Ziektewet, omdat daarmee kan worden bijgedragen aan een verminderd
beroep op de sociale zekerheid.
Voorstellen

- Uitbreiding van de wachtdagen (werkgeversrisico) van 2 naar 5
dagen. Afschaffing van de mogelijkheid tot herverzekering door
werkgevers (uitzondering kleine bedrijven) bij de bedrijfsverenigingen.

- Verlaging van het uitkeringspercentage naar 80%. Afschaffing van
de mogelijkheid tot herverzekering van aanvullingen op de uitkeringen bij
de bedrijfsverenigingen.

- Volledige premieheffing over de ziektewetuitkeringen.
- Invoering van een minimum-dagloon als bodem.
- Gelijktijdige invoering van de Wet Arbeid Gehandicapten. Met deze

wet zou iedere werkgever in principe worden verplicht per 20
werknemers minimaal één gehandicapte in dienst te hebben.

- Voorts versnelde inwerkingtreding van art. 10 van de Arbeidsom–
standighedenwet en intensievere inschakeling van bedrijfsgeneeskundige
diensten en bedrijfsartsen.
Raming structurele besparingen

- Met de maatregelen ten aanzien van de Ziektewet is f 1,4 miljard aan
structurele besparingen gemoeid.

12-2-1982: SER-ADVIES VERMIJDBAAR VERZUIM WEGENS ZIEKTE
EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID18

Voorstellen
- Zowel de werkgevers– als de werknemersleden van de Raad achten

de kabinetsvoorstellen ten aanzien van de Ziektewet onaanvaardbaar, zij
het op verschillende gronden. Het merendeel van de kroonleden doet
alternatieve voorstellen teneinde de voorgenomen ombuigingen van f 1,4
miljard alsnog te kunnen realiseren. (De ombuigingen zullen overigens
niet worden doorgevoerd).

- Bij de Ziektewet gaat het om kortdurend verzuim. De SER gaat in
zijn advies ook in op pré-verzuim en langdurend verzuim. De belang–
rijkste voorstellen op dat vlak zijn:

•– integratie van de ZW en de AAW/WAO;
- tijdige onderkenning van arbeidsongeschiktheid en melding aan de

GMD;
- wijziging van artikel 30 ZW ter verruiming van de mogelijkheid tot

het toekennen van aanvullend ziekengeld bij het verrichten van
(passende) arbeid door een zieke werknemer;

- creëren van de mogelijkheid tot volledige vergoeding van de kosten
verbonden aan aanpassing van arbeldsplaats en arbeidssituatie;

- wijziging van het ontslagbeleid ter beperking van de mogelijkheden
" SER 82/01 tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte en arbeidsonge–
"SER, 82/01 schiktheid;
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- streven naar opname in het arbeidsproces van gedeeltelijk arbeids–
ongeschikten; over de in de concept-WAG opgenomen quotumver–
plichting is men verdeeld;

- geen afschaffing van de laagste invaliditeitsklasse in de WAO;
- geen afschaffing van de verdiscontering.
Naar aanleiding van dit advies zal onder meer een wijziging van artikel

30 ZW in het wetsvoorstel WAGW opgenomen worden.

16-4-1982: WETSONTWERP WAGW NAAR DE TWEEDE KAMER19

In het wetsvoorstel is de quotumverplichting voor werkgevers van in
principe één gehandicapte per 20 werknemers gehandhaafd. Bovendien
is naar aanleiding van het SER-advies een wijziging van artikel 30 ZW,
dat de mogelijkheid biedt tot aanvullend ziekengeld in het geval van
passend werk door een zieke werknemer, opgenomen. Als de werkgever
zonder deugdelijke grond weigert zijn zieke werknemer passende arbeid
te doen verrichten kan de bedrijfsvereniging voortaan een bedrag
verhalen, gelijk aan het loon dat de werknemer anders had kunnen
verdienen. Voorts wordt het vragen van advies aan de GMD over de
toepassing van dit artikel voorgeschreven.

20-04-82: INFORMEEL OVERLEG SZW - SER
Staatssecretaris Dales geeft in informeel overleg met leden van de

Commissie Sociale verzekeringen van de SER aan dat zij de komende
vier jaar niets zal doen aan de reorganisatie van de uitvoering, maar dat
ze wel snel een advies wil over het beheersingsorgaan.

06-05-82: BRIEF SZW AAN SER OVER ADVIES UITVOERINGSORGA–
NISATIE

Staatssecretaris Dales stuurt een brief naar de SER waarin wordt
verzocht op korte termijn te adviseren over het eerste deel van de
adviesaanvragen van juli 1980. Er is geen behoefte op korte termijn aan
een advies over de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid in zijn
geheel.

29-5-1982/4-11-1982: DERDE KABINET VAN AGT
De Graaf minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

9-6-1982: GESPREKSNOTITIE HERZIENING STELSEL SOCIALE
ZEKERHEID20

De Graaf biedt deze notitie aan de Tweede Kamer aan onder
vermelding van het feit dat deze door staatssecretaris Dales onder het
vorige Kabinet is voorbereid.
Probleemstelling

- Drie redenen om te komen tot fundamentele aanpassingen van het
stelsel:

1. grote aantallen werklozen en arbeidsongeschikten, alsmede het
structurele karakter van niet-activiteit;

2. het emancipatieproces;
3. noodzaak tot beperking van de groei van collectieve uitgaven,

waaronder sociale-zekerheidsuitgaven, om daarmee ruimte vrij te maken
voor herstel van de werkgelegenheid.
Diagnose

- In het huidige sociale-zekerheidsrecht wordt vrijwel alleen rekening
gehouden met het formele huwelijk als leefeenheid. Uitzondering is de
Algemene Bijstandswet.

- De sociale zekerheid is semi-collectief, omdat deze wordt geken–
19 TK 81-82 17384 nrs 1-2 merkt door gedeeltelijk private uitvoering onder collectieve sanctio–
20 TKÏ81 -82! 17475! nrs 1 2 nering.
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!' SVR 82/4005
" TK, 81-82, 17475. nr. 4
" TK. 81-82. 17475. nr. 3

- Sociale zekerheid is ondermeer een instrument van inkomensherver–
deling. Terugdringing van de collectieve sector is mede nodig ter
versterking industrieel apparaat, werkgelegenheid en besteedbaar parti–
culier inkomen.

- Overheid moet zodanig wettelijk kader scheppen dat in minimumbe–
hoeften van burger wordt voorzien.
Voorstellen

- Twee hoofdalternatieven:
1. Twee-trajectensysteem. Sociaal minimum is onderbouw zowel

vanuit loondervingsfunctie als vanuit minimumbehoefte-functie. In geval
van loonderving daarnaast een bovenbouw.

2. Vangnet-systeem. Indien vanuit loondervingsfunctie geen uitkering,
uitkeringsduur is verstreken of uitkeringsniveau onder sociaal minimum,
dan vangnet op basis minimumbehoefte.

- Denkbaar om op loonderving gebaseerde uitkeringen allereerst te
betalen uit premies op het loon; minimumbehoeftefunctie komt in
hoofdzaak voor financiering uit algemene middelen in aanmerking.

24-6-1982: ADVIES VAN DE SVR INZAKE UITVOERINGSTECHNISCHE
ASPECTEN VAN DE WAGW EN VAN WIJZIGING ART. 30 ZW21

Op 30-1-1981 was aan de SVR advies gevraagd. De SVR had echter
het advies van de SER van 12-2-1982 afgewacht.

Met betrekking tot de voorgestelde wijziging van art. 30 ZW wordt een
nader rapport toegezegd over de nieuwe rol van de GMD in relatie tot de
bedrijfsverenigingen. Voorts heeft men een aantal praktische bezwaren
bij de stringentere eisen aan de werkgevers ten aanzien van reïntegratie.
Bijvoorbeeld indien beroep wordt aangetekend, komt de uitspraak lang
nadat het ziektejaar is verstreken. Voorts acht de SVR het noodzakelijk
dat ook aandacht wordt besteed aan art. 44 WAO/33 AAW, zodat de
verplichting voor werkgevers om aan gehandicapten passend werk aan te
bieden niet beperkt blijft tot het ziektewetjaar.

1-7-1982: MONDELING OVERLEG OVER GESPREKSNOTITIE
HERZIENING STELSEL SOCIALE ZEKERHEID22

Minister De Graaf voert overleg met de vaste Commissie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Het CDA geeft aan over de stelselherziening
nog geen uitgesproken en vaststaande opvattingen te hebben. Verschil–
lende fracties vinden de besluitvorming te snel gaan, dit overleg wordt
gezien als een oriëntatie. De inbreng van de fracties heeft over het
algemeen een hoog abstractie-niveau. CDA en PPR leggen verband met
de wijziging van de uitvoeringsorganisatie. Een meerderheid van de
Kamer is tegen twee-trajecten-systeem; PvdA en VVD kiezen voor
vangnetsysteem. Aan het slot merkt De Graaf op dat het maatschappelijk
draagvlak voor een keuze voor het twee-trajectensysteem niet voldoende
aanwezig lijkt te zijn. Ook de sociale partners hechten veel waarde aan
de loondervingsfunctie en het equivalentiebeginsel.

28-7-1982: BRIEF VAN MINISTER DE GRAAF OVER HERZIENING
STELSEL SOCIALE ZEKERHEID23

Naar aanleiding van het mondeling overleg van 1 juli 1982 wordt een
korte schriftelijke uitwerking gegeven van de hoofdalternatieven
(twee-trajecten en vangnet). Aangegeven wordt dat het maatschappelijk
draagvlak voor het twee-trajectensysteem vooralsnog niet groot lijkt.
Worden de signalen van sociale partners, de emancipatiebeweging en
een aantal fracties serieus genomen dan lijkt het verstandig allereerst
modellen uit te werken die het vangnetsysteem als uitgangspunt hebben.
Daarvoor is nodig in het mondeling overleg van 25 augustus een aantal
belangrijke keuzes te maken: kring van verzekerden, duur, hoogte etc.
Vangnetsysteem is budgettair slechts haalbaar bij beperkte duur van
loondervingsfunctie, lagere uitkeringspercentages en inkomenstoetsing
voor gezinstoeslagen.
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02-08 82: BRIEF SZW AAN SER OVER ADVIES BEHEERSINGS–
ORGAAN

Minister De Graaf stuurt een brief aan de SER waarin hij aangeeft dat
hij een advies over een nieuw beheersingsorgaan van groot belang vindt.
Zie verder bijlage V.2.

25-8-1982: MONDELING OVERLEG OVER HERZIENING STELSEL
SOCIALEZEKERHEID24

De keuze van de minister tot verdere uitwerking van het vangnet–
systeem wordt in meerderheid aanvaard (met name is D66 tegen). Er zijn
veel verwijzingen naar de keuze van sociale partners: zij hebben de lijn
van het vangnet-systeem gekozen.

Een meerderheid van de fracties wil dat de Minister verschillende
maatschappelijke organisaties (werkgevers, werknemers, vrouwen, uitke–
ringsgerechtigden) hoort voordat hij een adviesaanvraag aan de SER en
de ER stuurt. De door de minister in de brief aan de Kamer gevraagde
keuzes worden niet gemaakt. Volgende stap is een adviesaanvraag aan
de SER en anderen

13-09-1982: INSTELLING WERKGROEP DECENTRALISATIE
Het toporgaan van SZW stelt een werkgroep in (onder voorzitterschap

van de heer Kruse) om het vraagstuk van decentralisatie vanuit de
invalshoek van de op het ministerie van SZW relevante beleidsvelden te
analyseren. Zo mogelijk zouden ook concrete modellen voor het gehele
beleidsterrein van SZW moeten worden ontwikkeld. Nadat iedere sector
een analytisch rapport van de huidige situatie had opgeleverd stagneerde
de werkgroep wat. Met name leidde tot die stagnatie de vraag of iedere
sector vanuit de algemene achtergrond een eigen decentralisatiemodel
voor de toekomst kon schetsen, dan wel dat op het decentrale niveau in
de toekomst juist sectoroverschrijdend en integraal moest worden
geopereerd en een daarop toegesneden model moest worden
ontwikkeld. In de Ministersstaf is die vraag aan de orde gesteld. Nadruk–
kelijk werd door de bewindslieden voor de laatstgenoemde optie
gekozen.

4-11-1982/14-7-1986: EERSTE KABINET LUBBERS25

De Koning minister en De Graaf staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. De directie Bijstandszaken van het ministerie van CRM
wordt toegevoegd aan SZW en na een jaar opgenomen in het Direc–
toraat Generaal Sociale Voorzieningen. De naam wordt gewijzigd in
Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid. Lamers is tot 1-1-1985 de
Directeur-Generaal Sociale Zekerheid. Vanaf die datum wordt hij
opgevolgd door Hol (tot dan plaatsvervangend DG).

9-11-1982: AMBTELIJK ADVIES VANGNET-SYSTEEM
In een ambtelijke notitie aan de staatssecretaris wordt ingegaan op het

feit dat de Kamer in het mondeling overleg over de stelselherziening
geen feitelijke keuzes heeft gemaakt. Het ontbreken van die keuzes en de
kabinetswisseling hebben er toe geleid dat de voorbereiding van de
adviesaanvragen stagneert. Ook is een groot beslag op de capaciteit
gelegd door de voorbereiding van wetsontwerpen voortvloeiend uit de
Miljoenennota en van vragen rond de Kabinetsformatie en het overleg
met sociale partners. «De ontbrekende bereidheid tot het maken van
keuzes bij de Kamercommissie noodzaakte de Minister deze zomer een
brede analytische uitwerking van alle opties in de uit te zenden advies–
aanvrage toe te zeggen, eventueel af te sluiten met een voorkeur van het
kabinet. Bestaat nu bij CDA en VVD de bereidheid van de brede analy–
tische (cijfermatige) uitwerking van alle opties af te zien en meer doelge–

" TK, 82-83.17475, nr. 5 richt te werk te gaan? Anderzijds moet een politieke inschatting worden
25 DGSZW. nr. 56.926.8-12-82 gemaakt van maatschappelijke reacties, wanneer door vertraging in de
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uitwerking van de stelselherziening voor 1984 opnieuw globale nominale
aanpassingen nodig zullen zijn. (..) Afwegend adviseer ik u binnen de
regeringscoalitie ten aanzien van een aantal bij de stelselherziening te
maken keuzes op voorhand knopen door te hakken.»

De staatssecretaris wordt geadviseerd te kiezen voor het twee-trajec–
tensysteem.

24-11-1982: AKKOORD VAN WASSENAAR
Werkgevers en werknemers vertegenwoordigd in de Stichting van de

Arbeid sluiten een akkoord over de noodzaak van economisch herstel,
over de noodzaak van werkloosheidsbestrijding, over loonmatiging en
over decentralisatie van de loonvorming.

23-02-83: INTERDEPARTEMENTAAL OVERLEG STELSELHERZIENING
Interdepartementaal overleg over 9e concept-adviesaanvraag aan de

SER met ambtelijke inventarisatie van de knelpunten. In het concept
werd uitgegaan van eenzelfde loondervingssystematiek voor arbeidson–
geschiktheid en werkloosheid. Met name de Minister van Binnenlandse
Zaken Rietkerk heeft hiertegen bezwaren. Dit concept lekt uit.

14-3-1983: BEHANDELING BEGROTING SZW 198326

Behandeling van het onderdeel sociale zekerheid en bijstandszaken
van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 1983 door
de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het
onderdeel sociale zekerheid wordt behandeld in de UCV. Hierbij spreken
verschillende Kamerleden over de uitvoeringsorganisatie. Gevraagd
wordt of de stelselherziening prioriteit heeft boven de wijziging van de
uitvoeringsorganisatie. De staatssecretaris denkt dat de wijziging van het
beheersingsorgaan gelijk op zal kunnen opgaan met de voorgenomen
wijziging van het stelsel. Of dit ook geldt voor de regionalisatie van de
uitvoering van de sociale verzekeringen waagt de staatssecretaris te
betwijfelen.

25-5-1983: ADVIESAANVRAAG OVER HERZIENING STELSEL
SOCIALE ZEKERHEID AAN SER EN EMANCIPATIERAAD27

In de adviesaanvragen is de gelijkschakeling van de systematiek van de
uitkeringsduur voor WAO en WW losgelaten.
Probleemstelling/diagnose

- Ingrijpende aanpassingen nodig vanwege omvang en structurele
karakter van niet-activiteit, veranderende maatschappelijke opvattingen
over de rol van man en vrouw en noodzaak tot terugdringing van collec–
tieve uitgaven voor herstel van de economie.

- Gespreksnotitie van 9-6-1982 en brief van 28-7-1982 integraal
onderdeel van adviesaanvraag.

- Adviesaanvraag van 28-8-1980 over integratie WW, WWV en RWW
wordt ingetrokken.

- Toespitsing op uitkeringsregelingen voor werkloosheid en arbeidson–
geschiktheid (inclusief ziekte).

- Conform regeeraccoord ombuigingstaakstelling voor werkloosheids–
en arbeidsongeschiktheidsregelingen van f 6 mld. in periode 1984-1986
bij 2% loonmatiging.
Voorstellen/kostenraming

- Verlaging en harmonisering uitkeringspercentages WW/WWV/WAO
van 80/75% naar 70% (overgangstermijn voor «oude gevallen»).
Geraamde structurele besparing f 2,04 mld.

- Glijdende schaal in WW/WWV/WAO aflopend tot uiteindelijk 60%
26 Handeiingen n ucv 1982 1983, nr 22; bij maximum-dagloon. Geraamde structurele besparing f 1,34 mld..
!4maart 1983 - Afzonderlijke gezinstoeslagenwet voor aanvullingen tot sociaal
" TK. 82-83,17475. nr 6 minimum. Structurele kostentoename p.m.
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- Afschaffing verdiscontering werkloosheid in AAW en WAO.
Geraamde structurele besparing f 2,39 mld.

- Integratie WW en WWV, waarbij onder meer eliminatie kostwinners–
beginsel in WWV. Geraamde structurele kostentoename f 0,64 mld.

- Voor de langere termijn wordt overwogen de duur van de loongere–
lateerde uitkering bij arbeidsongeschiktheid (tot 65 jaar) te beperken en
gelijk te trekken met die bij werkloosheid.

1-7-1983: TERUGTREKKING RIJKSBIJDRAGEN UITAKW, AWWEN
WAO ONDER GELIJKTIJDIGE PREMIEVERHOGING28

De hiermee gerealiseerde structurele besparing is f 0,56 miljard.

18-08-1983: DECENTRALISATIENOTA VAN HET MINISTERIE VAN
SZW.

In een bijlage bij de decentralisatienota wordt ingegaan op de
mogelijkheden tot decentralisatie op het terrein van de sociale zekerheid.
In de analyse van de huidige uitvoeringsorganisatie wordt aangegeven
dat:

- het beroep op arbeidsongeschiktheids– en werkloosheidsregelingen
kwantitatief tot onaanvaardbare proporties is gestegen;

- de bestuurbaarheid van de sociale zekerheid in feite gering is;
- de uitvoerders bij voorrang aandacht besteden aan het (zo snel

mogelijk) toekennen van uitkeringen en voorzieningen en dat in veel
mindere mate aandacht wordt besteed aan preventief beleid, begeleiding
tot herintreding in het arbeidsproces en het doen naleven van door de
wetgever opgelegde verplichtingen;

- het aspect van de coördinatie met verwante terreinen een zeer
divers en weinig consistent beeld geeft, waardoor met name de persoon–
lijke begeleiding in de knel kan komen;

Als oplossing wordt voorgesteld een model, waarin per regio
zelfstandige geïntegreerde uitvoeringsorganen zijn, met autonome
bestuurlijke bevoegdheden op het gebied van de uitvoering van het
arbeidsbemiddelings– en arbeidsvoorzieningsbeleid, van de arbeidsin–
spectie en het veiligheidsbeleid, en van de sociale zekerheid (inclusief
ABW en WSW) en de bedrijfsgezondheidszorg. De besturen van deze
organen zouden samengesteld kunnen worden door vertegenwoordigers
van werkgevers– en werknemersorganisaties, van gemeenten en van
rijksoverheid.

1-1-1984: VERLAGING SOCIALE MINIMA MET 3.5% EN TIJDELIJKE
VERLAGING UITKERINGSPERCENTAGES WW/WWV/WAO MET 3%29

De gerealiseerde structurele besparing is f 1 ,545 miljard.

1-1-1984: BEVRIEZING INDEXAANPASSING SOCIALE UITKE–
RINGEN30

Vanaf 1984 tot 1990 zullen de indexaanpassingen van de sociale
uitkeringen worden bevroren. In 1984 levert dat een structurele
besparing van f 0,45 miljard op.

18-5-1984: SER-ADVIES VEREENVOUDIGING UITVOERING SOCIALE
VERZEKERING31

Het advies is met name een reactie op de adviesaanvraag van
11-7-1980.
Probleemstelling/diagnose

- Reorganisatie vindt haar begrenzing in het beginsel van functionele
decentralisatie.

- Alleen oordeel over organisatie van de uitvoering aan de top.

» TK. 86-87.1 9708. nr 429 TK 86 87 19708 nr 4 - De SVR dient tnpartite te blijven samengesteld. Taken: toezicht,
30 TK. 92 93, 22802, nrs 1 2 coördinatie, informatie en onderzoek, signalering en advisering, regel–
31 SER, 84/12 geving.
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- Men kan zich verenigen met het kabinetsvoornemen om de controle–
rende bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer uit te breiden met
SVR en uitvoeringsorganen sociale zekerheid.

- De centrale fondsen (AWF, AAF, AOF) dienen te worden opgeheven
en, wat betreft kas– en liquiditeitsbeheer, te worden ondergebracht bij de
SVB. De beleidsmatige taken (o.m. premievaststelling) dienen over te
gaan naar de SVR.

30-5-1984: ADVIESAANVRAAG AAN DE SER MET BETREKKING TOT
DE WAGW32

Naar aanleiding van een rapport van de Commissie Van der Grinten
inzake deregulering had het kabinet de WAGW heroverwogen. De staats–
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt de SER hierover
advies.
Voorstellen

- Afgezien wordt van het voornemen tot invoering van een generaal
verplicht quotum met betrekking tot het opnemen van gehandicapten in
het arbeidsproces.

- De sociale partners krijgen de gelegenheid zelf per onderneming of
bedrijfstak (re)integratiebevorderende maatregelen te treffen.

- De SVR toetst deze maatregelen. Als naar het oordeel van de SVR
geen aanvaardbare maatregelen zijn getroffen, stelt deze de Minister
daarvan in kennis. Gehoord de SER, kan de Minister vervolgens een
quotumplicht opleggen variërend van 3% tot 7%.

29-6-1984: SER-ADVIES HOOFDLIJNEN GEWIJZIGD STELSEL
SOCIALE ZEKERHEID BIJ WERKLOOSHEID EN ARBEIDSONGE–
SCHIKTHEID33

Het advies is een reactie op de adviesaanvraag van 25-5-1983. De
commissie Sociale Verzekeringen bereidt het advies voor.
Probleemstelling/diagnose

Over de vraag of de (on)betaalbaarheid van het stelsel als afzonderlijke
factor moet worden gezien die noopt tot herbezinning lopen de
meningen uiteen. De ondernemersleden achten ingrijpende structurele
beperkingen van f 6,4 tot f 6,8 miljard in 1986 noodzakelijk. Redenen:

- verbetering concurrentiepositie t.o.v. het buitenland;
- beroep op de sociale zekerheid beperken;
- meer eigen verantwoordelijkheid in kleinere leef– en werkgemeen–

schappen;
- harmonisatie met omringende landen.
De werknemersleden en enige kroonleden (De Galan, Schouten,

Vermeijden e.a.) zijn van oordeel dat volume-ontwikkeling geen reden
dient te zijn voor ingrijpen in de duur en het niveau van de sociale uitke–
ringen. Enige andere kroonleden (Van den Beld, Duisenberg, Wolfson
e.a.) vinden dat naast een beleid gericht op bevordering van econo–
mische groei, creatie van werkgelegenheid en spreiding van bestaande
werkgelegenheid mede maatregelen ten aanzien van niveau en duur van
uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid nodig zijn. Men is
het er over eens dat de volgende redenen in ieder geval nopen tot funda–
mentele herbezinning op inrichting en vormgeving van het huidige
stelsel:

- onvoldoende afstemming van regelingen voor werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid;

- ongelijke uitkeringsrechten en uitkeringsduur bij arbeidsonge–
schiktheid en werkloosheid;

- ongelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Voorstellen

Over de voorstellen tot wijziging is men zeer verdeeld. Er zijn aparte
32 TK. 83-84,17 384, nr. 6 standpunten van FNV, CNV, MHP, Kroonleden en werkgevers. Belang–
33 SER, 84/16. rijkste gezamenlijke uitgangspunten zijn:
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36 Emancipatieraad, 84/17. augustus 1984

- grote mate van betrokkenheid bedrijfsleven bij uitvoering;
- equivalentie tussen premieverplichtingen, risico's, en prestaties;
- volledige individualisering uitkeringsrechten;
- twee afzonderlijke loondervingsregelingen voor werkloosheid en voor

arbeidsongeschiktheid, die qua rechten en voorwaarden zoveel mogelijk
worden gelijkgetrokken;

- vangnet voor minimumbehoeftefunctie;
- bij toeslagenregeling geen onderscheid tussen mannen en vrouwen

of tussen gehuwden en ongehuwden die in sociaal-economisch opzicht
in vergelijkbare omstandigheden verkeren;

- uitvoering toeslagenregeling in handen van orgaan voor primaire
uitkeringsregeling.

Over verlaging en harmonisering van de uitkeringspercentages
van 80/75% naar 70% is men verdeeld. De glijdende schaal wordt

afgewezen. Men stemt in met gelijkstelling van ambtenaren (met ambte–
naren gelijkgestelde werknemers) met werknemers uit het particuliere
bedrijfsleven. Met de integratie van WW en WWV stemt men in, zij het
dat men in afwijking van het kabinet voorkeur heeft voor het werkloos–
heidscriterium uit de WWV;

Met de toeslagenregeling stemt men in, zij het dat men in tegen–
stelling tot het kabinet financiering uit algemene middelen wenst.

1-7-1984: TIJDELIJKE EXTRA VERLAGING UITKERINGSPERCEN–
TAGES WAO EN WW MET 3%34

Deze maatregel is additioneel aan de maatregel van
1-1-1984. De gerealiseerde structurele besparing is
f 0,45 miljard.

25-7-1984: SER-ADVIES MET BETREKKING TOT DE WAGW35

De SER reageert op de adviesaanvraag van 30-5-1984. De verant–
woordelijkheid om gelijke kansen voor gehandicapte en niet-gehandi–
capte werknemers in het arbeidsproces te bevorderen ligt niet alleen bij
de werkgevers, maar bij de sociale partners gezamenlijk.

15-08-84: OVERLEG BIZA– SZW OVER DECENTRALISATIE
In een overleg met de DG Binnenlands Bestuur Mr. A.A.M.F. Staatsen

van Bmnenlandse Zaken over decentralisatie merkt DG SZ Lamers op dat
de denkrichting van het interim-rapport door SZW nog steeds wordt
onderschreven, d.w.z. een tripartite regionale uitvoeringsstructuur. Het
realiseren van één uitvoeringsloket vóór 1 juli 1985 is naar zijn mening
onmogelijk. Over de onderlinge relatie tussen sociale zekerheid en
arbeidsvoorziening is de discussie intern nog niet geheel afgerond.
Gemeenschappelijk uitgangspunt is een zo nauw mogelijke verwevenheid
tussen de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid, ook op het terrein
van de uitvoering. Nog open is of dit al dan niet dient te resulteren in één
tripartite orgaan. Het is een kwestie van tactiek hoe dit moet worden
gepresenteerd. De DG Arbvo Kruse merkt in dit verband nog op dat
thans gebruik moet worden gemaakt van het gunstige tij om de reorgani–
satie van de arbeidsvoorziening te realiseren, hetgeen er voor pleit deze
nu snel door te zetten. Lamers benadrukt meer de samenhang en het
toekomstperspectief dat duidelijk moet zijn.

27-8-1984: ADVIES EMANCIPATIERAAD SOCIALE ZEKERHEID EN
EMANCIPATIE OVER DE HERZIENING VAN HET STELSEL VAN SOCIALE
ZEKERHEID36

De Emancipatieraad reageert op de adviesaanvraag van 15-5-1983
met betrekking tot de stelselherziening. Op 12-4-1984 werd een Interim–
advies uitgebracht.
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Probleemstelling/uitgangspunten
- Een gelijke en gelijkwaardige deelname van vrouwen aan het proces

van betaalde arbeid en daarmee gelijke rechten op uitkeringen.
- Individualisering van uitkeringsrechten.
- Een geleidelijke invoering van een volledig geïndividualiseerd stelsel

van sociale zekerheid.
Diagnose

- De loondervingsverzekeringen zijn reeds geïndividualiseerd; de
uitkeringen op grond van de minimumbehoeftefunctie (RWW, ABW,TW)
niet.
Voorstellen

- Een geleidelijke individualisering van uitkeringsrechten in de bijstand
te beginnen met de RWW. Vervolgens individualisering van de gehele
ABW. Daardoor zullen de aanvullende gezinstoeslagen op den duur
geheel overbodig worden. Vijf leden van de Raad achten echter de finan–
ciële risico's van het op korte termijn starten met een nieuwe RWW te
groot. De Raad is unaniem over de noodzaak dat de regering komt met
een beleidsplan ter individualisering van de sociale zekerheid.

1-1-1985: VERLAGING UITKERINGSPERCENTAGES WAO, WW EN
WWV TOT 70% EN ZW TOT 75%37

Met de maatregel ten aanzien van WAO, WW en WWV worden de
tijdelijke verlagingen van 1-1-1984 en van 1-7-1984 ingetrokken. De
totale gerealiseerde structurele besparing wordt f 1,085 miljard. Bij de
ZW is de gerealiseerde structurele besparing f 0,825 miljard.

1-1-1985: BEVRIEZING INDEXAANPASSING SOCIALE UITKE–
RINGEN38

De gerealiseerde structurele aanpassing isf 0,265 miljard.

24-1-1985/11-2-1985: INFORMEEL OVERLEG VAN BEWINDSLIEDEN
VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MET WERKNEMERS– EN
WERKGEVERSORGANISATIES OVER DE BESTUURLIJKE VORMGEVING
OP HET TERREIN VAN DE ARBEIDSVOORZIENING EN DE WERKNE–
MERSVERZEKERINGEN39

Het overleg vond plaats op basis van een gespreksnotitie opgesteld
door de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens
deze notitie zal prioriteit worden gegeven aan de plannen ter triparti–
sering van de arbeidsvoorziening. Echter: « Denkbaar is om uiteindelijk
de organisatie van arbeidsvoorziening en werknemersverzekeringen
onder één - uit drie partijen samengesteld - bestuur te brengen met op
de regionale arbeidsmarkt georiënteerde regionale organen als zwaar–
tepunt, die weer een netwerk van lokale vestigingspunten kennen.»

Zowel de werkgevers als de werknemers wijzen combinatie van de
reorganisatie van de uitvoering van arbeidsvoorziening met die van de
werknemersverzekeringen af. De herstructurering van de arbeidsvoor–
ziening zou daarmee worden vertraagd. Van werkgeverszijde wordt daar
nog als bezwaar aan toegevoegd dat dit afbreuk zou doen aan de
bedrijfstak-autonomie bij de uitvoering van werknemersverzekeringen en
het gestalte geven aan bovenwettelijke regelingen.

4-4-1985: AANWIJZING STAATSSECRETARIS AAN SVR BETREF–
FENDE EEN VERZEKERDENADMINISTRATIE (VZA)*°

Sinds tien jaar werd gepraat over een VZA met als doel een betere
informatievoorziening en bestrijding van misbruik en fraude. De stelsel–
herziening gaf aanleiding om meer haast te maken. Omdat overleg
zonder resultaat bleef, kreeg de SVR een formele aanwijzing.
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11 -4-1985: TOEZENDING CONCEPT-WETSVOORSTELLEN STELSEL–
HERZIENING AAN SVR EN COLLEGE ABW VOOR ADVIES

22-5-1985: WRR-RAPPORT WAARBORGEN VOOR ZEKERHEID41

Het kabinet wees het rapport af omdat zij de financiële onderbouwing
gebrekkig achtte.
Probleemstelling/diagnose

- Stelsel onvoldoende toegesneden op het functioneren onder uiteen–
lopende economische en maatschappelijke omstandigheden. Stelsel aan
verdergaande herziening toe dan thans wordt ondernomen.

- Veilig stellen sociale minimum-uitkeringen moet de belangrijkste
functie zijn van de sociale zekerheid.

- Bij de lopende stelselwijziging blijft de problematiek van de hoge
arbeidskosten, de gebrekkige flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de
noodzakelijke vereenvoudiging van het stelsel onderbelicht.
Voorstellen

- Een gedeeltelijk basisinkomen zonder de verplichting tot beschik–
baarstelling voor de arbeidsmarkt.

- Een algemene inkomensdervingsverzekering voor ziekte, arbeidson–
geschiktheid en werkloosheid, aanvullend op het gedeeltelijk basisin–
komen tot het sociaal minimum van een alleenstaande.

- Een algemene bijstand als restvoorziening met een afgezwakte
vermogenstoets.

- Een vrijwillige inkomensdervingsverzekering met mdividueel toetre–
dingsrecht voor het bovenminimale inkomensdeel. Sociale partners zijn
bij de uitvoering betrokken.

23-8-1985: VERVOLGADVIES SER GEWIJZIGD STELSEL SOCIALE
ZEKERHEID BIJ WERKLOOSHEID EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID42

De SER reageert spontaan naar aanleiding van toezending van de
concept-wetsvoorstellen aan de SVR.
Voorstellen

- Afwijzing halfjaarlijkse verlaging uitkeringsniveau in nieuwe WW.
- Verdeeld oordeel over de voorgenomen afschaffing van de verdis–

contering.
- Nadere regelgeving zo veel mogelijk bij de SVR.
- Ook een voorziening bij werkloosheid voor ex-zelfstandigen.
- Bevoegdheid tot premievaststelling en –verdeling primair bij de SVR.

14-10-85: GESPREKSZW-SER"
In een gesprek van de minister en de staatssecretaris (vergezeld van

SG) met de voorzitter en algemeen secretaris van de SER wordt van de
zijde van het ministerie opgemerkt dat het advies over de vereenvou–
diging uitvoering sociale verzekering aan de voet geen enkele prioriteit
heeft.

17-10-1985: AANBIEDING WETSVOORSTELLEN STELSELHER–
ZIENING AAN DE TWEEDE KAMER44

Voorstellen
- Een nieuwe werkloosheidswet, uit te voeren door de bedrijfsvereni–

gingen, ter vervanging van de bestaande WW en WWV. Er zal een
gefaseerde overgang plaatsvinden naar een systeem waarin de uitke–
ringsduur geheel afhankelijk is van het arbeidsverleden. Voor het recht
op uitkering geldt het WWV-criterium voor werkloosheid (rekening
houden met individueel verzachtende omstandigheden). De uitkering
bedraagt aanvankelijk 70% van het verdiende loon en wordt in gelijke
halfjaarlijkse stappen verminderd tot 70% van het minimumloon.
Voorlopig wordt afgezien van de glijdende schaal. Ambtenaren gaan in
beginsel behoren tot de kring van verzekerden.
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- Een toeslagenwet uit algemene middelen.
- Een wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers ter

vermijding van de aan de bijstand verbonden middelentoets voor deze
groep.

- Afschaffing van de verdiscontering in WAO en AAW.
- Wijzigingen in de ABW en AOW in verband met gelijke behandelmg

mannen/vrouwen en gehuwden/ongehuwden.
- Overgangsregelingen.
Raming structurele besparingen (miljarden guldens)
- Werknemers
- Integratie WW/WWV etc. 0,445
- Verdiscontering 2,790
- Systeemintegratie 0,455
- Misbruik etc. 0,350
- Interimmaatregelen -0,070

Subtotaal werknemers
Niet-werknemers
Totaal

3,970
0,135
4,105

- Met betrekking tot de verdiscontering wordt opgemerkt dat de
effecten daarvan slechts zeer geleidelijk zullen gaan optreden. Het eerst–
jaarseffect schat men op f 0,015 miljard.

17-10-1985: STAATSSECRETARIS DE GRAAF INSTALLEERT DE
JONG ALS VOORZITTER SVR45

Bij deze gelegenheid gaf de staatssecretaris een eerste reactie op het
SER-advies over de uitvoeringsorganisatie van 18-5-1984. In navolging
van de SER ziet hij af van een onafhankelijke Sociale Zekerheidsraad. Hij
wil de SVR als tripartite orgaan behouden.

23-10-1985: NADER ADVIES EMANCIPATIERAAD STELSELHER–
ZIENING SOCIALE ZEKERHEID46

De Raad brengt een spontaan advies uit naar aanleiding van
toezending concept-wetsvoorstellen aan SVR e.a..
Voorstellen

- Afschaffing toets op partnerinkomen of ruimere vrijlating.
- Individualisering van uitkeringsrechten, in ieder geval voor jongeren.

25-10-1985: SVR-ADVIES HERZIENING VAN HET SOCIALE ZEKER–
HEIDSSTELSEL47

De Raad baseert haar advies mede op reacties van FBV, GMD en
AWF. Het advies gaat voornamelijk in op wets– en uitvoeringstechnische
zaken. Op sommige punten is men verdeeld.

1 -1 -1986: VERLAGING UITKERINGSPERCENTAGES ZIEKTEWET VAN
75% NAAR 70%48

De gerealiseerde structurele besparing is f 0,3 miljard.

1-1-1986: BEVRIEZING INDEXAANPASSING SOCIALE UITKE–
RINGEN49

De gerealiseerde structurele besparing is f 0,88 miljard.

30-01-1986- 13-02-1986: PLENAIRE BEHANDELING WAGW
Verschillende fracties betwijfelen effectiviteit voorgestelde maatre–

gelen, met name vanwege afgezwakte quotumregeling. Alle fracties
staan in principe positief tegenover wijziging artikel 30 ZW. Maar ook
hier verschillen de opvattingen over de effectiviteit van de
maatregelen. Het effect van de WAGW hangt sterk af van een goede
coördinatie van de werkzaamheden van bij de uitvoering van de wet
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betrokken instanties. De regering verwacht veel van de wil en inzet van
deze instanties om tot samenwerkingsafspraken te komen. De Kamer
vraagt zich af of dat voldoende zal zijn. Verschillende woordvoerders zijn
er voorts niet van overtuigd dat de GMD voldoende toegerust is voor de
haar opgedragen taak. Alle woordvoerders vinden dat de arbeidsbemid–
delende rol van AVO-Nederland voorlopig moet worden gehandhaafd
(motie van CDA).

Verschillende fracties, CDA, VVD, PPR, dringen aan op herstructu–
rering van de uitvoeringsorganisatie.

De regering (bij monde van staatssecretaris De Graaf) kondigt aan dat
voor 1 mei 1986 een concept-voorstel voor een nieuwe organisatiewet
sociale verzekeringen zal worden afgerond en een adviesaanvrage bij de
SVR zal worden ingediend.

3-2-1986/6-6-1986: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE–
GENHEID: L DE GRAAF

Tijdens ziekte van de minister van Binnenlandse Zaken, Van Dijk, werd
deze in die periode vervangen door J. de Koning en was L. de Graaf
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

11-2-1986: GESPREKVAN VASTE COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID MET DELEGATIE VAN SVR OVER WETSTECH–
NISCHE EN UITVOERINGSTECHNISCHË ASPECTEN STELSELHER–
ZIENING50

De delegatie van de SVR, onder leiding van De Jong, bestaat zowel uit
raadsleden als medewerkers van het secretariaat.

09-04-86: GESPREKSNOTITIE REORGANISATIE UITVOERING
De projectgroep reorganisatie uitvoeringsorganisatie biedt de staf van

het DG SZ een notitie over reorganisatie van de uitvoering van werkne–
mersverzekeringen aan. De staatssecretaris heeft om een dergelijk stuk
verzocht om polsenderwijs aan enkele meestbetrokken vertegenwoor–
digers van werknemers– en werkgeversorganisaties en van de grote
fracties in de Tweede Kamer voor te leggen. Na een dergelijke informele
meningspeiling wenst hij een gerichte adviesaanvrage over dit
onderwerp aan de SER voor te leggen. De projectgroep adviseert de staf
het stuk op korte termijn aan de staatssecretaris voor te leggen, opdat hij
nog voor de verkiezingen het stuk kan uitzetten.

9/10-4-1986: BEHANDELING IN TWEEDE KAMER WETSVOOR–
STELLEN STELSELHERZIENING

10-4-1986: ADVIESAANVRAAG AAN DE SVR INZAKE UITVOERINGS–
MAATREGELEN STELSELHERZIENING SOCIALE ZEKERHEID51

15/16/17/22/24-4-1986: BEHANDELING IN TWEEDE KAMER
WETSVOORSTELLEN STELSELHERZIENING

Bij deze behandeling wordt door de leden Bosman (CDA) en Nijhuis
(VVD) een motie52 ingediend die er toe moet leiden dat een integrale
organisatie van sociale zekerheid, arbeidsbemiddeling, arbeidsomstan–
digheden en volksgezondheid op regionale basis wordt ontwikkeld. De
motie wordt aangenomen.

7/13-5-1986: BEHANDELING EN STEMMINGEN IN TWEEDE KAMER
WETSVOORSTELLEN STELSELHERZIENING

50 TK 85-86, 19 261. nr 66
»' TK 8586 19 261, nr 53 28-5-1986: AANVULLENDE ADVIESAANVRAAG AAN DE SVR INZAKE
« TK. 1985-1986.19 262. nr. 71. UITVOERINGSMAATREGELEN STELSELHERZIENING SOCIALE
" TK, 85-86. 19 261, nr 98 ZEKERHEID53
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1-7-1986: INWERKINGTREDING WAGW/WIJZIGING ART. 30 ZW54

De wet omvat een wijziging van artikel 30 Ziektewet. De parlementaire
behandeling heeft op dit punt niet geleid tot fundamentele aanpassingen
in vergelijking met het wetsvoorstel van 16-4-1982

14-7-1986/7-11-1989: TWEEDE KABINET LUBBERS
J. de Koning Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en L.

Graaf Staatssecretaris.
de

25-7-1986: SVR-ADVIES INZAKE UITVOERINGSMAATREGELEN
STELSELHERZIENING

oktober 1986: GESPREKSNOTITIE REORGANISATIE UITVOERING
OVERHANDIGD AAN STICHTING VAN DE ARBEID

De minister overhandigt informeel een notitie aan de Commissie
Sociale Verzekering van de Stichting van de Arbeid (van Brussel, Muller)
om een indicatie te verkrijgen of met de voorgenomen herziening van de
OSV een weg is ingeslagen, die ook voor sociale partners begaanbaar is.
Deze notitie «plaatsbepaling, taken en samenstelling van de SVR» bevat
de hoofdlijnen van het wetsvoorstel zoals dat de overheid op dat
moment voor ogen stond. Anders dan in de adviesaanvraag behoudt de
SVR zijn tripartite samenstelling en dragen sociale partners medeverant–
woordelijkheid voor de toezichthoudende taken. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan de opvattingen en wensen van de organisaties
van werknemers en werkgevers, zoals die in de SER-advisering naar
voren zijn gebracht. Ook recente discussies over verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van sociale partners (door het CNV naar voren
gebrachte ideeën, kanttekeningen van CDA en VVD bij de plenaire
behandeling van de stelselherziening) zijn van invloed geweest. De SVR
als beheersingsorgaan vervult drie functies : toezicht, sturing en
advisering. Wat de uitoefening van de toezichthoudende taken betreft
wordt de SVR gezien als een orgaan dat namens de minister werkzaam
is. Er is op dit punt een zekere mate van ondergeschiktheid. Wat de
centrale sturende en adviserende taken betreft wordt de SVR gezien als
een orgaan met een zeer grote mate van autonomie. Vanwege de
noodzaak van onafhankelijkheid bij de toezichthoudende taken wordt
voorgesteld om deze bij uitsluiting op te dragen aan het presidium van
de SVR. Het presidium moet zijn toezichthoudende taak in grote mate
van zelfstandigheid ten opzichte van de raad als geheel kunnen uitoe–
fenen en staat daarbij ook in een specifieke bestuurlijke relatie tot de
minister.

14/16-10-1986: BEHANDELING EN STEMMINGEN IN TWEEDE
KAMER REPARATIEWETSVOORSTELLEN STELSELHERZIENING55

De reparatiewetsvoorstellen betroffen:
- enige niet voorziene gevolgen van aangenomen amendementen op

de Toeslagenwet;
- enige in de wetsvoorstellen geconstateerde onvolkomenheden;
- enige in het overleg met en op advies van de SVR naar voren

gekomen elementen met betrekking tot uitvoeringsmaatregelen.

28/29-10-1986: BEHANDELING IN EERSTE KAMER WETSVOOR–
STELLEN STELSELHERZIENING

54 Stb 1986, 300
55 TK. 85-86. 19606. nr 3
56 Stb. 1986,
561/562/563/564/565/566/567/568/597/
639
TK, 86 87. 19708. nrs 1-2

4-11-1986: BEHANDELING EN STEMMINGEN IN EERSTE KAMER
WETSVOORSTELLEN STELSELHERZIENING

1-1-1987: INWERKINGTREDING STELSELHERZIENING SOCIALE
ZEKERHEID56

Besluiten
- Een nieuwe WW ter vervanging van de bestaande WW en WWV.
- Een Toeslagenwet (TW).
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- Wijzigingen in WAO en AAW onder meer ter afschaffing van de
verdiscontering van de werkloosheidscomponent.

- Een Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte werkloze werknemers (IOAW) ter vermijding van de aan de ABW
verbonden middelentoets.

- Wijzigingen in ABW en AOW ter bevordering van gelijke behan–
deling van mannen/vrouwen en gehuwden/ongehuwden.

- Enige invoeringswetten en uitvoeringsbesluiten.
Raming structurele besparingen (miljarden guldens)

- Memorie van toelichting 4,105
- Nota n.a.v. eindverslag
- Vervallen halfjaarlijkse niveauverlaging -0,990
- Aanscherping differentiatieduur 0,445
- Mix feitelijk/fictief arbeidsverleden -0,170
- Gevolgen arbeidsverledeneisonderzoek 0,210

Subtotaal 3,600
- Vierde nota van wijziging
- Uitbreiding IOW tot IOAW/IOAZ -0,155
- Vervallen omkering bewijslast -0,150
- Overig -0,295

Subtotaal 3,000
- Aanvaarde amendementen -0,055

Totaal 2,945

1-1-1987: BEVRIEZING INDEXAANPASSING SOCIALE UITKE–
RINGEN57

De gerealiseerde structurele besparing is f 1,215 miljard.

02-02-87: REACTIE STICHTING VAN DE ARBEID OP GESPREKSNO–
TITIE REORGANISATIE UIWOERING

De Commissie Sociale Verzekering van de Stichting van de Arbeid
reageert met een aantal vraagpunten op de notitie «plaatsbepaling, taken
en samenstelling van de SVr».

De functies toezicht en centrale sturing zijn volgens de commissie wel
te onderscheiden, maar niet daadwerkelijk van elkaar te scheiden. Op
basis van de drie onderscheiden functies kunnen dan ook niet zulke
vergaande gevolgen voor de organisatie worden verbonden als in de
notitie geschiedt.

De commissie heeft verder bedenkingen tegen de uitwerking, waarbij
met name het toezicht door de SVR namens de minister in een zekere
mate van ondergeschiktheid zou moeten worden uitgeoefend. Men
vraagt zich af of dit wel in overeenstemming is met de constatering dat
bij de uitvoering van de sociale verzekering sprake is van een tussen
minister, SVR en uitvoeringsorganen gedeelde verantwoordelijkheid
welke tevens een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het onderscheid
tussen toezicht enerzijds en centrale sturing en advisering anderzijds
berusten in belangnjke mate op de in de notitie verwoorde opvatting dat
de werkgevers– en werknemersleden van de SVR wellicht een minder
onafhankelijke positie ten opzichte van de uitvoeringsorganen kunnen
innemen. De commissie meent deze uitspraak sterk te moeten relati–
veren. Niettemin is de commissie bereid te denken over mogelijkheden
tot vergroting van de mate van onafhankelijkheid en de slagvaardigheid
bij het uitoefenen van toezicht. Of de meest aangewezen weg daartoe is
in eerste instantie het presidium daarmee te belasten, is voor de
commissie nog een open vraag. Tot slot vraagt de commissie zich af of
van de wijziging van de OSV niet gebruik gemaakt zou moeten worden

" TK, 92-93, 22802, nrs. 1-2 om aan de FBV een wettelijke status toe te kennen.
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24-3-1987: DISCUSSIENOTA STICHTING VAN DE ARBEID INZAKE
DE GAK/GMD-PROBLEMATIEK

Voor beschrijving zie Bijlage VIII.1

3-09-1987: MOTIE NIJHUIS C.S. OVER DISCUSSIENOTA UITVOE–
RINGSORGANISATIE58

Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot opheffing van de Raden van
Arbeid wordt met algemene stemmen een motie aangenomen waarin de
regering om een discussienota wordt gevraagd met een totaalvisie met
uitgangspunten over de uitvoeringsorganisatie.

15-12-1987: OVERLEG STAATSSECRETARIS DE GRAAF MET
STICHTING VAN DE ARBEID OVER VERANTWOORDELIJKHEIDSVER–
DELING ZIEKTEWET59

Het beraad vindt plaats naar aanleiding van een CNV-nota «Vakbe–
weging en werknemersverzekeringen» en de vervolgens in het regeerak–
koord van het tweede kabinet Lubbers opgenomen passage waarin het
kabinet uitspreekt in overleg te treden met sociale partners om tot
afspraken te komen inzake overdracht van bevoegdheden op het terrein
van de sociale verzekering. Inzet van het beraad is de verantwoorde–
lijkheid van de sociale partners in het kader van de Ziektewet te
vergroten. Principe-afspraken in deze zin worden vastgelegd in een
protocol.

Sociale partners en de staatssecretaris zijn van oordeel dat een
wijziging van de huidige ziekengeldverzekering, welke is geregeld in de
Ziektewet, tot stand moet worden gebracht, zodanig dat een grotere
verantwoordelijkheid voor de sociale partners wordt gerealiseerd voor de
regeling en de uitvoering van deze werknemersverzekering. Overheveling
van de essentialia uit de Ziektewet naar het BW heeft duidelijk niet de
voorkeur van de sociale partners. De staatssecretaris is bereid de
voorkeur van de sociale partners te respecteren en hiervan uit te gaan.
Hierbij is aangetekend dat de politieke discussie zich ook zal kunnen
uitstrekken tot dit laatste model. Sociale partners en de staatssecretaris
zijn verder van opvatting, dat door de voorgestelde wijzigingen in de
Ziektewet mogelijke toekomstige structurele wijzigingen in de uitvoe–
ringsorganisatie van de sociale verzekeringen niet mogen worden
doorkruist. Wat betreft de vraag of de voorgestelde wijzigingen in de
Ziektewet ook doorgetrokken zouden moeten worden naar de andere
werknemersverzekeringen, zijn sociale partners en de staatssecretaris
van oordeel dat dit op een later tijdstip nader dient te worden bezien. In
eerste aanleg zal hierover binnen de Stichting van de Arbeid nog een
nader beraad plaatsvinden. De voorgestelde wijzigingen, waarover
overeenstemming is, betreffen de bovenwettelijke uitkeringen (geen
bemoeienis van de overheid hiermee), een verdergaande overdracht van
bevoegdheden aan de sociale partners (wijziging dagloonsystematiek,
overheveling van AmvB's en ministeriële regelingen aan de sociale
partners, meer globale omschrijving van taken en bevoegdheden van de
sociale partners in de ziektewet).

31-12-1987: WRR-RAPPORT ACTIVEREND ARBEIDSMARKTBELEID60

Belangrijk is het pleidooi voor een minder vrijblijvend arbeidsmarkt–
beleid. Daartoe dient de plicht voor werklozen om passende arbeid te
aanvaarden te worden aangevuld met de plicht tot aanvaarding van
passende scholing en van passende werkervaring.

20-1-1988: TOESPRAAK STAATSSECRETARIS DE GRAAF BIJ
INSTALLATIE VAN FASE ALS VOORZITTER SVR61

De Graaf noemt als referentiepunten het SER-advies van 1984, de
discussienota van de Stichting van de Arbeid van 1987 en de ontwikke–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 209



" FBV, april 1988
" TK. 1987 1988, 20508. nrs 1-3
64 TK. 1986-1987. 19 700. nr 38
" TK. 87 88, 20601. nr. 1

lingen in het kabinetsbeleid in de richting van decentralisatie, deregu–
lering en spreiding van verantwoordelijkheden.
Voorstellen

- Het georganiseerde bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de sociale-verzekeringswetten. Functionele decentralisatie
als uitgangspunt.

- Versterking van het toezicht door herstructurering van de SVR.
Naast toezichthoudende taken krijgt de nieuwe SVR een adviestaak. Het
bestuur blijft tripartite.

- De minister delegeert zijn toezichthoudende taken aan de SVR. Hij
houdt een beperkte aanwijzingsbevoegdheid jegens de SVR.

- Bestuurlijke scheiding van uitvoering en toezicht door daarnaast de
FBV te versterken en te belasten met het sturen van de uitvoering op
centraal niveau. De FBV wordt omgevormd tot een wettelijk verankerd
Gemeenschappelijk Bestuursorgaan (GBO) met vertegenwoordigers van
de bedrijfsverenigingen als bestuur.

- De centrale fondsen hetzij bij het GBO, hetzij bij de SVB.
- Beperking van het aantal Bedrijfsverenigingen van 23 tot ongeveer

6.
- Verdere versterking van de uitvoeringsorganisatie door vestiging van

districtskantoren volgens een gelijke geografische indeling en door
invoering van het synthesemodel voor de medisch-arbeidskundige
dienstverlening.
Procedure

In voorbereiding zijn een nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekering
(NOSV) en een notitie voor de Tweede Kamer over de uitvoeringsorgani–
satie «aan de voet».

1-4-1988: FBV-NOTA NAAR EEN NIEUWE UITVOERINGSORGANI–
SATIE62

Voor beschrijving zie Bijlage VIII.1

7-6-1988: BEHANDELING IN DE TWEEDE KAMER VAN HET
PROTOCOL63

Naar aanleiding van passage in het regeerakkoord hebben Groenman
en Schutte een motie ingediend84 waarin de regering gevraagd werd te
komen met een nota van uitgangspunten voor overdracht van bevoegd–
heden aan sociale partners.

De staatssecretaris legt deze nota aan de Kamer voor evenals het
«protocol». Dit geeft de conclusies weer van het overleg dat de staatsse–
cretaris gevoerd heeft met de sociale partners over een gewijzigde
verantwoordelijkheidsverdeling in de Ziektewet. Het debat leidt niet
direct tot concrete maatregelen.

17-6-1988: BRIEF STAATSSECRETARIS DE GRAAF AAN TWEEDE
KAMER INZAKE HERZIENING UITVOERINGSORGANISATIE SOCIALE
VERZEKERINGEN65

De Graaf wijst de motie Bosman/Nijhuis van april 1986 af vanwege de
aan een dergelijke grootschalige reorganisatie verbonden risico's.
Voorstellen

- De nota is in grote mate een herhaling van de voorstellen in de
discussienota van de Stichting van de Arbeid van september 1987, de
speech van De Graaf bij de installatie van Fase van januari 1988 en de
FBV-nota van april 1988. De nadere voorstellen worden weergegeven in
het volgende.

- Het wettelijk te verankeren GBO krijgt als taken gedelegeerde regel–
geving en coördinatie (intern en extern) en een eigen administratief
apparaat.

- Het beheer van de centrale fondsen voor de werknemersverzeke–
ringen wordt ondergebracht bij het GBO.
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- Ondanks aarzelingen wordt ook bij de toezichtstaak van de SVR
vastgehouden aan een tripartite besturing.

- Naast advies en toezicht krijgt de nieuwe SVR ook informatie en
onderzoek als taak.

- Een budgetsysteem waarbij de minister het budget voor de SVR
vaststelt en de SVR het budget voor de uitvoeringsorganen.

- Premievaststelling door de minister met uitzondering van de premies
van de bedrijfstakfondsen.

14-10-1988: ADVIES VAN DE STICHTING VAN DE ARBEID INZAKE
DE HOOFDLIJNEN VAN EEN NIEUWE UIWOERINGSORGANISATIE VAN
DE SOCIALE VERZEKERING66

De Stichting van de Arbeid verwerkte in dit advies de commentaren
van betrokken organisaties op haar discussienota van maart 1987.
Bovendien is het advies een reactie op de voorstellen van het kabinet van
juni 1988. Het advies werd uitgebracht aan de staatssecretaris van SZW
en aan de Tweede Kamer.
Voorstellen

- Het bestuur acht voldoende maatschappelijk draagvlak aanwezig om
het synthesemodel verder uit te werken en nader onderzoek te doen naar
de uitvoerbaarheid, effecten, condities en de te verwachten kosten en
baten. Het ligt in de rede dat de FBV op zal treden als coördinerend
orgaan voor de verdere uitwerking van het synthesemodel op basis van
grondig onderzoek. (Dit zal ook gebeuren.)

- De voorstellen van het kabinet worden in grote lijnen aanvaard, met
uitzondering van de voorstellen met betrekking tot de fondsen. De
Stichting van de Arbeid stelt op dit punt voor:

- het beheer van de centrale fondsen op te dragen aan een nieuwe,
tripartite bestuurde rechtspersoon, die gehuisvest wordt bij het GBO;

- de premievaststelling en het toezicht op te dragen aan de SVR;
- de subsidieverlening op te dragen aan het GBO.

31-01-89: WERKGROEP VOLUMEBELEID ARBEIDSONGESCHIKT–
HEIDSREGELINGEN

Oprichting door het kabinet en de Stichting van de Arbeid van een
tripartiete werkgroep (werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheids–
regelingen, TWVA) met als opdracht maatregelen te bedenken die het
kort– en langdurig ziekteverzuim terugdringen.

1-2-1989: FBV-NOTA «DE BEDRIJFSVERENIGING IN DE REGIO»67

De nota is een uitwerking van de in april 1988 gepubliceerde nota
«Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie» op het punt van verdergaande
regionalisatie.
Uitgangspunten

- Functionele decentralisatie.
- Synthesemodel.
- Integrale gevalsbehandelmg

Afspraken
- Een regionale gebiedsindeling in de 28 regio's die ook gelden bij de

arbeidsvoorziening.
- Per regio hoeft de cliënt voor de sociaal-medische dienstverlening

en de loketfunctie nooit meer dan 30 km of een uur te reizen. Streef–
model is 15 km of een half uur reizen.

- Waar nodig wordt door de vijf eenheden in de regio (GAK, DETAM,
BVG, SFB, GUO) gebruik gemaakt van elkaars huisvesting of personeel.

16-2-1989: MONDELING OVERLEG IN TWEEDE KAMER OVER
KABINETSNOTA HERZIENING UITVOERINGSORGANISATIE SOCIALE
VERZEKERINGEN68

D66 steunt de kabinetsvoorstellen op hoofdlijnen. De PvdA aarzelt,
met name ten aanzien van terugdringing van de rol van de overheid. De
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VVD is zeer kritisch, met uitzondering van de voorgestelde splitsing van
uitvoering en toezicht. Het CDA stelt, na vele vragen, dat een herziening
van de uitvoeringsorganisatie wenselijk is en dat een zorgvuldige voort–
varendheid geboden is. Verschillende fracties zetten vraagtekens bij de
overdracht van de GMD-functie aan de administratieve eenheden van de
bedrijfsverenigingen. Lost het de huidige problemen op? Staat het de
integrale gevalsbehandeling niet in de weg?

21-04-89: ADVIES SER OVER VOORZIENINGEN WERKLOZEN
De SER is van mening, gezien de taken van arbeidsvoorziening, dat er

geen wettelijke mogelijkheden voor de bedrijfsverenigingen hoeven te
worden geschapen om preventie en reïntegratieinstrumenten te ontwik–
kelen. De SER is het niet met de bewindslieden eens dat de RBA's de
geschiktheid van een bepaalde scholing voor een werkloze (subjecttoets)
zouden moeten beoordelen in plaats van de bedrijfsverenigingen.

3-5-1989: HETTWEEDE KABINET LUBBERS WORDT DEMISSIONAIR

12-5-1989: BRIEF VAN STAATSSECRETARIS DE GRAAF AAN DE
TWEEDE KAMER INZAKE HERZIENING UITVOERINGSORGANISATIE
SOCIALE VERZEKERINGEN69

De Graaf beantwoordt schriftelijk nog enige vragen uit het mondeling
overleg van februari 1989. Aan het slot kondigt hij aan, ondanks de val
van het kabinet, een voorontwerp nOSV aan de SER en de SVR voor
advies te zullen voorleggen.

24-5-1989: BRIEF VAN DE TWEEDE KAMER AAN DE STAATSSECRE–
TARIS VAN SZW INZAKE HERZIENING VAN DE UITVOERINGSORGANI–
SATIE SOCIALE VERZEKERINGEN70

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet af
van verder overleg vanwege de demissionaire status van de bewindsman.
Zij vraagt welke conclusies daaraan worden verbonden.

13-6-1989: BRIEF VAN STAATSSECRETARIS DE GRAAF OVER
HERZIENING VAN DE UITVOERINGSORGANISATIE71

In antwoord op de brief van de Tweede Kamer van 14-5-1989 stelt De
Graaf dat hij, ondanks de veranderde politieke situatie, toch het
voorontwerp nOSV voor advies aan de SER en de SVR zal zenden. Hij
merkt daarbij op dat dit geenszins zal kunnen of mogen inhouden dat er
in de uitvoering stappen worden gezet die - op welke wijze dan ook - de
keuzevrijheid van parlement en kabinet zouden kunnen belemmeren.

28-6-1989: BRIEFTWEEDE KAMER AAN DE STAATSSECRETARIS
OVER HERZIENING VAN DE UITVOERINGSORGANISATIE72

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenst
dat de SER en de SVR bij de adviesaanvraag uitdrukkelijk in kennis
worden gesteld van het feit dat binnen de Tweede Kamer nog veel vraag–
tekens geplaatst worden ten aanzien van de voornemens, in het bijzonder
over de positie van het GBO en over de wijziging van de GMD-structuur.
Tevens acht de commissie het wenselijk dat de uitvoeringsorganisatie
wordt bericht dat aan het vragen van advies noch aan de inhoud van de
adviesaanvraag op enigerlei wijze gevolgtrekkingen kunnen en mogen
worden gemaakt, zolang de wetgever zich niet heeft uitgesproken.

29-6-1989: INITIATIEF-WETSVOORSTEL BIESHEUVEL, NIJHUIS EN
TER VELD INZAKE BEPERKTE WIJZIGING OSV73

-89, 20601, nr. 3 Met het voorstel is bedoeld: «het bedrijfsverenigingen mogelijk te
" TK 88-89 20601 "r 4 maken de administratie van een of meer takken van verzekering (..) te
72 TK! 88-89, 20 601'. nr. 5. laten voeren door een ander administratiekantoor dan een Gemeen–
" TK. 88-89, 21 207, nr. 1. schappelijk Administratiekantoor (..)».
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10-07-1989: NOTA STAATSSECRETARIS DE GRAAF AAN DE
VIJFHOEKMINISTERS OVER VOLUME ARBEIDSONGESCHIKTHEID

De Graaf stelt dat de volume-ontwikkeling in de arbeidsongeschikt–
heidsverzekeringen nadere bezinning over structurele veranderingen
nodig maakt. Een partiële aanpassing van de bestaande wetgevmg zal
waarschijnlijk niet toereikend zijn. In de nota gaat hij in op de oorzaken
voor de volume-ontwikkeling en doet hij een aantal ingrijpende
voorstellen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals een
verhoging van de drempel voor arbeidsongeschiktheid naar 35 % en een
beperkte uitkeringsduur, indien de arbeidsongeschiktheid niet is veroor–
zaakt door een bedrijfsongeval of beroepsziekte.

8-9-1989: VOORONTWERP NIEUWE ORGANISATIEWET SOCIALE
VERZEKERINGEN (NOSV) VOOR ADVIES NAAR SER EN SVR74

De Graaf zendt afschrift van het voorontwerp aan de Tweede Kamer,
met de mededeling dat hij voorts uitvoering heeft gegeven aan de
wensen van de Tweede Kamer met betrekking tot de daarbij te maken
voorbehouden. Het wetsontwerp is een uitwerking van de hoofdlijnen van
de uitvoeringsorganisatie, zoals deze zich in het overleg tussen de
Stichting van de Arbeid, de FBV en het ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid sinds begin 1987 hebben ontwikkeld.

26-09-1989: BRIEF STAATSSECRETARIS DE GRAAF AAN
MINISTER-PRESIDENT LUBBERS

De brief is een vervolg op de nota van 10-07-1989. In de brief gaat de
staatssecretaris in op een nieuwe vormgeving van de arbeidsongeschikt–
heidsverzekeri ngen, wijzigingen in de minimumbehoefteregelingen en
alternatieve opties voor een stelselwijziging: één geïntegreerde loonder–
vingswet en een ministelsel.

7-11-1989/HEDEN: DERDE KABINET LUBBERS
B. de Vries Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en E.

Veld staatssecretaris (tot 4-6-93, vanaf 7-6-93 J. Wallage).
ter

" TK. 88 89, 20601. nr. 5
75 FBV. svaz. 5-12 89
76 SER. 90/07, 18-5-90

5-12-1989: (VOORLOPIG) COMMENTAAR FBV OP VOORONTWERP
NOSV75

De FBV legt haar voorlopig commentaar op de NOSV voor aan de
BV-en, GAK en GMD. Daarbij zijn gevoegd een groot aantal achtergrond–
documenten, onder meer opgesteld door de FBV-voorbereidingsgroep
synthese-model. In maart 1990 zal blijken dat de consultatieronde geen
ingrijpende wijzigingen op het voorlopig commentaar heeft opgeleverd.
Voorstellen

- Voor de nieuwe FBV wordt het GBO als naam afgewezen. Voorstel is
een Raad van de Bedrijfsverenigingen.

- De door de minister te benoemen voorzitter met een doorslagge–
vende positie bij stemmingen wordt verworpen.

- Ook de in het voorontwerp voorgestelde stemprocedure dient te
worden vervangen door een eigen afspraak daarover.

- De budgetteringsregeling wijst men af.
Vernieuwingsproces

Met inachtneming van de stand van het wetgevingsproces start de FBV
een vernieuwingsproces gericht op de daadwerkelijke realisering van het
synthesemodel. Er wordt gestreefd naar instelling van een projectorgani–
satie (Dit zal in oktober 1990 formeel gebeuren).

18-5-1990: SER-ADVIES HERZIENING SOCIALE ZEKERHEID76

Het advies is een reactie op de adviesaanvraag van 8-9-1989. Bij de
vaststelling van het advies door de Raad onthielden de kroonleden Den
Hartog en Wolfson zich van een oordeel.
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Uitgangspunten
- Functionele decentralisatie.
- Integrale gevalsbehandeüng.
- Cliëntgerichtheid.
- Voorts doelmatig, doorzichtig bestuurbaar, beheersbaar, zorgvuldig.

Voorstellen
- De nieuwe publiekrechtelijke FBV dient paritair te worden samenge–

steld.
- Een afzonderlijke organisatie voor het beheer van de centrale

fondsen.
- Vaststelling uniforme premies door de SVR.
- Aanwijzingsbevoegdheid voor de nieuwe SVR.
- Geen aanwijzingsbevoegdheid voor de minister.
- Geen budgetteringsregeling voor de uitvoeringskosten.

22-6-1990: SVR-ADVIES INZAKE VOORONTWERP NOSV77

Ter voorbereiding van het advies functioneerde een Commissie
Reorganisatie Uitvoeringsorganisatie. De Raad baseerde zich mede op
het FBV-commentaar van 5-12-1989.
Uitgangspunten

- Functionele decentralisatie.
- Integrale gevalsbehandeling.

Voorstellen
- Afwijzing van budgetteringsregeling, van benoeming voorzitter GBO

door minister, van benoeming plaatsvervangende voorzitters van de SVR
en van aanwijzingsbevoegdheid jegens SVR.

- GBO meer een orgaan van, voor en door de gezamenlijke bedrijfs–
verenigingen.

- Een evenwichtiger en genuanceerder toezichtsinstrumentarium voor
de SVR, waaronder met betrekking tot de ontwikkeling en beheersing
van uitvoeringskosten.

- Een afzonderlijk fondseninstituut onder tripartite bestuur.

2-10-1990: AFSPRAKEN NAJAARSOVERLEG TER BEHEERSING EN
TERUGDRINGING VAN HET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOLUME

De afspraken tussen kabinet en sociale partners waren sinds 1987
voorbereid door een tripartite werkgroep van de Stichting van de Arbeid
en vanaf 1989 door de Tripartite Werkgroep Volumebeleid. Ook in het
regeerakkoord van 1989 was aan deze kwestie aandacht besteed.

10-12-1990: WRR-RAPPORT: EEN WERKEND PERSPECTIEF78

In de kabinetsnota «Sociale vernieuwing» was verhoging van de
arbeidsparticipatie als een belangrijk beleidsdoel aangemerkt. In
september 1990 vroeg het kabinet de WRR hierover een advies uit te
brengen. Het WRR-rapport wordt alom zeer positief ontvangen.
Diagnose

In 1988 verrichtten er van de honderd inwoners tussen de 15 en 65
jaar 59 mensen betaald werk. Indien wordt verdisconteerd dat in
Nederland relatief veel mensen deeltijd arbeid verrichten, dan is het
beeld dat Nederland binnen de EG op Spanje na het geringste aantal
arbeidsjaren per 100 volwassenen kent. Dat is beduidend minder dan in
Duitsland, Frankrijk en België.

De lage arbeidsparticipatie is grotendeels te herleiden tot de omvang–
rijke werkloosheid en de lage arbeidsparticipatie van vrouwen en oudere
mannen. Dat laatste hangt onder meer samen met het grote aantal
arbeidsongeschikten.

Verhoging van de arbeidsparticipatie in de jaren '90 is onder meer
opportuun, omdat

- de maatschappelijke integratie afkalft;
" SVR. A 90/10. 22-6-90 - bij gelijkblijvende omstandigheden de participatie verder afneemt
'• WRR, 90/38, Den Haag. 1990 met ongeveer 45%;
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- een breder draagvlak voor de sociale zekerheid een belangrijke
economische impuls biedt;

- een toenemend aantal vrouwen betaald werk wensen te verrichten;
- veel ontvangers van werkloosheids– en arbeidsongeschiktheidsuitke–

ringen ook een baan ambiëren;
- in internationaal-politiek opzicht de concurrentiepositie van

Nederland in het geding is.
Voorstellen

- Verlaging van de gemiddelde loonkosten en meer differentiatie
tussen bedrijfstakken en bedrijven.

- Individualisering en verlaging van het minimumloon en de daaraan
gekoppelde uitkeringen.

- Een activerend arbeidmarktbeleid.
- Een samenhangend en duurzaam stelsel van beroepsgericht en

wederkerend onderwijs voor werkenden en werkzoekenden.
- Bevordering participatie van vrouwen door veranderingen in de sfeer

van belastmgen, kmderbijslag en kinderopvang.
- Bevordering participatie van ouderen, onder meer door voorkomen

van pensioenbreuken en door flexibele pensionering.
- Een samenhangend pakket van maatregelen ter terugdringing van

het volume uitkeringsgerechtigden in ZW, AAW en WAO, onder meer
door vervanging van het loondervingscriterium door het belastbaarheids–
criterium (uitsluitend medische en arbeidskundige criteria spelen dan nog
een rol en niet meer de verdiencapaciteit) onder gelijktijdige verruiming
van het begrip passende arbeid en door een activerend beleid via het
oprichten van samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsverenigingen,
GMD'sen RBA's.

22-12-90: INWERKINGTREDING WIJZIGING OSV
Wijziging die het mogelijk maakt voor bedrijfsverenigingen om de

administratie te laten voeren door een ander gemeenschappelijk admini–
stratiekantoor dan het GAK.

19-2-1991: ADVIESAANVRAAG AAN SER INZAKE STRUCTUUR EN
INRICHTING VAN EN SAMENHANG TUSSEN DE ARBEIDSONGE–
SCHIKTHEIDSREGELINGEN79

19-2-1991: BRIEF STAATSSECRETARIS TER VELD INZAKE DE
HOOFDLIJNEN VAN EEN NIEUWE UITVOERINGSORGANISATIE
SOCIALE VERZEKERINGEN80

Op 8 september 1989 legde het vorige kabinet het voorontwerp NOSV
voor advies voor aan onder meer SER en SVR. De brief geeft het
standpunt van het kabinet terzake weer.

Uitgangspunten
- Functionele decentralisatie.
- Verantwoordelijkheid sociale partners voor het volumebeleid.
- Mede daartoe geïntegreerde gevalsbehandeling.

Ongewijzigde voorstellen
- Bedrijfsverenigingen als primaire uitvoerders in ongeveer vijf admini–

stratieve clusters.
- Het GBO met een publiekrechtelijke status, met besturing vanuit de

bedrijfsverenigingen, met de huidige centrale taken van de GMD en met
bevoegdheden om ter coördinatie nadere regels te stellen.

- Een tripartite SVR belast met toezicht en advisering en een centrale
plaats op het terrein van informatie en onderzoek.

- Een ministeriële aanwijzingsbevoegdheid.
79 SER. 91/15.12-7-91 - Een budgetteringsregeling voor de uitvoeringskosten.
80 TK, 90-91, 22011. nr. 1 _ Vaststelling premies door het kabinet.
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Nieuwe voorstellen
- Een apart tripartite bestuurd fondseninstituut met strikt beherende

taken. Het ligt voor de hand om ook de SVB-fondsen in dit instituut
onder te brengen.

- Een regionaal kantorennet, ondergebracht bij het GBO, met als
belangrijkste taken arbeidsbemiddeling voor arbeidsongeschikten, die
niet door hun bedrijfsvereniging herplaatst kunnen worden, en toewijzing
en uitvoering van de leef– en werkvoorzieningen. Het streven is om op
termijn deze regionale kantoren te doen integreren met de kantoren voor
de arbeidsvoorziening. Over dit laatste wordt advies gevraagd aan het
CBA.

- Afgezien wordt van de voornemens om ministeriële waarnemers bij
het GBO-bestuur aanwezig te doen zijn en om de voorzitter van het
GBO-bestuur te benoemen.

18-4-1991: MONDELING OVERLEG IN TWEEDE KAMER INZAKE
NIEUWE UITVOERINGSORGANISATIE81

Aan de orde is de brief van de staatssecretaris van 19-2-1991
Voorstellen en vragen

- Het CDA benadrukt het gekozen uitgangspunt van de functionele
decentralisatie. Op basis daarvan wordt de budgetteringsregeling en de
aanwijzingsbevoegdheid afgewezen. Bij de GBO-regiokantoren heeft
men grote aarzelingen.

- De PvdA zet vraagtekens bij de rol van de sociale partners. Zijn zij in
staat om de hoge pretenties waar te maken? Ook stelt men: «is het
bedrijfseigene in de vorm van de bedrijfsverenigingen anno 1991 nog
het kader waarin wij datgene moeten organiseren, waar wij hier voor
staan?» Anderzijds zal ook geen absolute blokkade worden opgeworpen.

- De VVD kiest voor het beginsel van de functionele decentralisatie,
maar stelt een veel eenvoudiger uitvoeringsstructuur voor. Belangrijk
daarin is dat de SVR vervalt, waarbij de minister de toezichtstaak op zich
neemt en het GBO de adviestaak en de taak informatie en onderzoek.
Het GBO heeft twee werkmaatschappijen: voor administratieve zaken en
voor de gevalsbehandeling. De minister heeft een aanwijzingsbe–
voegdheid.

14-6-1991: BRIEF STAATSSECRETARIS TER VELD INZAKE NIEUWE
UITVOERINGSORGANISATIE82

De staatssecretaris houdt vast aan de eerder gedane voorstellen en
geeft daarop nadere toelichting. Onderwerpen die aan de orde komen
zijn:

- betrokkenheid van de sociale partners en de bedrijfstakgewijze
uitvoering;

- functionele decentralisatie en de rol van de overheid met betrekking
tot de uitvoeringsorganisatie;

–geïntegreerde gevalsbehandeling en het synthesemodel.

25-6-1991: MONDELING OVERLEG INZAKE DE NIEUWE UITVOE–
RINGSORGANISATIE83.
Diagnoses

Door de PvdA, D66 en Groen Links worden kritische opmerkingen
gemaakt over de rol van de sociale partners bij de noodzakelijke terug–
dringing van het aantal uitkeringsgerechtigden, in het bijzonder in ZW,
AAW en AOW. Groen Links is daarover het meest kritisch, vanwege «de
wijze waarop werkgevers– en werknemersorganisaties in allerlei organen
hebben meegewerkt aan het «afvloeien» van overtollige werknemers naar
de WAO».
Voorstellen/punten van afweging

82 TK 90-91 22011 nr 3 ~ ^et ^DA heeft moeite met overheveling van de SVB-fondsen naar
83 TK. 90-91. 22011. nr. 4 het aparte Fondseninstituut.
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84 SER, 91/15, 12-7-91
85 Handelingen TK, 10/12-9-91. nr 38
86 TK. 91-92, 22011, nr 9
87 FBV, 18-11-91.

- De PvdA en D66 stellen voor de toezichthoudende taak van de SVR
op te dragen aan een geheel onafhankelijk orgaan, eventueel als
commissie van de SVR.

- PvdA, D66, Groen Links, VVD en SGP vinden de rol van de sociale
partners en van de bedrijfstakgewijze uitvoering nog een punt van
afweging.
Beleidsvoornemens

- De staatssecretaris zegt toe zich in ieder geval te zullen bezinnen op
de meest wenselijke structuur van het toezicht.

- Het wetsvoorstel zal begin 1992 bij de Kamer worden ingediend.

12-7-1991: SER-ADVIES ZIEKTEVERZUIM EN ARBEIDSONGE–
SCHIKTHEID84

3-09-1991: INDIENING BIJ DE TWEEDE KAMER VAN HET
WETSVOORSTEL TERUGDRINGING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS–
VOLUME (TAV)

10/18-9-1991: PLENAIR DEBATTWEEDE KAMER OVER UITVOE–
RINGSORGANISATIE SOCIALE VERZEKERINGEN85

Op de agenda staat het verslag van het mondeling overleg van
25-6-1991. Het beraad vindt plaats op verzoek van Linschoten. Hij vreest
dat de uitvoeringsorganen vooruit gaan lopen op nieuwe wetgeving, met
name ten aanzien van het synthesemodel.
Voorstellen/moties

Buurmeijer, Linschoten, Schimmel, Schutte en Van der Vlies dienen de
volgende motie in:

«overwegende, dat een herziening van de uitvoeringsorganisatie
dringend gewenst is, teneinde een effectief volumebeleid te kunnen
voeren;

overwegende, dat de sociale partners een belangrijke taak hebben bij
de uitvoering van de sociale verzekeringen;

overwegende, dat zij hierdoor een zwaarwegende maatschappelijke
verantwoordelijkheid dragen;

van mening, dat daarom deze taak onder publieke controle dient plaats
te vinden;

voorts van mening, dat ook het reorganisatieproces in dit licht dient te
worden beoordeeld;

verzoekt de regering een hierop gerichte vorm van onafhankelijk
toezicht te ontwikkelen en de Kamer op korte termijn hiertoe een voorstel
te doen.»

Deze motie wordt op 18-9-1991 door de Tweede Kamer aanvaard.

25-10-91: BRIEF VAN DE FBV AAN DE BEDRIJFSVERENIGINGEN
OVER HET SYNTHESEMODEL

De FBV stelt een tussenstap voor op weg naar het synthesemodel. Zie
verder bijlage VIII.1

12-11-1991: BRIEFVAN STAATSSECRETARIS TER VELD AAN DE
TWEEDE KAMER INZAKE DE NIEUWE UIWOERINGSORGANISATIE86

De staatssecretaris reageert op de Kameruitspraak van 18-9-1991
inzake onafhankelijk toezicht. De SVR zal begin 1992 een Toezichts–
kamer instellen met een tripartite samenstelling, maar waarin de
onafhankelijke leden de meerderheid vormen. De vergaderingen zijn in
beginsel openbaar. Het toezicht zal zowel repressief als preventief zijn en
een planmatige aanpak krijgen. Bij behandeling van de nieuwe OSV zal
van gedachten gewisseld kunnen worden over de vormgeving van het
toezicht in de verder verwijderde toekomst.

18-11-1991: FBV-NOTAMETTUSSENSTAPNAAR SYNTHESE–
MODEL87

Voor beschrijving zie bijlage VIII.1
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1. INLEIDING

In deze deelrapportage wordt een historische schets gegeven van de
uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid. Een overzicht van de geschie–
denis van het uitvoeringsstelsel kan het inzicht in het huidige functio–
neren van de uitvoeringsorganisatie vergroten. Hoe is de uitvoeringsorga–
nisatie tot stand gekomen? Welke keuzes zijn in het verleden gemaakt
met betrekking tot de vraag wie de sociale zekerheid dient uit te voeren?
Hoe en waarom is men tot die keuzes gekomen?

Duidelijk zal worden dat bij een beschnjvmg van de geschiedenis van
de uitvoeringsorganisatie met name van belang is de bevoegdheidsver–
deling in de uitvoeringsorganisatie tussen overheid en werkgevers– en
werknemersorganisaties. Deze drie partijen zijn bij het huidige uitvoe–
ringssysteem op diverse manieren betrokken. In het verleden heeft de
discussie over de vraag of de sociale zekerheid moet worden uitgevoerd
door de overheid of door de sociale partners altijd een belangrijke rol
gespeeld. Op welke momenten heeft deze discussie gespeeld en welke
keuze heeft men toen gemaakt? Welke beweegredenen zijn te onder–
scheiden bij de gemaakte keuzes? In deze rapportage zal worden
getracht enig inzicht te geven in deze problematiek.

Wanneer wordt gesproken over de uitvoering van de sociale zekerheid
gaat het zowel om de individuele gevalsbehandeling «aan de voet», als
om de topstructuur in de uitvoeringsorganisatie, waarbij de coördinatie
van de diverse sociale zekerheidsregelingen en het toezicht op de
uitvoering daarvan een rol spelen.

Behalve aan de vraag wie de sociale zekerheidsregelingen dient uit te
voeren zal in deze rapportage ook aandacht worden besteed aan de
rechtspraak in sociale verzekeringszaken, waarbij het gaat om de situatie
dat er een verschil van mening bestaat tussen uitvoeringsorgaan en
burger over de toepassing van de sociale verzekeringswetgeving. Wie
zijn belast met deze rechtspraak? Ook hier doen zich weer de vragen
voor welke keuzes in het verleden zijn gemaakt en waarom die keuzes
zijn gemaakt.

In deze rapportage zal met name de periode vanaf de Tweede Wereld–
oorlog worden behandeld. Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog
zijn de fundamenten gelegd voor het huidige sociale zekerheidsstelsel
met de daarbij behorende uitvoeringsorganisatie.

De rapportage eindigt aan het begin van de jaren tachtig. De periode
vanaf 1984 tot heden wordt in andere deelrapportages behandeld.

Voordat meer uitvoerig de periode na de Tweede Wereldoorlog zal
worden behandeld, wordt een (globaal) beeld geschetst van de uitvoe–
ringsorganisatie en haar geschiedenis in de periode daarvóór (paragraaf
2). Dit beeld is nodig om de discussies tijdens en na de oorlog te
begrijpen. In deze paragraaf zal tevens worden ingegaan op de ideolo–
gische standpunten die, naar zal blijken, een belangrijke rol hebben
gespeeld bij de keuzes voor bepaalde typen van uitvoeringsorganen.

In de daarop volgende paragraaf (paragraaf 3) wordt de periode
tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog behandeld. In deze periode
worden de rapporten van de commissie-Van Rhijn en de gemengde
commissie-Van Rhijn uitgebracht.

In 1952 komt de Organisatiewet Sociale Verzekeringen (OSV) tot
stand. Deze wet heeft de fundamenten gelegd voor de huidige uitvoe–
ringsorganisatie van een groot deel van de sociale zekerheid. Aan de
discussie rondom de OSV wordt een aparte paragraaf gewijd (paragraaf
4). De discussie omtrent de OSV en de uiteindelijke wettekst, die een
compromis vormt van verschillende ideologisch gekleurde standpunten,
heeft tot op de dag van vandaag haar sporen nagelaten.
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De periode van 1952 tot 1967 is de periode waarin het sociale zeker–
heidsstelsel wordt uitgebreid (paragraaf 5). Diverse sociale zekerheidsre–
gelingen komen tot stand. De uitvoeringsorganisatie ontwikkelt zich, door
de komst van een nieuw type sociale zekerheidsregelingen (de volksver–
zekeringen), anders dan oorspronkelijk in de OSV was bedoeld

Vanaf het begin van de jaren zeventig worden de (stijgende) kosten
van het sociale zekerheidsstelsel als een probleem gezien. Om de kosten
beter beheersbaar te maken worden voorstellen gedaan om de uitvoe–
ringsorganisatie te hervormen. Daarbij krijgt met name de topstructuur in
de uitvoeringsorganisatie ruime aandacht. In de rapportage begint deze
periode in 1967 (paragraaf 6). In dat jaar stuurt minister Veldkamp een
adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin advies
wordt gevraagd over wijzigingen in de uitvoeringsorganisatie.

De rapportage eindigt in 1984. In dat jaar brengt de SER voor het
laatst een advies uit over de voorstellen tot herziening van de uitvoe–
ringsorganisatie (zie paragraaf 7).

1 Federatie van Bedrijfsverenigingen, 60
jaar Federatie van Bedrijfsverenigingen.
Van, voor en door de bedrijfsverenigingen,
Amsterdam, 1989, blz 6

2. DE PERIODE VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG

Hoewel de sociale zekerheid in deze periode nog een zeer beperkt
karakter heeft, zijn er enkele regelingen die een uitkering verschaffen in
geval van ouderdom en mvaliditeit De rechtsgrond voor de sociale
zekerheid wordt vooral gezocht in de «loondienstverhouding». De sociale
zekerheidsregelingen zijn in deze periode daarom voornamelijk beperkt
tot werknemers.

De uitvoering van de diverse sociale zekerheidsregelingen is verdeeld
over enerzijds bedrijfsverenigingen en anderzijds Rijksverzekeringsbank
en Raden van Arbeid.

- de Rijksverzekeringsbank en Raden van Arbeid zijn belast met de
uitvoering van de Ongevallenwet 1921, de Ouderdomswet 1919 en de
Invaliditeitswet;

- de privaatrechtelijke Vereeniging Zee-Risico is belast met de
uitvoering van de Zee-ongevallenwet;

- bedrijfsverenigingen zijn belast met de uitvoering van de Land– en
Tuinbouwongevallenwet en de Ziektewet; de Rijksverzekeringsbank en
Raden van Arbeid treden hierbij aanvullend op, dat wil zeggen dat zij
deze wetten uitvoeren wanneer de werkgever niet bij een bedrijfsver–
eniging is aangesloten;

Bedrijfsverenigingen zijn in die tijd privaatrechtelijke verenigingen
waarvan de besturen bestaan uit vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers. Aansluiting bij een bedrijfsvereniging gebeurt op basis van
vrijwilligheid: werkgevers zijn niet verplicht zich bij een bedrijfsvereniging
aan te sluiten of de besluiten van de bedrijfsvereniging na te volgen. Als
zij niet bij een bedrijfsvereniging zijn aangesloten, kunnen zij voor de
uitvoering van sociale zekerheidsregelingen een beroep doen op de RVB.

In 1930, na de totstandkoming van de Ziektewet, richten de centrale
werkgevers– en werknemersorganisaties de «Federatie van Bedrijfsver–
enigingen voor Ziekengeldverzekering» op. De bedoeling is dat via de
Federatie de coördinatie bij de uitvoering van de Ziektewet zal worden
bevorderd. De Federatie zal een uniforme interpretatie van wetgeving en
uitvoering kunnen bevorderen. De Federatie begeleidt de oprichting van
de Bedrijfsverenigingen voor Ziekengeldverzekering. Anders dan de naam
doet vermoeden bestaat de Federatie derhalve eerder dan de bedrijfsver–
enigingen zelf. Toetreding tot de Federatie gebeurt ook weer op
vrijwillige basis. Ook de naleving van besluiten is ter vrije keuze van de
bedrijfsverenigingen.'
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' Wet van 8 december 1902, Stb 208
3 W. Faber, 90 Jaren in Beroep, Geschie–
denis van de Ftaden van Beroep en de
ambtenarenrechter, Zwolle, 1992, blz 61
4 W Faber, a w , 1992, blz. 62.
5 Deze onderscheiding, alsmede de
omschrijvingen, zijn ontleend aan T. van
Peijpe, De ontwikkeling van het loonvor–
mingsrecht, Nijmegen, 1985, blz 63 t/m
71 Zie eveneens: P. Fortuyn,
Sociaal-economische politiek in Nederland
in 1945-1949, Alphen a/d Rijn, 1981, met
name hoofdstuk 1

De Rijksverzekeringsbank (RVB) is een overheidsinstelling en heeft een
volledig ambtelijk bestuur, bestaande uit drie leden. Ze staat onder
toezicht van een Raad van Toezicht, die tripartite is samengesteld. De
Raden van Arbeid zijn publiekrechtelijke organen. Zij zijn samengesteld
uit werkgevers– en werknemersvertegenwoordigers maar hebben een
ambtelijke voorzitter.

De rechtspraak in sociale verzekeringskwesties is geregeld in de
Beroepswet uit 1902, die tegelijk met de Ongevallenwet in werking is
getreden.2 De rechtspraak in eerste instantie is opgedragen aan Raden
van Beroep. Deze Raden hebben een (ambtelijke) voorzitter-jurist en
leden-werkgevers en leden-werknemers. Faber is van mening dat op
deze wijze is getracht een tegenwicht te vormen voor het feit dat de
uitvoering van de Ongevallenwet 1901 aan de ambtelijke RVB was
opgedragen.3 De samenstelling van de Raden van Beroep komt voort uit
de gedachte, dat werkgevers en werknemers gelijkelijk vertegenwoordigd
moeten zijn. Om toch een oneven aantal leden te hebben, wordt een niet
uit werkgevers– en werknemerskringen afkomstige jurist/voorzitter
benoemd. De redenen dat men van mening is dat er leken in de Raden
van Beroep moeten plaatsnemen liggen niet in het leken-element als
zodanig. Het is expliciet «de bedoeling geweest om invloed te schenken
aan werkgevers en werklieden en die invloed voor zover mogelijk te laten
werken». Hierdoor zou het vertrouwen in de rechtspraak bij de recht–
streeks betrokkenen worden bevestigd.* Naast de Raden van Beroep
bestaan er ten behoeve van de rechtspraak in eerste instantie Scheidsge–
rechten en Commissies van Scheidslieden. Deze instanties zijn paritair
samengesteld. Hierbij is derhalve sprake van rechtspraak door leken,
afkomstig uit kringen van werkgevers en werknemers zelf. In hoger
beroep is de rechtspraak opgedragen aan de Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad is geheel samengesteld uit beroepsrechters. Bij de
rechtspraak in hoger beroep zijn geen leken-rechters betrokken.

De complexe uitvoeringsorganisatie in de sociale zekerheid is ontstaan
ten gevolge van een voortdurende discussie tussen enerzijds
voorstanders van overheidsbemoeienis en anderzijds voorstanders van
«zelfdoen» door werkgevers en werknemers bij de uitvoering van de
sociaie zekerheid. De vraag wie de sociale zekerheid moet uitvoeren,
overheid of betrokken werkgevers– en werknemersorganisaties zelf, bleek
vanaf de eerste sociale zekerheidswet, de Ongevallenwet 1901, voor
discussie te zorgen. Het belangrijkste voorbeeld van de voortdurende
discussie over de uitvoeringsorganisatie wordt gevormd door de
Ziektewet (ZW). In 1913 wordt daarvoor reeds een wetsontwerp
ingediend. Daarin wordt voorgesteld de uitvoering van de ZW te laten
plaatsvinden door Raden van Arbeid. Hiertegen komt veel verzet,
hetgeen resulteert in de bekende «Proeve Posthuma-Kupers», waarin
wordt voorgesteld de uitvoering op te dragen aan de bedrijfsvereni–
gingen. Uiteindelijk komt in 1930, derhalve 17 jaar nadien, een
compromis tot stand en treedt de ZW in werking. Het compromis houdt
in dat de bedrijfsverenigingen de ZW gaan uitvoeren. De RVB/Raden van
Arbeid voeren de ZW uit als de werkgever niet is aangesloten bij een
bedrijfsvereniging.

Verschillende maatschappij-opvattingen spelen een rol bij de discussie
over de uitvoering. Veel standpunten in sociaal-politieke discussies
blijken terug te voeren op een bepaalde maatschappijvisie.

Een drietal verschillende maatschappijvisies kan worden onder–
scheiden: de een liberale, een solidaristische en een socialistische
stroming. 5 Hieronder zal kort worden ingegaan op enkele kenmerken van
deze stromingen, en de vraag waar zij in het Nederlandse politieke en
sociaal-economische leven waren c.q. zijn vertegenwoordigd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 222



6 T. van Peijpe, a.w.,1985, blz. 67.
' Zie W. Banning, Hedendaagse sociale
bewegingen , Deventer, 1979, blz. 104 t/m
129.

De liberale stroming gaat uit van een scheiding van staat en
maatschappij, de erkenning van vrijheidsrechten van de burger tegenover
de staat en de individuele vrijheid en gelijkheid. De overheid dient zich
waar mogelijk te onthouden van inmenging in het maatschappelijk leven.
Liberale standpunten worden in de Nederlandse politiek verwoord in de
Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en de Liberale Staatspartij (LSP)
en sinds 1948 in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Ook
de niet-confessionele werkgeversorganisaties gaan uit van liberale stand–
punten.

Als tweede stroming onderscheidt Van Peijpe de solidaristische
stroming, welke gekenmerkt wordt door, zoals Van Peijpe stelt, «de
groepsgewijze samenwerking en de subsidiariteit ten aanzien van het
staatsoptreden». Van Peijpe geeft metde term «solidarïstische stroming»
de opvattingen weer in met name confessionele, christelijke kringen. «Op
sociaal-economisch gebied wordt gestreefd naar bestendige structuren
waarin als standen opgevatte groepen samenwerken ter behartiging van
hun gemeenschappelijke belangen».6 De voorstanders van «zelfdoen» bij
de uitvoering van de sociale zekerheid laten zich veelal leiden door deze
principiële opvatting. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt
tussen het beginsel van de «subsidiariteit» en het beginsel van de L-V-2.
«soevereiniteit in eigen kring». Het katholieke subsidiariteitsbeginsel gaat
uit van het principe dat aan de staat als hoogste gemeenschap een taak
toekomt voor zover de lagere gemeenschappen daarin niet kunnen
voorzien. De overheid vormt in laatste instantie het hoogste gezag. Het
protestants-christelijke beginsel van de soevereiniteit in eigen kring
plaatst het gezag in verschillende kringen op één lijn. Het gezin, het
bedrijf, de wetenschap enz. vormen verschillende maatschappelijke
kringen die gehoorzamen aan hun eigen gezag. «ledere kring heeft zijn
wet niet aan de staat te ontlenen, is niet door de staat te ontstaan en
heeft niet de leiding van de staat te aanvaarden. ledere kring heeft zijn
eigen soevereiniteit en mag niet aan de staat worden onderworpen'.7 In
de praktijk leiden beide opvattingen tot een grote mate van terughou–
dendheid ten aanzien van staatsoptreden, met name waar in plaats
daarvan eigen organen van het bedrijfsleven zouden kunnen optreden. Bij
de protestants-christelijken bestaan de kringen in de maatschappij naast
de staat.

De derde hier te onderscheiden stroming is de socialistische stroming,
volgens welke visie klassentegenstellingen moeten worden opgeheven.
Bezit en beheer van produktiemiddelen moeten van particuliere organen
worden overgedragen aan gemeenschapsorganen. Deze stroming, welke
de belangen van de gemeenschap centraal stelt, keert zich in
sociaal-economische vraagstukken veelal tegen de solidaristische
stroming, waar groepsbelangen veelal centraal staan. Deze stroming is
onder andere vertegenwoordigd in de Sociaal-Democratische Arbeiders
Partij (SDAP) en in het Nederlands Verbond Van Vakverenigingen (NVV).

Concluderend kan worden gezegd dat de uitvoeringsorganisatie van de
sociale zekerheid in deze periode een complex geheel is van uitvoerings–
organen. Gedeeltelijk is de uitvoering van de sociale zekerheid in handen
van autonome publiekrechtelijke organen, gedeeltelijk wordt de sociale
zekerheid uitgevoerd door privaatrechtelijke organisaties van werkgevers
en werknemers, waarbij ter keuze staat voor welke soort van uitvoerings–
organisatie men kiest.
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" Rapport «Social Security and Allied
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13 Commissie-Van Rhijn, Rapport «Sociale
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3. DE PERIODE TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG:
DE RAPPORTEN VAN DE COMMISSIE-VAN RHIJN EN DE
GEMENGDE COMMISSIE-VAN RHIJN

Tijdens de oorlog wordt door de Duitse bezettingsmacht een aantal
maatregelen doorgevoerd op sociaal-economische terrein, die ook na de
oorlog van betekenis zijn gebleven in Nederland. Op het gebied van de
sociale zekerheidswetgeving wordt de Kinderbijslagwet ingevoerd.
Hoewel de wet reeds in 1939 was aangenomen, was de invoering nog
even uitgesteld. In 1941 wordt de wet van kracht.8

In de bezettingsjaren wordt geregeld overleg gevoerd tussen vertegen–
woordigers van de (verboden) werkgevers– en werknemersorganisaties,
waaraan ook wordt deelgenomen door Dr. Ir. A.H.W. Hacke,
Directeur-Generaal van den Arbeid. Daarbij is men het volledig eens over
vèrgaande samenwerking op sociaal en economisch gebied. Door
Stikker, vertegenwoordiger van het Verbond van Nederlandse
Werkgevers (VNW), wordt tijdens de oorlog, in 1942, het initiatief
genomen tot oprichting van de Stichting van de Arbeid, een privaatrech–
telijk lichaam van werkgevers en werknemers. De Stichting is bedoeld als
overlegorgaan voor het bedrijfsleven. In tegenstelling tot hetgeen
oorspronkelijk de bedoeling was, krijgt de Stichting slechts adviserende
en geen verordenende bevoegdheden. Zij fungeert als adviesinstantie
voor de regering voor maatregelen op sociaal terrein. De oprichting van
de Stichting in 1943 geeft aan, dat men streeft naar een harmonieuze
samenwerking tussen overheid, werkgevers en werknemers, die na de
oorlog gestalte zou moeten krijgen, ten behoeve van de wederopbouw
van Nederland.9 Fortuyn geeft aan dat de rede van Stikker bij de
oprichting van de Stichting een «sfeer van harmonie» uitstraalt. «Kapitaal
en arbeid staan niet meer tegenover elkaar. Overleg en samenwerking
staan centraal.» «De standpunten van werkgeversorganisaties, vakcen–
trales en de overheid inzake de sociaal-economische politiek en de
gewenste sociaal-economische orde convergeren in deze periode in hoge
mate.»10

Ook de Nederlandse regering in Londen denkt reeds tijdens de
oorlogsjaren na over de toekomst van een (bevrijd) Nederland, waarbij
uitdrukkelijk wordt gedacht aan een uitbouw van het sociale zekerheids–
stelsel. In 1943 stelt minister van Sociale Zaken Van den Tempel (SDAP)
een (ambtelijke) commissie in, die richtlijnen moet ontwerpen voor de
toekomstige ontwikkeling van de sociale verzekering en de sociale
voorzieningen. Tot voorzitter van deze commissie wordt benoemd Dr.
A.A. van Rhijn, secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken.
De commissie orienteert zich voor haar toekomstvisie sterk op de
(plannen voor) sociale zekerheidsregelingen zoals die bestonden in
Groot-Brittanie, de Verenigde Staten, Canada en Nieuw-Zeeland. De
invloed van het in 1942 in Groot-Brittanie uitgebrachte zogenoemde
Beveridge-rapport" is duidelijk waarneembaar in de rapportage van de
commissie-Van Rhijn. Zowel in het Beveridge-rapport als in het rapport
van de commissie-Van Rhijn wordt de opvatting gehuldigd dat sociale
zekerheid alle burgers moet omvatten en zich niet mag beperken tot
werknemers. De basis voor sociale zekerheid wordt derhalve niet langer
gezocht in de loondienstverhouding, zoals in de periode voor de Tweede
Wereldoorlog in overwegende mate het geval was geweest. Wellicht
typerend voor het veranderende denken over sociale zekerheid is de
wijziging, in 1945, van de naam van de afdeling Arbeidsverzekering van
het ministerie van Sociale Zaken in «afdeling Sociale Verzekering».'2

De commissie-Van Rhijn brengt in 1945 een (driedelig) rapport uit.13

Deel twee van het rapport bevat algemene richtlijnen voor de toekom–
stige ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland. De commissie
introduceert als rechtsgrond voor de sociale zekerheid: «De gemeen–
schap, georganiseerd in den Staat, is aansprakelijk voor de sociale
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zekerheid en vrijwaring van gebrek van al haar leden, op voorwaarde, dat
deze leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zekerheid en
vrijwaring tegen gebrek te verschaffen». Hieruit blijkt dat de commissie
een grote verantwoordelijkheid toekent aan de overheid op het gebied
van de sociale zekerheid.

In haar rapport onderscheidt de commissie een drietal vragen die een
rol spelen in de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid:

1. dient de sociale zekerheid te worden uitgevoerd door overheidsor–
ganen of particuliere organen?

2. dient er in de uitvoeringsorganisatie sprake te zijn van centralisatie
of van decentralisatie?

3. dient er sprake te zijn van een territoriale of een bedrijfsgewijze
indeling?

De commissie-Van Rhijn stelt zich de toekomstige uitvoeringsorgani–
satie van de sociale zekerheid als volgt voor:

- de commissie kiest voor centralisatie in de leiding van de uitvoe–
ringsorganisatie. Als overkoepelend orgaan in de uitvoeringsorganisatie
komt er een centrale Sociale Raad. Deze centrale Sociale Raad stelt
algemene richtlijnen vast voor de wijze van uitvoering en controleert het
financieel beleid van de Sociale Raden;

- de Centrale Sociale Raad wordt samengesteld uit vertegenwoor–
digers van de overheid en van organisaties van belanghebbenden, dat wil
zeggen van «verenigingen van werknemers, middenstanders,
landbouwers, hand– en hoofdarbeiders en soortgelijke organisaties».

- de commissie kiest voor territoriale in plaats van bedrijfsgewijze
decentralisatie. Een territoriale decentralisatie past het best bij een voor
de gehele bevolking geldend stelsel van sociale zekerheid. Voor de
uitvoering van alle sociale verzekeringen worden nieuwe, publiekrechte–
lijke organen opgericht. Deze publiekrechtelijke uitvoeringsorganen, door
de commissie «Sociale Raden» genoemd, worden regionaal in verschil–
lende delen van het land verspreid;

- zowel de overheid als organisaties van belanghebbenden zijn verte–
genwoordigd in de Sociale Raden;

- de financien van de sociale zekerheid worden als èèn groot fonds
beheerd door een zuiver administratief-technisch lichaam, bijvoorbeeld
een gewijzigde Rijksverzekeringsbank, onder controle van de Centrale
Sociale Raad.

Hoewel de commissie-Van Rhijn in haar rapport aangeeft zich te reali–
seren dat de door haar voorgestelde reorganisatie veel weerstand zal
ontmoeten, «speciaal van de zijde der particuliere risicodragers, aan wie
in de thans geldende sociale zekerheidsregelingen een belangrijke plaats
is ingeruimd», is zij van mening dat het tijdsbestek, dat ook in de econo–
mische en sociale structuur wijzigingen zal meebrengen, gunstig is voor
wijzigingen in de uitvoeringsorganisatie. Hierin heeft zij zich echter
vergist.

De Stichting van de Arbeid (bestaande uit samenwerkende werkne–
mersorganisaties, verenigd in de Raad van Vakcentrales, en samenwer–
kende werkgeversorganisaties, verenigd in de Raad van Bestuur in
Arbeidszaken) brengt op verzoek van het kabinet een advies uit over het
rapport-Van Rhijn. In 1945 en 1946 verschijnen twee nota's van de
Stichting.

In de eerste nota oordeelt het bestuur van de Stichting dat er
aanleiding is het dualistische stelsel in de uitvoeringorganisatie, waarbij
de uitvoering van regelingen tezelfdertijd gelegd werd bij bedrijfsvereni–
gingen en Raden van Arbeid c.q. RVB, te verlaten.14 De Stichting is ook
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van mening dat er geen reden is om overheidsorganen te belasten met
de uitvoering, «indien de organen van belanghebbenden in staat zijn in
de uitvoering der sociale verzekering op bevredigende wijze te voorzien.15

De Stichting zoekt de rechtsgrond, anders dan de commissie-Van Rhijn
had gedaan, wel nog in «arbeid», hoewel de Stichting hierbij geen
beperking aanbrengt tot loonarbeiders. Een ander argument van de
Stichting voor uitvoering door belanghebbenden zelf wordt gezocht in de
geschiedenis van de sociale zekerheid: «De ontwikkeling hier te lande is
steeds meer gegaan in de richting van uitvoering door organen, die
samenwerkenden werkgevers en arbeiders creëerden».16 Daarbij komt
bovendien dat de ervaring heeft geleerd dat de meeste werkgevers de
voorkeur geven aan uitvoering door bedrijfsverenigingen boven het
ambtelijk apparaat van de Raden van Arbeid, aldus de Stichting.
Uitvoering van de sociale zekerheid door de voorgestelde Sociale Raden
wijst de Stichting uitdrukkelijk af.

In de tweede nota werkt de Stichting haar advies nader uit. De
voorkeur voor een bedrijfstakgewijze uitvoering wordt onderstreept: «Het
onschatbare voordeel van de bedrijfstakgewijze georganiseerde
uitvoering is immers hierin gelegen dat de bedrijfsgenoten uit denzelfden
takken van bedrijf gezamenlijk de richtlijnen trekken, volgens welke de
sociale verzekering voor die bedrijfstak zal worden uitgevoerd».17 De
Stichting denkt daarbij niet aan een uitvoering door de bestaande
bedrijfsverenigingen, maar aan een uitvoering door bedrijfsverenigingen
waarvan de omvang wettelijk wordt bepaald. Het aantal bedrijfsvereni–
gingen moet worden beperkt, daar «voorkomen moet worden dat in de
toekomst meerdere bedrijfsverenigingen voor eenzelfden tak van bedrijf
functioneeren.»18 De bedrijfsverenigingen zouden zoveel mogelijk
moeten gaan samenwerken, daar van belang is dat zij een voldoende
breed draagvlak hebben. Verder staat de Stichting een tamelijk
vergaande samenwerking van de bedrijfsorganen bij de territoriale
uitvoering van hun taak voor ogen, in de vorm van een gemeenschap–
pelijk regionaal orgaan. Over een centraal orgaan bestaan binnen de
Stichting verschillen van mening. Sommige leden van het Bestuur van de
Stichting stellen zich op het standpunt dat de centrale administratie aan
één gemeenschappelijk orgaan moet worden opgedragen. Andere leden
van het Bestuur zijn van mening dat aan de bedrijfsorganen bij het
voeren van de centrale administratie een betrekkelijk grote mate van
zelfstandigheid moet worden gelaten. De bedrijfsorganen die daaraan
behoefte hebben kunnen hun administratie aan een centraal orgaan
opdragen, maar hiertoe moet geen verplichting bestaan. Deze leden
vinden dat de positie van de (Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV)
wettelijk moet worden geregeld.

De Stichting wil bij nader inzien en in tegenstelling tot hetgeen zij had
verwoord in de eerste nota, ook aan de overheid een rol toekennen in de
organisatie van de sociale verzekering. Enkele verzekeringswetten
moeten door het bedrijfsleven worden uitgevoerd. Andere regelingen
moeten door overheidsorganen worden uitgevoerd. Het merendeel van
de leden van de Stichting is van mening dat de ouderdomsverzekering
voor een belangrijk deel door overheidsorganen moet worden uitgevoerd.
Bedrijfstakgewijze of per onderneming kunnen aanvullende pensioenre–
gelingen worden getroffen.

De periode direct na de Tweede Wereldoorlog staat in het teken van
de wederopbouw van Nederland. Uit de nota's van de Stichting van de
Arbeid blijkt dat er sprake is van overeenstemming bij werkgevers en
werknemers over een uitbreiding van het sociale zekerheidsstelsel. Ook
van regeringswege wordt een dergelijke uitbreiding beoogd.
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19 Gemengde Commissie-van Rhijn Rapport
inzake de Herziening van de Sociale Verze–
kering , uitgebracht door een Commissie,
bestaande uit vertegenwoordigers van de
minister van Sociale Zaken en van de
Stichting van de Arbeid, 's-Gravenhage
1948
20 Wet van 9 november 1949, Stb. J 423
2 1 Een overzicht van deze reacties: G.
Janssen en Th Berben, De vakbeweging en
sociale zekerheid in Nederland na 1945,
Nijmegen, 1982, blz. 55-61 De hier
weergegeven reacties zijn ontleend aan
Janssen en Berben.

Op 18 juni 1947 wordt, naar aanleiding van de commentaren van de
Stichting van de Arbeid op het rapport van de commissie-Van Rhijn, een
nieuwe commissie ingesteld, de gemengde commissie-Van Rhijn. Deze
commissie bestaat uit zes ambtelijke vertegenwoordigers en elf verte–
genwoordigers van de Stichting van de Arbeid. De commissie brengt in
maart 1948 haar rapport uit, dat aanzienlijk afwijkt van het rapport van
de eerste commissie-Van Rhijn.19

De gemengde commissie-Van Rhijn is van mening dat het bestaande
dualistische uitvoeringssysteem, waarbij per verzekering bedrijfsorganen
en overheidsorganen aanvullend naast elkaar werkzaam zijn niet moet
worden bestendigd. De gemengde commissie-Van Rhijn ziet de toekom–
stige uitvoeringsorganisatie van de sociaie zekerheid als volgt:

- bedrijfsverenigingen voeren de wachtgeld– en werkloosheidsverzeke–
ringen, de ziekengeld–, ongevallen– en invaliditeits– verzekering en de
kinderbijslagverzekering. Met «bedrijfsverenigingen» bedoelt de
commissie verplichte vakbedrijfsverenigingen, dat wil zeggen één
vereniging per bedrijfstak met een verplicht lidmaatschap. Deze vereni–
gingen worden gevormd door werkgevers en werknemers gezamenlijk.
Deze bedrijfsverenigingen zijn derhalve niet van eenzelfde karakter als de
privaatrechtelijke verenigingen die men voor de Tweede Wereldoorlog
kende. De commissie sluit hiermee aan bij de verplichte vakbedrijfsver–
enigingen zoals ze ook waren voorgesteld in het ontwerp voor een
Werkloosheidswet.20 Deze vakbedrijfsverenigingen moeten volgens de
gemengde commissie ook de andere sociale verzekeringen gaan
uitvoeren.

- een centrale Sociale Verzekeringsraad (SVR) vormt het toporgaan
van de gehele uitvoeringsorganisatie. Deze SVR wordt belast met het
toezicht op en de coördinatie van de uitvoering. Deze SVR wordt
tripartite samengesteld (een derde werkgeversvertegenwoordigers, een
derde werknemersvertegenwoordigers, een derde overheidsvertegen–
woordigers);

- de administratie van de verenigingen, dat wil zeggen het uitvoeren
van de regelingen op individueel niveau, wordt opgedragen aan een
Centraal Administratiekantoor (CAK) met districts– en plaatselijke
kantoren. De centrale Raad kan aan een bedrijfsvereniging eventueel
toestaan de administratie zelf te voeren. Het CAK komt onder toezicht te
staan van de SVR;

- de Federatie van Bedrijfsverenigingen geeft leiding aan het optreden
van de bedrijfsverenigingen naar binnen en buiten. Wettelijk wordt het
mogelijk gemaakt dat bepaalde bevoegdheden van de SVR aan de FBV
worden overgedragen. De FBV blijft wel ondergeschikt ten opzichte van
de SVR;

- ten aanzien van de rechtshandhaving bepleit de commissie dat de
Raden van Beroep in eerste instantie rechtspreken. De paritair samenge–
stelde Scheidsgerechten en Commissies van scheidslieden moeten
worden opgeheven. De commissie kiest voor Raden van Beroep omdat
deze onafhankelijk zijn, in tegenstelling tot de andere instanties, waarvan
de leden worden benoemd door de bedrijfsverenigingen.

Het grootste struikelkblok in de commissie blijkt te zijn de uitvoering
van de toekomstige ouderdomsverzekering. Moet deze verzekering
worden uitgevoerd door bedrijfsverenigingen of door overheidsorganen?
In de commissie komt men uiteindelijk tot een compromis: de ouder–
domsverzekering zou door bedrijfsverenigingen worden uitgevoerd, maar
tegelijkertijd moet een grote rol worden toegekend aan de Centrale SVR
bij de uitvoering.

De werknemers– en werkgeversorganisaties komen in 1949 met
reacties op het rapport van de tweede commissie-Van Rhijn.21 Het Chris–
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telijk Nationaal Vakverbond (CNV) is van mening dat de uitvoering van de
sociale zekerheid geheel in handen dient te liggen van het bedrijfsleven.
Met een beroep op het beginsel van de soevereiniteit in eigen kring wijst
het CNV een tripartite samengestelde SVR af. Er dient volgens het CNV
een strikte scheiding te komen van een uitvoering door het bedrijfsleven
en toezicht door de overheid. De Katholieke Arbeidersbeweging (KAB)
wijst een tripartite SVR niet af, maar is van mening dat deze Raad alleen
een toezichthoudende taak moet hebben. De uitvoering van de sociale
zekerheid moet geheel in handen zijn van werkgevers en werknemers
zelf. Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) heeft een
geheel andere mening. Het NVV wil juist een grotere overheidsinvloed op
de sociale zekerheid. Het NVV pleit daarom voor een Centraal Admini–
stratiekantoor. Het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond (CSWV), de
grootste werkgeversorganisatie, sluit zich aan bij het rapport van de
gemengde commissie-Van Rhijn, maar vindt dat het bedrijfsleven moet
kunnen beslissen over het al dan niet zelf voeren van de administratie
van de sociale verzekeringen. Het RKWVW (Roomsch Katholiek Verbond
van Werkgeversverenigingen) stelt zich eveneens grotendeels achter de
standpunten van de gemengde commissie-Van Rhijn, maar is ook van
mening dat de uitvoeringsorganen hun eigen administratie moeten
kunnen voeren. Het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers
(VPCW) is voorstander van «zelfdoen» door het bedrijfsleven en verzet
zich tegen een CAK. Er moet een strikte scheiding komen tussen
uitvoering door het bedrijfsleven en toezicht door de overheid. Dit
standpunt wordt verdedigd met een beroep op de «soevereiniteit in eigen
kring» .

Inmiddels komt op sociaal gebied een aantal maatregelen tot stand.
De Kinderbijslagwet 1939 wordt uitgebreid met uitkeringen voor het
eerste en tweede kind en de uitkering ingevolge de Ziektewet wordt van
26 op 52 weken gebracht.

In deze periode wordt volop nagedacht over het (toekomstige) sociale
zekerheidsstelsel zoals dat in Nederland en in de toekomst gestalte moet
krijgen. Daarbij tekenen zich de verschillen in opvatting, die ook vóór de
Tweede Wereldoorlog aanwezig waren, duidelijk af. De verschillen in
opvatting ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid vinden
grotendeels hun grondslag in een verschil in ideologie.

Overheid enerzijds en werkgevers– en werknemersorganisaties ander–
zijds zijn drie partijen, die elk een rol wensen te spelen in het sociale
zekerheidsstelsel, en met name in de uitvoeringsorganisatie. Duidelijk is,
dat van regeringswege terdege rekening wordt gehouden met de stand–
punten die bij werkgevers en werknemers leven.

4. DE ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERING (OSV)

Over de rapporten van de beide commissies-Van Rhijn is in het
parlement nimmer een discussie gevoerd. Wel vormen de rapporten (en
met name het rapport van de gemengde commissie-Van Rhijn) de aanzet
tot een wettelijke regeling over de uitvoeringsorganisatie van de sociale
zekerheid.

In juni 1950 dienen de minister van Binnenlandse Zaken Teulings, de
minister van Sociale Zaken Joekes (PvdA) en staatssecretaris Van Rhijn
(de voormalige secretaris-generaal is inmiddels staatssecretaris van
Sociale Zaken geworden), een wetsontwerp in waarin aan de voorstellen
van de gemengde commissie-Van Rhijn nader vorm wordt gegeven.

Na indiening van het wetsontwerp Herziening Uitvoering Sociale
Verzekering (Organisatiewet Sociale Verzekering) duurt het nog twee jaar
voor de wet in werking treedt. In en buiten het parlement zijn er drie
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belangrijke, met elkaar samenhangende, onderwerpen in het
wetsontwerp die punt van discussie vormen:

1. de vraag is of er een Centraal Administratiekantoor (CAK) of een
Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) moet komen;

2. wat moet de positie zijn van het toporgaan in de uitvoeringsorgani–
satie, de SVR?

3. wat moet de positie van de bedrijfsverenigingen zijn?

ad 1. In het wetsontwerp wordt, overeenkomstig de voorstellen van de
Stichting van de Arbeid en de gemengde commissie-Van Rhijn, voorge–
steld een CAK centraal administratiekantoor met districtskantoren in te
stellen. Dit centrale administratiekantoor zal, volgens de toelichting bij
het wetsvoorstel, uitsluitend worden belast met de administratie van de
bedrijfsverenigingen. De bedrijfsverenigingen zullen zelf hun uitkerings–
beleid kunnen bepalen. De minister van Sociale Zaken is, met andere
woorden, vóór een centrale administratie. Hij is daarbij van mening dat
daarmee de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven niet wordt
aangetast: «Omdat de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijfsvereni–
gingen uiteraard in de eerste plaats ligt in het te voeren beleid bij de
uitvoering van de sociale verzekeringen en niet zozeer in het zelfstandig
voeren van de administratie.» De bedrijfsverenigingen moeten worden
verplicht hun administratie door dit CAK te laten voeren.

Als compromis voor de voorstanders van een zelfdoen wordt in het
wetsontwerp voorgesteld dat de bedrijfsverenigingen aan de SVR
kunnen verzoeken de administratie in eigen beheer uit te mogen voeren.
Deze toestemming kan, met uitzondering van de ouderdomsverzekering
(waaraan zwaardere eisen worden gesteld) slechts worden geweigerd,
indien tegen het voeren van de administratie in eigen beheer overwe–
gende technische of administratieve bezwaren bestaan. De toestemming
aan een bedrijfsvereniging tot het voeren van een eigen administratie
behoeft de goedkeuring van de minister van Sociale Zaken.

Het wetsontwerp, en met name het voorstel voor een CAK, wordt in
het parlement niet goed ontvangen. De voorstanders van zelfdoen zijn
van mening dat er niet een CAK maar een GAK moet komen.
Uitgangspunt moet zijn dat een bedrijfsvereniging haar eigen admini–
stratie voert, met de bevoegdheid om deze over te dragen aan het GAK,
een orgaan van het georganiseerde bedrijfsleven. Het voeren van een
eigen administratie (het uitvoeren van de regelingen) wordt een wezenlijk
onderdeel geacht van het «zelf-doen», omdat de administratie niet zou
zijn te onderscheiden van beleidsvragen. Deze wensen worden via het
bekende «amendement-Stapelkamp» aan het kabinet kenbaar gemaakt."
Het kamerlid Stapelkamp, lid van de ARP en oud-CNV-voorzitter, heeft
grote bezwaren tegen een centraal administratiekantoor. Hij vindt dat in
de lijn van het zelfdoen ligt dat bedrijfsverenigingen, ook zij, die hun
administratie door een administratiekantoor laten uitvoeren, zelf verant–
woordelijk blijven voor de uitvoering. «Daarom is het gewenst, dat dit
administratiekantoor door het bedrijfsleven wordt in het leven geroepen
en beheerd».23 Hij wijst op de diverse adressen, die aan de Tweede
Kamer zijn gestuurd en waaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van
het georganiseerde bedrijfsleven dezelfde mening is toegedaan. In de
Kamer wordt heftig gediscussieerd. Stapelkamp wordt gesteund door het
kamerlid Van Thiel (KVP), die wijst op de meningen van het Convent der
christelijk-sociale organisaties en van vier katholieke sociale organisaties,
waaronder de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging. Deze organi–
saties verzetten zich fel tegen het voorgestelde centrale administratie–

22 TK 1951-1952,1679, nr 18. kantoor. Het georganiseerde bedrijfsleven is zelfs al klaar voor een door
" Handeiingen TK, 1952, biz 1308 hen op te richten gemeenschappelijk administratiekantoor, zoals blijkt uit
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2b Handelmgen TK. 1952, blz 1314
26 Handelingen TK, 1952. blz 1320
27 Handelingen TK. 1952. blz 1328.
28 TK 1951-1952, 1679. nr. 23.

een door Van Thiel aangehaald nummer van de «Katholieke Werkgever»
van 24 januari 1952, waarin staat vermeld: «Intussen zijn reeds de
statuten gereed gemaakt van een gemeenschappelijk administratie–
kantoor, hetwelk door de centrale werkgevers– en werknemersorgani–
saties zal worden opgericht».24 Stapelkamp krijgt eveneens steun van de
kamerleden Fortanier-De Wit (WD) en Kikkert (CHU). De PvdA, bij
monde van het kamerlid Van den Born (tevens voorzitter van de Metaal–
bewerkersbond van het NW), verklaart zich tegenstander van de door
Stapelkamp voorgestelde wijzigingen in het oorspronkelijke
wetsontwerp. De PvdA is voorstander van een CAK. Bovendien twijfelt
Van den Born aan het nut van een zelfdoen via een gemeenschappelijk
administratiekantoor. «Ik had toch wel gaarne gewild, dat een van de
voorstanders van het zgn. zelf doen nu eens een duidelijke uiteenzetting
had gegeven van het grote nut en de grote gevolgen, de grotere
efficiency en het grote belang van het zelf doen». Verder is de PvdA
voorstander van een uitvoering van de werknemersverzekeringen door
bedrijfsverenigingen en volksverzekeringen door Raden van Arbeid.25 Het
kamerlid Gortzak (CPN) verzet zich tegen het gehele wetsontwerp. Hij is
enerzijds vanwege principiele motieven tegen het wetsontwerp: «omdat
het uitvoeringsorgaan van de sociale verzekering in deze maatschappij in
de handen van de Overheid dient te zijn met werkelijke en voldoende
medezeggenschap van de arbeiders». Anderzijds heeft hij ook praktische
bezwaren: «omdat de belangen van de verzekerden naar onze overtuiging
beter behartigd zouden worden door organen die niet direct en openlijk
aan het bedrijfsleven zitten vastgekoppeld».26 Staatssecretaris Van Rhijn
wijst er in de discussie op, dat bij de vraag «uitvoering door bedrijfsor–
ganen of overheidsorganen» politieke beginselen een rol spelen, die in
feite op één lijn zitten. Het streven naar zelfdoen is terug te vinden in
zowel anti-revolutionaire kring (soevereiniteit in eigen kring), rooms–
katholieke kring (subsidiariteit), als in kringen van de PvdA (functionele
decentralisatie)».27 Men verschilt echter van mening over de mate van
zelfdoen. De staatssecretaris doet in de Kamer nog een verwoede poging
een CAK te verdedigen. Hij wijst op de moeilijke positie die de SVR zou
krijgen bij verwezenlijking van de plannen van Stapelkamp. «Hoe moet
men zich nu voorstellen, dat de verhouding zal worden tussen het
gemeenschappelijk administratiekantoor, samengesteld uit werkgevers
en werknemers enerzijds, en de SVR aan de andere zijde? Hier krijgt men
twee autoriteiten, die gemakkelijk met elkaar in botsing kunnen komen.»
«Wat zal er bovendien van het toezicht op het GAK terechtkomen, indien
de Sociale Verzekeringsraad voor twee derde is samengesteld uit
dezelfde personen als het gemeenschappelijk administratiekantoor? De
verhouding tussen de SVR en het GAK kan gemakkelijk een bron van
conflicten, van mogelijke doublures worden.» Hoewel de minister en
staatssecretaris het dus niet eens zijn met het voorstel voor een GAK,
zwichten zij voor de bezwaren van Stapelkamp c.s. en wijzigen het
oorspronkelijke wetsontwerp. In het uiteindelijke wetsontwerp wordt het
voorstel voor een GAK overgenomen. Hierdoor kan Stapelkamp zijn
amendement intrekken. Van den Born tracht via een amendement nog
gedaan te krijgen, dat de oorspronkelijke tekst van het wetsontwerp
wordt hersteld en door de SVR een Centraal Administratiekantoor zal
worden opgericht. Hij is van mening dat de staatssecretaris, door mee te
gaan met de door Stapelkamp voorgestelde wijzigingen, «de ruggegraat
uit het wetsontwerp heeft gehaald». Het amendement krijgt echter niet
voldoende steun in de Kamer. In de definitieve wettekst wordt
opgenomen dat een bedrijfsvereniging bevoegd zal zijn de administratie
van een of meer takken van verzekering zelfstandig te voeren, indien en
voor zover de SVR heeft verklaard, dat tegen het zelfstandig voeren van
de administratie door de bedrijfsvereniging geen bezwaar bestaat. Het
alternatief voor de bedrijfsvereniging is, dat de administratie wordt
opgedragen aan een GAK.28
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bij de stemming aanwezig was (de Tweede
kamer telde destijds nog 100 leden)
" Handelingen TK, 1952, blz 1768.

ad 2. In het oorspronkelijke wetsontwerp was voorgesteld dat het CAK
zou worden opgericht en beheerd door de nieuw op te richten SVR. Het
dagelijks bestuur van de SVR zou de directie van het CAK en zijn
districtskantoren benoemen. Via het amendement-Stapelkamp wordt in
de OSV niet gekozen voor een ambtelijk CAK maar voor een GAK met
een paritair samengesteld bestuur. Het kamerlid Kikkert (CHU) vindt
oprichting van een CAK door de SVR onjuist: «De SVR moet zich
beperken tot de taak van het toezicht. Ook het bedrijfsleven zelf, althans
grote groepen daarvan, stelt het op prijs, dat een CAK door het bedrijfs–
leven zelf opgericht en beheerd wordt, onder toezicht van de Sociale
Verzekeringsraad».29 Het GAK zou moeten worden opgericht door de
naar het oordeel van de minister algemeen erkende centrale organisaties
van werkgevers en werknemers gezamenlijk. De keuze voor een GAK in
plaats van een CAK heeft derhalve gevolgen voor de bevoegdheden van
de SVR, die nu immers geen taak krijgt bij het oprichten en bekeren van
het administratiekantoor. In de toelichting bij de derde nota van wijzi–
gingen wordt, om de positie van de SVR weer wat te verstevigen,
voorgesteld dat de SVR zich op belangrijke vergaderingen van het GAK
zou kunnen laten vertegenwoordigen door een of twee personen, die op
vergaderingen dan een raadgevende stem zouden hebben.30

ad 3. De bedrijfsverenigingen moeten volgens de OSV in de toekomst
alle sociale verzekeringen gaan uitvoeren. Een dergelijke herziening van
de uitvoeringsorganisatie moet echter geleidelijk aan plaatsvinden. Bij
inwerkingtreding van de wet blijven daarom de RVB en de Raden van
Arbeid voorlopig nog belast met de uitvoering van de ongevallen– en
invaliditeitsverzekering. Aanvankelijk wil het kabinet ook de ouderdoms–
verzekering onder de werking van de OSV brengen, maar bij de behan–
deling van het ontwerp in de Tweede Kamer bestaat hierover geen
eenstemmigheid. Besloten wordt voorlopig de uitvoering van de ouder–
domsverzekering nog niet op te dragen aan de bedrijfsverenigingen en
de voorstellen voor de definitieve ouderdomsverzekering af te wachten.

In het wetsontwerp-OSV wordt tegelijkertijd een wijziging van de ZW31

en de Kinderbijslagwet32 voorgesteld. De bedoeling is immers de
uitvoering van deze wetten ook op te dragen aan de verplichte vakbe–
drijfsverenigingen van de OSV. Het toezicht moet in handen komen van
de SVR. Ook het beroepsrecht wordt aangepast. Het beroepsrecht in de
ZW was in eerste aanleg opgedragen aan de door de bedrijfsvereni–
gingen ingestelde scheidsgerechten. Men acht het noodzakelijk wanneer
aansluiting bij een bedrijfsvereniging verplicht wordt, de rechtspraak in
handen te leggen van een onafhankelijk rechtsprekend overheidsorgaan,
waarmee wordt bedoeld de Raden van Beroep. Ook de rechtspraak
inzake uitkeringen van de Kinderbijslagwet wordt aan de Raden van
Beroep opgedragen.

Het wetsontwerp voor de OSV wordt in 1952 in de Tweede Kamer met
45 tegen 22 stemmen aangenomen.33 PvdA en CPN stemmen tegen.
Opmerkelijk is dat de PvdA-fractie tegen het wetsontwerp stemt, terwijl
dat door PvdA-bewindslieden wordt verdedigd. Die bewindslieden
hebben inmiddels echter zoveel concessies gedaan, dat het
wetsontwerp, in vergelijking met de oorspronkelijke tekst, voor de
PvdA-fractie in de Tweede Kamer niet meer aanvaardbaar is. «Het ware
ons liever geweest als krachtiger was vastgehouden aan de inhoud van
het oorspronkelijke wetsontwerp, ja, wij achten de inhoud van de wet
thans in principe afwijkend van het oorspronkelijke wetsontwerp, dat wij
niet kunnen begrijpen, dat de Minister en de Staatssecretaris het zo ver
hebben laten komen».34
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In 1952 wordt de privaatrechtelijke Vereniging «Gemeenschappelijk
Administratiekantoor in Overgangstijd» opgericht, welke later wordt
omgezet in de vereniging «Gemeenschappelijk Administratiekantoor.» Zij
wordt opgericht door de algemeen erkende centrale werkgevers– en
werknemersorganisaties. Oprichters zijn de centrale organisaties van
industrie, agrarisch bedrijf en middenstand (in totaal negen organisaties)
en, van werknemerszijde, het NVV, de KAB en het CNV. Het bestuur
wordt paritair samengesteld. Afgesproken wordt dat in het bestuur de
centrale werkgevers– en werknemersorganisaties en de bedrijfsvereni–
gingen die het lidmaatschap van de vereniging bezitten, vertegen–
woordigd zijn.35 Van de bestuursleden zal een derde deel worden aange–
wezen door de oprichtende werkgeversorganisaties in onderling overleg,
een derde deel door de oprichtende werknemersorganisaties in onderling
overleg en een derde deel door de algemene ledenvergadering van de
vereniging uit de bestuursleden van de aangesloten bedrijfsverenigingen.
Ten aanzien van de laatstgenoemde groep is de bedoeling dat er sprake
zal zijn van een rouleersysteem, waardoor zal zijn verzekerd dat jaarlijks
twee bedrijfsverenigingen aan de beurt zullen komen om in het bestuur
vertegenwoordigd te zijn (een werkgeverslid en een werknemerslid). Het
GAK zal bestaan uit een hoofdkantoor en 23 districtskantoren. Door
wijze van oprichting en beheer is duidelijk, dat het GAK met recht «een
orgaan van het gerorganiseerde bedrijfsleven» kan worden genoemd.

De SVR wordt in 1952 geïnstalleerd door minister Suurhoff. De SVR
wordt voor twee derde deel samengesteld uit werkgevers– en werkne–
mersvertegenwoordigers en voor het overige gedeelte uit door de
minister van Sociale Zaken aangewezen leden. De voorzitter van de Raad
wordt door de Kroon benoemd. De SVR wordt belast met het toezicht op
de bedrijfsverenigingen en de andere organen van de sociale verze–
kering. Dit houdt in dat de SVR ook wordt belast met het toezicht op de
RVB, waarmee de taak van de SVR zich verder uitstrekt dan alleen tot de
werknemersverzekeringen. Bepaald wordt dat de Raad de organen op
wie hij toezicht houdt voorschriften kan geven ten behoeve van een
goede en gecoördineerde uitvoering van de verschillende takken van
verzekering. Ten slotte wordt de SVR ook gezien als adviesorgaan van de
regering op het terrein van de sociale verzekeringen. In dit verband wijst
minister Suurhoff in zijn installatierede nog op de noodzaak tot samen–
werking en afbakening van bevoegdheden tussen de SVR en de
Sociaal-Economische Raad (SER): «Aanvankelijk zie ik de taakverdeling
tussen beide colleges zó, dat de Sociaal-Economische Raad de algemene
aspecten van sociale en economische aard zal blijven bezien, terwijl Uw
Raad de hem voorgelegde kwesties op haar verzekeringstechtnische en
administratieftechnische mérites zal hebben te beschouwen. Een derge–
lijke taakverdeling moge ik gaarne in Uw aandacht aanbevelen.»36

De OSV treedt in 1953 in werking. Ze vormt de basis voor een groot
deel van de huidige uitvoeringsorganisatie. Het bedrijfs– en beroepsleven
wordt bij invoering van de OSV ingedeeld in bedrijfsverenigingen. Per
bedrijfstak bestaat één bedrijfsvereniging. Bij de indeling van het
bedrijfsleven is men uitgegaan van een statistiek van de RVB. Van
Schaik, voormalig president-directeur van het GAK, merkt hierover op:
«Meestal klopte dat wel; de bakkers kwamen echt wel bij de bakkersver–
eniging terecht. Soms echter ging de RVB indelen naar overeenkomende
kenmerken en dan liep het mis.»37 Er is één algemene restbedrijfsver–
eniging voor die onderdelen van het bedrijfs– en beroepsleven die niet
zijn ondergebracht bij een vakbedrijfsvereniging. De werkgevers zijn van
rechtswege aangesloten bij de voor dat onderdeel erkende bedrijfsver–
eniging.

De verplichte vakbedrijfsverenigingen in de OSV hebben een publiek–
rechtelijk karakter. Zij hebben een wettelijk monopolie voor de uitvoering
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van de sociale verzekeringen, hun taken en bevoegdheden worden
wettelijk geregeld en ze komen onder toezicht van de SVR. De minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient een bedrijfsvereniging als
zodanig te erkennen. Voor erkenning dient de bedrijfsvereniging te
worden opgericht door een of meer naar het oordeel van de minister
representatieve organisaties van werkgevers en één of meer naar het
oordeel van de minister representatieve organisaties van werknemers.

Hoewel de bedoeling van de OSV is dat de bedrijfsverenigingen uitein–
delijk alle sociale zekerheidsregelingen gaan uitvoeren, blijven de RVB en
de Raden van Arbeid vooralsnog belast met de ongevallen–, invaliditeits–
en ouderdomswetten.

De Federatie van Bedrijfsverenigingen voor de Ziekengeldverzekering
ondergaat een naamsverandering. Nu zij niet langer alleen behoeft te
zorgen voor de coördinatie van de uitvoering van de ZW, verandert haar
naam in het meer algemene «Federatie van Bedrijfsverenigingen». De
Federatie krijgt geen wettelijke basis in de OSV, hoewel hierover wel nog
is gediscussieerd. In de Memorie van Toelichting bij de OSV wordt er op
gewezen dat de SVR, als toporgaan in de uitvoeringsorganisatie belast
met de coördinatie, reeds een wettelijke basis heeft. De FBV dient een
privaatrechtelijke, op basis van vrijwilligheid bestaande organisatie te
blijven. Wanneer aan de FBV bij de wet de positie wordt gegeven van
een toporgaan der bedrijfsverenigingen, opent dit de mogelijkheid voor
allerlei doublures en competentiemogelijkheden met de SVR, welke met
het toezicht op de bedrijfsverenigingen belast is. Bovendien, zo staat in
de memorie van toelichting, neemt het bedrijfsleven in de voorgestelde
uitvoeringsorganisatie een overwegende plaats in, ook zonder dat de FBV
in die wet wordt opgenomen. Tot slot zal een overdracht van bevoegd–
heden als door de gemengde commissie aanbevolen leiden tot een
uitholling van de SVR en daardoor tot een verdringing van de overheids–
invloed.38

Parallel aan de discussie over de uitvoeringsorganisatie in de sociale
zekerheid loopt de discussie over een publiekrechtelijke ordening (pbo)
van het sociaal-economische leven. Evenals bij de herziening van de
uitvoeringsorganisatie zijn bij het vraagstuk van de publiekrechtelijke
ordening ideologische standpunten zeer belangrijk. Daarbij komen
verschillen van inzicht naar voren, die vooral geconcentreerd waren op
de rol van de overheid. Moet de overheid of moet het bedrijfsleven zelf
een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de pbo? In katholieke
kring wordt de pbo-gedachte, vanuit het beginsel van de subsidiariteit,
een warm hart toegedragen. Sociaal-democraten zijn vanuit het beginsel
van de functionele decentralisatie voorstander van een publiekrechtelijke
ordening. Bedrijfsschappen met verordenende bevoegdheden zouden
een rol kunnen spelen bij een door de overheid geleide plan-economie.
Ook in protestants-christelijke kringen heeft men, vanuit het beginsel van
de soevereiniteit in eigen kring, weer een bepaalde visie op een publiek–
rechtelijke ordening van het bedrijfsleven. Daarbij speelt een rol, dat de
iniatieven voor een publiekrechtelijke ordening moeten uitgaan van het
bedrijfsleven zelf (vergelijk het GAK in plaats van het CAK), in tegen–
stelling tot de sociaal-democratische opvattingen. De liberalen vinden de
pbo slechts aanvaardbaar als deze op basis van vrjwilligheid wordt
opgebouwd.

Hoewel verschillende groeperingen voorstander zijn van een publiek–
rechtelijke ordening van het bedrijfsleven, geven zij daar elk een andere
invulling aan.39

In 1945 wordt een poging tot regeling van een publiekrechtelijke
ordening van het bedrijfsleven ondernomen. In dat jaar wordt door

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 233



minister Vos een voorontwerp van wet voor een publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie (pbo) ingediend. Door de diverse (ideologische)
tegenstellingen komt echter pas in februari 1950 de Wet op de Bedrijfs–
organisatie (WBO) tot stand, na een aantal amenderingen op het
oorspronkelijke wetsontwerp.40 Gezegd wordt wel dat de wet uiteindelijk
een «compromis van een compromis» is geworden.41 In de wet is
voorzien in een geheel van bedrijfs– en produktschappen, waarin
werkgevers en werknemers, onder toezicht van de overheid, de belangen
van hun eigen bedrijfstak behartigen. De schappen zouden diverse
bevoegdheden moeten hebben, waaronder ook verordenende bevoegd–
heden. In de periode 1952-1956 heeft de KVP een aparte minister voor
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, maar toch is uiteindelijk aan de
wet slechts zeer gedeeltelijk uitvoering gegeven. Alleen in de landbouw
en handel zijn schappen tot stand gekomen. Wel van belang is de in de
Wet op de Bedrijfsorganisatie geregelde SER, die in de wet een plaats
heeft gekregen als toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorgani–
satie. De formulering in de wet van de taken van de SER wordt wel
kenmerkend genoemd voor het compromiskarakter van de wet. De
formulering luidt: «een het belang van het Nederlandse volk dienende
werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang
van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behar–
tigen».42 43 De SER kent een tripartite samenstelling en adviseert de
regering op verzoek of uit eigen beweging over sociale en economische
aangelegenheden. De regering is verder verplicht advies te vragen over
voorgenomen belangrijke maatregelen op deze terreinen.44

Zowel de discussie over de herziening van de uitvoering van de sociale
zekerheid als de discussie over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
wordt gekenmerkt door de reeds eerder genoemde ideologische tegen–
stellingen. Beide discussies tonen aan dat op basis van verschillen in
ideologie compromissen worden gesloten. Enerzijds wordt aan het
beginsel van het «zelfdoen» uitvoering gegeven en krijgt het georgani–
seerde bedrijfsleven een aantal belangrijke verantwoordelijkheden toege–
deeld bij de behartiging van de belangen van hun eigen leden, anderzijds
wordt ook de overheid daarbij betrokken, met name via de toezichthou–
dende organen. Bedoelde compromissen liggen aan de basis van zowel
de wettelijke regeling rondom de uitvoeringsorganisatie van de sociale
zekerheid als de wettelijke regeling rondom de publiekrechtelijke
ordening.

40 Wet van 4 mei 1950, Stb K 1 74
41 P.J. Oud, Honderd jaren Een eeuw van
staatkundige vormgeving in Nederland,
1840-1940 , Assen, 1987, blz. 341.
41 Artikel 2 Wet op de Bedrijfsorganisatie
43 T van Peijpe, a.w. 1985, blz 376-377.
44 Artikel 41 Wet op de Bedrijfsorganisatie.
45 J C Burger, Sociale Zaken en Werkgele–
genheid, Profiel van een ministerie , Depar–
tementale Studies nr. 5, 's-Gravenhage,
1993, blz 8

5. DE PERIODE VAN UITBOUW VAN HET SOCIALE ZEKER–
HEIDSSTELSEL: VAN 1952 TOT 1967

De periode na 1952 wordt gekenmerkt door een vrijwel voortdurende
economische hoogconjunctuur. Economisch gezien is er ruimte voor een
uitbreiding van het sociale zekerheidstelsel.

Het Ministerie van Sociale Zaken krijgt in 1951 een andere naam:
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Vanaf 1949 is er een
aparte staatssecretaris voor Volksgezondheid.45 In de periode van 1945
tot december 1958 wordt het Ministerie van Sociale Zaken geleid door
PvdA-ministers, achtereenvolgens Drees (1945-1948), Joekes
(1948-1952) en Suurhoff (1952-1958).

Onder opeenvolgende kabinetten, met zowel een rooms-rode (tot
1959) als een (van 1959 tot 1973) confessioneel-liberale signatuur,
worden diverse nieuwe verzekeringswetten ingevoerd.

Reeds in 1947 dienden de Minister van Sociale Zaken Drees en de
minister van Financiën Lieftinck een wetsontwerp in voor een verplichte
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verzekering tegen werkloosheid. In 1949 wordt de Werkloosheidswet
door de Tweede Kamer aangenomen. In verband met de economische
omstandigheden treedt de wet met enige vertraging in 1952 in
werking.46 De wet wordt uitgevoerd door de verplichte vakbedrijfsvereni–
gingen zoals geregeld in de OSV. In feite had het idee van de verplichte
vakbedrijfsverenigingen zijn oorsprong gehad in het wetsontwerp-WW,
waar deze verplichte vakbedrijfsverenigingen voor het eerst werden
voorgesteld. Het kabinet vindt dergelijke verplichte vakbedrijfsvereni–
gingen een vereiste voor een goede en overzichtelijke organisatie der
uitvoering.*7

De sociale verzekeringen zijn in deze periode voornamelijk beperkt tot
werknemers, maar er komen stemmen op ook voorzieningen te treffen
voor zelfstandigen. Onder minister Joekes, minister van Sociale Zaken in
het tweede kabinet-Drees, komt in 1951 de Noodwet Kinderbijslag
Kleine Zelfstandigen tot stand.48

Het derde kabinet-Drees (1952-1956) staat, financieel gezien, onder
een gunstig gesternte, zodat er ruimte is voor een uitbreiding van het
sociaal zekerheidsstelsel. Minister van Sociale Zaken in deze periode is
Suurhoff. In de periode van zijn ministersschap treedt de eerste volksver–
zekering in werking. Suurhoff is een voormalig bestuurder van het NVV
en om die reden bestaan er aanvankelijk aan confessionele zijde
bezwaren tegen zijn benoeming.49

Op 1 januari 1957 komt de Algemene Ouderdomswet (AOW) tot
stand.50 Voordien voorzag de Invaliditeitswet in zowel een ouderdomsver–
zekering als in een invaliditeitsverzekering. Reeds in de rapporten-van
Rhijn was gepleit voor een afzonderlijke wettelijke ouderdomsvoorziening
en Drees had in 1947, met de Noodwet-Ouderdomsvoorziening51, de
basis voor de wet gelegd. Hoewel het wetsontwerp-AOW door minister
Suurhoff wordt ingediend, is Drees met zijn Noodwet bekend geworden
als de «vader der oude van dagen». (De uitdrukking «Van Drees trekken»
zegt in dit opzicht genoeg). De SER had reeds in 1954 een advies uitge–
bracht over de voorgestelde wettelijke ouderdomsverzekering, waarin in
meerderheid was geadviseerd tot een wettelijke ouderdomsvoorziening.52

De meningen zijn echter verdeeld. Suurhoff moet in de Tweede Kamer
de portefeuillekwestie stellen en ARP en VVD stemmen uiteindelijk tegen
het wetsontwerp.53 De AOW is de eerste verplichte verzekering, bedoeld
voor de gehele bevolking in plaats van voor alleen werknemers. De wet
wordt daarom wel een keerpunt in de geschiedenis van de sociale
zekerheid genoemd. Aanvankelijk geeft de AOW een bodemuitkering.
Deze bodemuitkering moet door werkgevers en werknemers zelf worden
aangevuld. In 1965 wordt de AOW-uitkering gekoppeld aan het sociaal
minimum.

Hoewel voor de uitvoering van de AOW niet wordt aangesloten bij de
uitvoeringsorganisatie van de OSV en een afwijkende regeling wordt
overeengekomen, vormt de uitvoering geen discussiepunt. In navolging
van het SER-advies kiest het kabinet voor een gecentraliseerde
uitvoering met waar mogelijk regionale vertakkingen, in plaats van een
bedrijfs(tak)gewijze uitvoering. Deze keuze heeft te maken met het
karakter van de ouderdomsverzekering: ze is een volksverzekering en is
niet beperkt tot werknemers. Volgens staatssecretaris Van Rhijn past bij
een volksverzekering dat ook andere belanghebbende maatschappelijke
groeperingen worden ingeschakeld bij de wetsuitvoering.54 Het kamerlid
Stapelkamp verklaart: «Tegen deze uitvoering bestaat bij mijn politieke
vrienden en mij geen bezwaar. Waar zij wel bezwaar tegen hebben, is
dat de gedachte: uitvoering door een autonoom rechtspersoonlijkheid
bezittend orgaan, niet consequent is doorgevoerd en dit uitvoerend
orgaan niet belast wordt met de heffing en inning der premies, maar de
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Rijksbelastingdienst. Dit is naar ons gevoelen een essentieel deel van de
uitvoering der wet, een zeer belangrijk deel, en wij betreuren het in hoge
mate, dat de Minister niet gezocht heeft naar een mogelijkheid om het
uitvoerend orgaan ook met de premie-inning te belasten.»55

Voorgesteld wordt de uitvoering op te dragen aan de RVB. Tegelij–
kertijd wordt echter voorgesteld de RVB om te vormen tot een
zelfstandig rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam met een publiekrech–
telijk karakter, waarvan het bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers
van werkgevers-en werknemersorganisaties en de overheid. De RVB had
voordien een ambtelijk bestuur dat bestond uit drie door de Kroon
benoemde leden.56 In het parlement bestaat in het algemeen overeen–
stemming over de voorgestelde uitvoeringsorganisatie en over de
bestuursvorm die de omgevormde RVB zal krijgen: «Algemeen
verklaarde men zich ook op dit punt gaarne met het ontwerp accoord.»57

Slechts enkele leden van de Commissie van Voorbereiding voor het
ontwerp van wet op de AOW zijn tegen een uitvoering door de tripartite
Sociale Verzekeringsbank (SVB), omdat zij van mening zijn dat de
uitvoering van de AOW geheel aan overheidsorganen moet worden
opgedragen.58 In het Voorlopig Verslag bij het wetsontwerp-AOW wordt
opgemerkt: «Het gemotiveerde betoog van de Regering, dat voor een
bedrijfstakgewijze uitvoering met voor de verschillende bedrijfstakken
uiteenlopende trekken geen plaats is, en dat een doelmatige organisatie
van deze verzekering een in beginsel gecentraliseerde uitvoerting vereist,
ondervond geen tegenspraak.»59 De RVB krijgt in 1956 een triparte
samenstelling. Van Rhijn had nog een voorstel gedaan voor een vierledig
samengesteld bestuur, waarbij als vierde groepering werd gedacht aan
een vertegenwoordiging van de «andere betrokken organisaties zoals
(huisjvrouwen en vrije beroepen. De SVR had echter ten aanzien van dit
voorstel negatief geadviseerd, omdat aanwijzing van de representatieve
organisaties in deze zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zou zijn.60 De naam
van de Rijksverzekeringsbank (RVB) verandert in Sociale Verzeke–
ringsbank. De SVR, eerder belast met het toezicht op de RVB, zal
toezicht houden op de SVB en wordt daarmee dus ook belast met
toezicht op de uitvoering van de volksverzekeringen.

De uitvoering door SVB en Raden van Arbeid staat niet in contrast met
de uitvoeringsorganisatie van de OSV, zo meent men in die tijd. Bij de
OSV was een ontwikkeling in gang gezet waarbij werkgevers en
werknemers steeds meer betrokken werden bij de uitvoering van de
sociale zekerheid. Deze ontwikkelingsgang wordt ook hier gevolgd,
immers: de bestuursvorm van de RVB, waarbij de leiding lag bij een
ambtelijk college, wordt ingeruild voor een tripartite SVB. De oude
bestuursvorm van de RVB «kon bezwaarlijk nog geacht worden te passen
in de maatschappelijke verhoudingen zoals deze in de OSV tot
uitdrukking werden gebracht», aldus Van Rhijn.61

In 1958, na de val van het vierde kabinet Drees, komt een einde aan
de zogenoemde «brede-basiskabinetten» met Drees als
minister-president. De PvdA en KVP vormden de basis van deze
kabinetten, waaraan vanaf 1948 ook werd deelgenomen door de CHU en
vanaf 1952 door de AR. Van 1948 tot 1952 zat er ook een liberale
minister (Stikker) in het kabinet. Beel (KVP) wordt korte tijd minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid (1958-1959) in het Interim-kabinet
Beel. Bij de verkiezingen van 1959 behaalt de VVD een grote verkie–
zingsoverwinning. In het kabinet komt een samenwerking tot stand
tussen confessionelen en liberalen.

Ten tijde van Beel als minister van Sociale Zaken wordt in 1959 een
volgende volksverzekering, de Algemene Weduwen– en Wezenwet
(AWW) van kracht.62 Minister Suurhoff had in 1958, nog juist voor zijn
aftreden, een wetsontwerp hiervoor bij de Tweede Kamer ingediend. Aan

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 236



63 SER, Advies inzake de herziening van de
weduwen– en wezenverzekering , publicatie
57/2, 's-Gravenhage. 1957.
64 P.F. Maas. Kabinetsformaties 1959-1973.
's-Gravenhage, 1982. blz. 118t/m 122.

5 Wet van 26 april 1962. Stb. 160
s Bij wet van 26 april 1962, Stb 162
7 Wet van 13 juni 1963, Stb. 284
8 Wet van 10 december 1964. Stb. 392.
9 TK 1964-1965, 7736, nr. 3.

de totstandkoming van dit wetsontwerp was een vrij uitgebreide
discussie vooraf gegaan, waarin de vraag aan de orde was gesteld of er
dan al, voorafgaande aan de definitieve verzekering, een noodvoorziening
tot stand moest worden gebracht. De SER had negatief geadviseerd ten
aanzien van een dergelijke noodvoorziening63 en een dergelijke
voorziening is uiteindelijk ook achterwege gebleven.

In 1961 wordt Veldkamp minister van Sociale Zaken. Veldkamp was
eerder, in de periode 1952-1961, in twee kabinetten Drees en in de
kabinetten Beel en De Quay, staatssecretaris van Economische Zaken
geweest. Veldkamp heeft vastomlijnde ideeën over sociale zekerheid. Bij
de formatie in 1963 door De Quay geeft hij te kennen aanvaarding van
een (nieuw) ministerschap afhankelijk te laten zijn van bereidheid bij
andere toekomstige ministers van realisering van zijn plannen voor
verdere uitbreiding van het sociale zekerheidsstelsel. Het gaat daarbij om
het optrekken van de AOW naar het sociaal minimum, de kinderbijslag,
de WAO en de volksverzekering voor zware geneeskundige risico's op
tafel. Onder andere door de moeilijkheden die daarna ontstaan rondom
Veldkamp mislukt De Quays formatiepoging.64 Uiteindelijk komt het
kabinet-Marijnen tot stand. Veldkamp wordt weer minister van Sociale
Zaken, hetgeen hij in opvolgende kabinetten, tot 1967, blijft. Veldkamp
heeft een grote invloed gehad op de sociale zekerheid: in zijn ministers–
periode komen diverse sociale zekerheidswetten tot stand.

In de tweede ambtstermijn van Veldkamp treedt, in 1963, de
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) in werking.65 De wet voorziet, anders
dan haar voorganger de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden, in een
kinderbijslagverzekering voor de gehele bevolking. De Kinderbijslagwet
voor Loontrekkenden was uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen. Het
kabinet stelt voor de uitvoering van de AKW op te dragen aan de SVB en
de Raden van Arbeid. Men vindt dit voor de hand liggen, gezien het feit
dat het hier een volksverzekerïng betreft en andere volksverzekeringen
ook worden uitgevoerd door de SVB. In 1962 vervalt de uitvoering van
de wettelijke kinderbijslagverzekering door de bedrijfsverenigingen en
wordt dit opgedragen aan de SVB en Raden van Arbeid.66

In 1965 treedt, onder verantwoordelijkheid van Veldkamp als minister
van Sociale Zaken en Klompé als minister van Maatschappelijk Werk, de
Algemene Bijstandswet (ABW) in werking.67 De wet wordt wel het
«sluitstuk» van de sociale zekerheid genoemd, omdat ze voorziet in uitke–
ringen van overheidswege wanneer iemand niet zelf in de noodzakelijke
kosten van zijn bestaan kan voorzien. Belangrijk is, dat op grond van de
wet de overheid een rechtsplicht heeft tot deze financiele bijstand aan
alle «ingezetenen».

Eveneens in 1965 treedt de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) in
werking.68 De WWV voorziet in een uitkering gedurende twee jaar, na
afloop van de WW-uitkering, aan werkloze werknemers die geen recht
meer hebben op een uitkering krachtens de WW. De WWV is de
opvolger van de «Sociale Voorziening» voor werkloze werknemers uit
1955, en is van een geheel ander karakter dan de sociale verzekeringen.
Het gaat bij de WWV om een regeling die meer in de sfeer ligt van de
ABW. De uitvoering van de WWV door de Gemeentelijke Sociale
Diensten in plaats van door de bedrijfsverenigingen is bij de parlemen–
taire behandeling geen discussie. Wel had de SER in zijn advies
opgemerkt dat de regeling opnieuw in discussie zou kunnen komen als
de uitvoering van de WWV aan de bedrijfsverenigingen zal worden
opgedragen. Het ligt dan immers in de reden de regeling van de WWV te
incorporeren in de WW.69
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De uitkering wordt uitgevoerd door de gemeentelijke sociale diensten
en gefinancierd uit belastinggelden. De bodemuitkeringen in AOW en
AWW worden per 1 januari 1965 opgetrokken tot een sociaal minimum.

Ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is vanaf de
jaren vijftig een discussie gaande. Daarbij speelt een rol de vraag, of de
invaliditeits– en ongevallenverzekering moeten worden samengevoegd. In
1952 vragen de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Joekes
en de staatssecretaris van Sociale Zaken Van Rhijn advies aan de SER
over een herziening van de invaliditeitsverzekering. Enkele van de vraag–
punten zijn of de invaliditeitsverzekering beperkt dient te blijven tot
loontrekkenden en of de invaliditeitsverzekering een individueel of een
collectief karakter dient te hebben. Geen enkele van de vraagpunten (bij
de adviesaanvrage is een lijst gevoegd met 15 vraagpunten) handelt over
de vraag wie de verzekering moet uitvoeren.70 In een SER-advies uit
1957 geeft de Raad zijn mening over de uitvoeringsorganisatie. De Raad
ziet bij de medische uitvoering wel een probleem. Uitvoering van de
invaliditeitsverzekering door de bedrijfsverenigingen levert het voordeel
op «dat de aan de uitvoering verbonden werkzaamheden van administra–
tieve aard voor een aantal takken van sociale verzekering gezamenlijk
kunnen worden uitgeoefend. Bij uitvoering van de invaliditeitsverzekering
door de bedrijfsverenigingen kunnen echter de bij de invaliditeits–
schatting en bij de beoordeling van de revalidatiemogelijkheid aan te
leggen maatstaven uiteenlopen, hetgeen tot een onverantwoorde
ongelijkheid in behandeling van de verzekerden aanleiding kan geven.»71

De Raad komt, na afweging van de diverse mogelijkheden, tot het
oordeel, dat de uitvoering van de invaliditeitsverzekering moet worden
opgedragen aan de bedrijfsverenigingen. Om te waarborgen dat gelijke
maatstaven worden aangelegd bij de invaliditeitsschatting en de beoor–
deling van de revalidatiemogelijkheid moeten ten aanzien van de
medische beoordeling coördinatiemaatstaven worden aangelegd.
Daarom moet worden voorgeschreven dat de adviezen van de medische
diensten van de bedrijfsvereniging kunnen worden voorzien van het
oordeel van een centraal beoordelingsorgaan. Indien die medische dienst
zich met het advies kan verenigen, geeft ze haar fiat en wordt het advies
voorgelegd aan het bestuur van de desbetreffende bedrijfsverenigingen.
Voor deze opzet zou de OSV moeten worden gewijzigd. Overigens is de
Raad zeer verdeeld, daar de grootst mogelijke minderheid voor een
andere opzet kiest. «De vaagheid van de wettelijke normen voor het
recht op uitkering en het ontbreken van normen voor het beleid ten
aanzien van de revalidatie noodzaakt - aldus deze gedachtengang– tot
een centralisatie van de uitvoering van de sociaal-medische onderdelen.»
Dit deel van de Raad acht het noodzakelijk dat de invaliditeitsschatting
en de beoordeling van de revalidatiemogelijkheid door een centraal
medisch orgaan zal geschieden, dat ten behoeve van alle bedrijfsvereni–
gingen werkzaam zal zijn.72

In 1954 had Van Rhijn advies gevraagd aan de SVR over de overdracht
van de uitvoering van de Ongevallenwet 1921 aan de bedrijfsvereni–
gingen.73 In 1958 verschijnt een interim-advies van de hand van de
SVR.74 De Raad komt in dit advies tot de conclusie dat zeer goed
mogelijk is te komen tot een volledige unificatie van de ongevallen– en
invaliditeitsverzekering. De Raad geeft verder het advies, de herziening
van de invaliditeitsverzekering en de overdracht van de uitvoering van de
in de Ongevallenwet 1921 geregelde verzekering aan te grijpen om tot
een arbeidsongeschiktheidsverzekering te komen. Reeds in dit advies
geeft de Raad als zijn oordeel, «dat de rechtsgrond voor de in de
Ongevallenwet 1921 geregelde verzekering niet langer op het risque
professionnel doch op het risque social gebaseerd zal dienen te zijn.»

In 1960 verschijnt het definitieve advies van de SVR.75 In 1960 brengt
ook de SER nog een advies uit over een arbeidsongeschiktheidsverze–
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kering.76 De Raad onderschrijft het voorstel voor een arbeidsongeschikt–
heidsverzekering, waarbij het verschil in oorzaak niet meer de grondslag
zal vormen voor een onderscheid.77 Zowel de SVR als de SER zijn
verdeeld over de wijze van de medische uitvoering. De organisatie van
het «medisch apparaat», belast met onder andere de schatting van de
mate van arbeidsongeschiktheid, zorgt voor veel discussie. Wanneer de
arbeidsongeschiktheidsverzekering door de bedrijfsverenigingen zal
worden uitgevoerd, is van belang dat de nodige aandacht wordt besteed
«aan het scheppen van mogelijkheden ter verkrijging van de nodige
waarborgen, dat ook in het kader van de bedrijfstaksgewijze uitvoering in
gelijke gevallen gelijke maatstaven worden aangelegd.»78 In de SER en
SVR is men het onderling niet eens over de organisatie van het medisch
apparaat. Moet er één gemeenschappelijke medische dienst komen met
een uitvoerende taak voor alle bedrijfsverenigingen, of moeten er
meerdere medische diensten komen? Ook wordt een discussie gevoerd
over de vraag door wie de medische dienst moet worden opgericht. Het
beginsel van het L-V-2.NOT«zelf doen» speelt hier weer een rol. Ëen deel
van de SVR en SER is voorstander van een gemeenschappelijke
medische dienst voor alle bedrijfsverenigingen. Deze medische dienst zal
alleen werkzaam zijn voor de beoordeling van langduriger arbeidsonge–
schiktheid. Alleen bij een dergelijke gemeenschappelijke medische dienst
zullen de noodzakelijke waarborgen kunnen worden geschapen «zowel
voor een goede en doelmatige uitvoering van de te verrichten medische
en arbeidstechnische taken, alsook voor het hanteren van gelijke
maatstaven bij de schatting van de mate van invaliditeit en de beoorde–
lingen van de mogelijkheden van revalidatie.»79 Zoals de SER al had
geadviseerd in 1957 zal de medische dienst adviezen geven aan de
besturen van de bedrijfsverenigingen, die op basis van deze adviezen een
beslissing zullen nemen. De deskundige mankracht moet volgens deze
leden van SVR en SER worden gezocht bij de aan het huidige uitvoe–
ringsorgaan, de SVB, verbonden medische en arbeidstechnische deskun–
digen, die worden overgeplaatst naar de gemeenschappelijke medische
dienst.80

Een ander deel van de SVR (en SER) vindt dat het beginsel van het
L-V-2.NOT«zelfdoen» ook moet gelden ten aanzien van de medische en
arbeidstechnische beoordeling van de verzekerden. Bedrijfsverenigingen
moeten de vrijheid hebben, alleen of met andere bedrijfsverenigingen,
een medische dienst in te stellen ten behoeve van de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering. Wel zal tussen de verschillende medische diensten
enige coördinatie zijn vereist, hetgeen kan geschieden door één
algemene dienst, opgericht door werkgevers en werknemers. «Op die
manier wordt een organisatie bereikt, welke aansluit bij de bestaande
ontwikkleing en welke de uitvoeringsorganen niet denatureert, maar in
hun volle waarde laat en bovendien voldoende waarborg in zich draagt
voor een efficientere uitvoering.»81

In 1962 vraagt Veldkamp advies aan de SER over het sociale zeker–
heidsbeleid op langere termijn. In deze adviesaanvrage stelt Veldkamp
een eventuele volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid aan de orde.
In hetzelfde jaar treedt de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers in
werking.82 De wet is bedoeld als een soort van overgangsregeling totdat
er een definitieve Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering zal zijn.
Een wetsontwerp hiervoor wordt in 1963 ingediend door minister
Veldkamp, maar invoering laat nog enkele jaren op zich wachten. In het
wetsontwerp wordt de belangrijke en principiële keuze gemaakt voor het
beginsel van het risque social. Veldkamp had deze ideeën overigens
reeds lang voordat hij minister was verkondigd.83 Er hoeft niet langer een
verband te zijn tussen de beroepsuitoefening en het ongeval.
Maatgevend voor het begrip arbeidsongeschiktheid is het feit dat iemand
niet langer in staat is om met werk een inkomen te verdienen. Het
kabinet spreekt de verwachting uit dat de financiële consequenties van
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het invoeren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet ingrijpend
zullen zijn. «Op langere termijn zal invoering zeker geen onaanvaardbare
lastenverhoging betekenen».84

De (administratieve) uitvoering van de WAO blijkt geen discussiepunt
en wordt aan de bedrijfsverenigingen opgedragen, in navolging van SER–
en SVR-adviezen.

Veldkamp kiest in zijn wetsontwerp voor een arbeidsongeschiktheids–
verzekering uitdrukkelijk voor één medische dienst ten behoeve van alle
bedrijfsverenigingen. Veldkamp is van mening dat slechts één medische
dienst de waarborgen biedt voor een goede uitvoering van de taken die
een medische dienst zal hebben, omdat revalidatie en invaliditeits–
schatting een hoge mate van deskundigheid eisen en en het schaarse
aantal deskundigen gebundeld dient te worden. Een ander voordeel van
één medische dienst is volgens Veldkamp de mogelijkheid om tot een
uniforme beoordeling van invaliditeitschattingen te komen, nodig om de
normen vast te stellen.85 In het wetsontwerp wordt bewust een onder–
scheid aangebracht tussen de ziekengeldverzekering en de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering. Vanwege het verschil tussen beide wetten is een
afzonderlijk medisch apparaat ter uitvoering van de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering gewenst, naast de op de Ziektewet afgestemde
medische apparaten van de bedrijfsverenigingen en het GAK.86 Bij het
wetsontwerp-WAO wordt een afzonderlijk wetsontwerp tot wijziging van
de OSV gevoegd.87 Daarin wordt voorgesteld dat een Gemeenschappe–
lijke Medische Dienst (GMD) zal worden ingesteld door de FBV en
vervolgens door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
gehoord de SVR, zal worden erkend. De minister kan zelf tot de instelling
van de medische dienst overgaan, wanneer op de aangewezen wijze niet
een dergelijke dienst tot stand zal komen dan wel wanneer een eenmaal
verleende erkenning zal worden ingetrokken.

De argumentatie van Veldkamp ten aanzien van een GMD wordt door
de Tweede Kamer overgenomen. Het kamerlid Tilanus (lid van de CHU
en, in dit verband wellicht van belang, voormalig huisarts) dient een
motie in, waarin wordt voorgesteld de GMD geleidelijk een centrale
plaats te geven ten behoeve van alle daarvoor in aanmerking komende
sociale verzekeringswetten en volksverzekeringen.88 Deze motie wordt
door de Tweede Kamer aangenomen.

Door de FBV wordt een commissie ingesteld die zich moet buigen over
de in te stellen GMD. Evenals in SER en SVR zijn er in deze door de FBV
ingestelde commissie, tegengestelde opvattingen voor ten aanzien van
de medische uitvoering. Deze commissie, samengesteld uit 6 leden van
het Federatiebestuur welke ieder één der 6 centrale werkgevers– en
werknemersorganisaties vertegenwoordigen, alsmede 2 adviseurs van
het Federatiebestuur en 2 medische adviseurs van de bedrijfsvereni–
gingen, brengt in 1965 een rapport uit.89 In de commissie worden twee
compromissen gesloten. Het eerste compromis, dat door de gehele
commissie wordt aanvaard, handelt over de bestuurssamenstelling welke
de GMD moet hebben. In de commissie zijn enerzijds voorstanders van
een bestuur dat wordt samengesteld uit de besturen van de bedrijfsver–
enigingen, anderzijds zijn er voorstanders van een bestuur dat wordt
samengesteld uit de centrale organisaties van werkgevers en
werknemers. Uiteindelijk besluit de commissie dat het bestuur van de
GMD moet worden samengesteld uit drie werkgeversleden en drie
werknemersleden, benoemd door de centrale organisaties van
werkgevers en werknemers, en uit twee werkgeversleden en twee
werknemersleden, te benoemen door en uit de bestuurders van de
bedrijfsverenigingen.90 Het andere compromis handelt over de admini–
stratie van de GMD, en wordt niet door de gehele commissie aanvaard.
Volgens dit compromis moet de GMD een zelfstandig lichaam zijn. De
directie is in dienst van de GMD. Tegelijkertijd moet het bestuur van het
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GAK worden verzocht de administratie in enge zin ten behoeve van de
GMD te voeren. Dit wil zeggen dat het overige personeel (niet-directie) in
dienst van het GAK zal zijn. Twee leden van de commissie kunnen zich
niet verenigen met dit compromis. Zij zijn van mening dat bepaalde
administratieve taken zozeer vervlochten zijn met het werk van de GMD
dat zij niet voor uitvoering door derden in aanmerking komen. «Dit deel
van de commissie is dan ook van mening dat de door de meerderheid
voorgestane administratie-opdracht aan het GAK leidt tot gesplitste
gezagsverhoudingen en verantwoordelijkheden die in strijd zijn met de
eisen van een gezonde en derhalve efficiente bedrijfsvoering.»91 In het
rapport staat nog vermeld, dat vele leden van de Vaste Commissie voor
Sociale Zaken en Volksgezondheid eveneens van mening zijn dat er op
dit punt sprake is van een onlogisch en onhanteerbaar compromis.92

Overigens wordt in het rapport geschat, dat het jaarlijks te verwachten
aantal nieuwe gevallen van toe te kennen arbeidsongeschiktheidsuit–
kering leidt tot ongeveer 18 000 gevallen.93

De WAO treedt op 1 juli 1967 in werking. Tegelijk met de invoering
van de WAO worden de Ongevallenwet 1921, de Land-en Tuinbouwon–
gevallenwet 1922, de Zeeongevallenwet 1919, de Mijnwerkersinvalidi–
teitswet en de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers ingetrokken. Van Zaal
constateert dat de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede
Kamer geheel de sfeer van die tijd ademt. In de discussie worden geen
vraagtekens gezet bij de beheersbaarheid van de nieuwe wet.94

Bovendien, zo merkt hij op: «de delegatie van de uitvoering van de WAO
aan de privaatrechtelijke bedrijfsverenigingen en hun gezamenlijk advies–
orgaan, de GMD, getuigt van de toen en nu nog grotendeels prevale–
rende opvatting dat het «zelfdoen» het leidend principe voor de
uitvoering van de sociale verzekeringen dient te zijn». «Ten slotte duiden
de globale of geheel ontbrekende richtlijnen voor de artsen of arbeids–
deskundigen op een –althans tot voor kort– rotsvast vertrouwen in hun
professionele vaardigheden bij de toepassing van de wetsartikelen».95

Naar aanleiding van de invoering van de WAO wordt de OSV
gewijzigd. Er wordt besloten tot oprichting van één gemeenschappelijke
medische dienst. Deze GMD wordt opgericht door de FBV. Door deze
bepaling in de OSV heeft de FBV een eerste en tot op heden enige
wettelijke taak heeft gekregen, welke aldus is geformuleerd: «Als
Gemeenschappelijke Medische Dienst kan door Onze Minister, gehoord
de Sociale Verzekeringsraad, op zijn verzoek worden erkend een dienst,
ingesteld vanwege de Federatie van Bedrijfsverenigingen, indien hij
voldoet aan de volgende vereisten:

(a) dat tot zijn uitsluitend doel behoort het verrichten van de
werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid en in artikel 22 c

(b) dat hij niet beoogt winst te maken».96

Verder is in de OSV de bepaling opgenomen dat de GMD erkend dient
te worden door de verantwoordelijke minister.

De administratie van de GMD wordt in handen gelegd van het GAK. De
SVR wordt belast met het toezicht op de GMD.

Het bestuur van de GMD bestaat uit drie werkgevers-leden en drie
werknemers-leden, benoemd door de centrale organisaties van
Werkgevers en werknemers, en twee werkgevers-leden en twee
werknemers-leden, te benoemen door een uit de bestuurders van de
bedrijfsverenigingen.

Een grote rol bij de ontwikkeling van de WAO heeft gespeeld de
verdiscontering van de werkloosheid in de arbeidsongeschiktheids–
schatting. Dit wordt gezien als een belangrijke oorzaak van de toename
van het aantal WAO-uitkeringen. In 1973 geeft de FBV een circulaire uit,
waarin staat dat de werkloosheid kan worden verdisconteerd bij de
arbeidsongeschiktheidsschatting.97

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 241



98 SER, advies betreffende een volksverze–
kering inzake arbeidsongeschiktheid. publi
catie 72/9, 's Gravenhage. 1972
99 TK 1974-1975. 13231, nr 3.

Hoewel de periode van economische groei midden jaren zeventig
voorbij is, treedt in 1976 nog een volksverzekering tegen arbeidsonge–
schiktheid, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), in werking.
Over invoering van een dergelijke volksverzekering bestaat vrijwel
algemeen consensus. De wet wordt uitgevoerd door de bedrijfsvereni–
gingen. Daarmee is de AAW een uitzondering op de regel, dat volksver–
zekeringen worden uitgevoerd door de SVB en de Raden van Arbeid en
werknemersverzekeringen door de bedrijfsverenigingen. De SER heeft, in
zijn advies over de AAW, een uitvoering door bedrijfsverenigingen
aanbevolen.98

Het kabinet is het eens met de SER. «Ook uitvoering van de nieuwe
volksverzekering in navolging van de huidige volksverzekeringen door de
SVB en de Raden van Arbeid zou derhalve met zich brengen dat ook de
uitvoering van de ZW en de WAO aan die organen zou moeten worden
opgedragen. Een dergelijke ingrijpende wijziging in de uitvoeringsorgani–
satie met de daaraan verbonden consequenties voor het personeel van
de bedrijfsverenigingen kan thans bezwaarlijk in overweging worden
genomen nu de SER in het kader van de adviesaanvrage van 10 februari
1967 inzake vereenvoudiging van de sociale verzekering op langere
termijn beziet of het mogelijk is voor de sociale verzekeringen tot een
meer uniforme uitvoeringsorganisatie te komen.», aldus minister
Boersma en staatssecretaris Mertens. Zij zijn derhalve van mening dat de
bedrijfsvereniging de AAW moeten uitvoeren."

Er wordt derhalve, totdat de discussie over de totale herziening van de
uitvoeringsorganisatie zou zijn afgelopen, genoegen genomen met een
tussenoplossing. De AAW is een volksverzekering, maar wordt deson–
danks uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen. Ten aanzien van de
kosten die de AAW zal meebrengen worden in de Kamer wel enige
twijfels geuit, mede gezien de sterke kostenstijging in de WAO. Het is
echter niet een zeer groot discussiepunt en leidt in elk geval niet tot
wijzigingen in de AAW.

Hoewel de AAW een afwijking van dit patroon laat zien kan in het
algemeen worden gesteld dat de uitvoeringsorganisatie van de sociale
zekerheid wordt gekenmerkt door een «boedelscheiding»: enerzijds
worden de volksverzekeringen uitgevoerd door de SVB en de Raden van
Arbeid, anderzijds worden de werknemersverzekeringen uitgevoerd door
bedrijfsverenigingen.

De bedoeling van de OSV was geweest alle sociale verzekeringswetten
geleidelijk aan te laten uitvoeren door de bedrijfsverenigingen. Het
dualisme in de uitvoeringsorganisatie zou worden opgeheven. De ontwik–
keling is anders geweest, er is een dualistische uitvoeringsorganisatie
blijven bestaan, in die zin dat er twee soorten van uitvoeringsorganen
voor de sociale zekerheid naast elkaar zijn blijven bestaan. In tegen–
stelling tot het eerdere dualisme is echter niet langer zo, dat een wet
zowél door een bedrijfsvereniging als door RVB/Raden van Arbeid kan
worden uitgevoerd.

In deze periode van uitbreiding van de sociale zekerheid werd de
uitvoeringsorganisatie niet als een probleem ervaren. Ze is niet of nauwe–
lijks een punt van discussie. Deze discussie ontstaat pas aan het eind van
deze periode.

De rechtspraak in sociale verzekeringszaken komt in deze periode ter
discussie te staan. Er ontstaat een discussie over het lekenelement, en
met name de vraag of dit lekenelement moet worden versterkt en of ook
in de Centrale Raad van Beroep leken moeten worden opgenomen.

De vakbeweging uit kritiek op de rechtspraak van de Centrale Raad van
Beroep. De Centrale Raad zou te weinig oog hebben voor het «sociale
element» in de sociale verzekeringswetgeving. De regering stelt hierop in
1947 de «Herzieningscommissie Beroepswet» in, ook de
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«Commissie-Levenbach» genoemd. De commissie bestaat, naast haar
voorzitter prof. Levenbach, uit een vertegenwoordiger van de Centrale
Raad van Beroep (Blom) en een vertegenwoordiger van de Stichting van
de Arbeid (Slotemaker). De commissie dient een ontwerp-Beroepswet te
concipieren. Aanvankelijk maakt de commissie, op verzoek van het minis–
terie van Justitie, een ontwerp dat voorziet in de opneming van leken–
leden. Uiteindelijk komt de Commissie echter toch tot een andere
conclusie en is zij van mening dat opneming van leken-rechters in de
Centrale Raad van Beroep niet wenselijk is. «Zij overwoog daarbij, dat
juist in hoger beroep de geschillen zich veelal toespitsen op de rechts–
punten; dat leken, voor zover zulke rechtspunten niet van principieel
belang zijn, veelal tijd en lust zullen missen zich daarin voldoende in te
werken; en voorts, dat circulatie van het dossier bij vijf in plaats van bij
drie personen een aanzienlijke vertraging van de rechtspraak
betekent.»100 Bovendien zou volgens de minister door het fungeren van
leden-werkgevers en leden-werknemers er minder behoefte bestaan aan
leken-rechters in de Centrale Raad van Beroep, aangezien de feiten in
eerste instantie reeds zijn vastgesteld.101

In de herziene Beroepswet blijft de samenstelling van de Centrale
Raad van Beroep zoals ze was. Bij de herziening worden de scheidsge–
rechten, bestaande uit werkgevers– en werknemersvertegenwoordigers,
opgeheven. Het lekenelement in de Raden van Beroep blijft bij de
herziening in stand.102

Behalve op het terrein van de sociale zekerheidswetgeving vinden in
deze periode organisatorische wijzigingen plaats bij het ministerie van
Sociale Zaken. Naast de directies en (hoofd)afdelingen worden directo–
raten-generaal en stafafdelingen gevormd.103 Tot 1971 is de naam van
het ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In
1971, bij aantreden van het eerste kabinet-Biesheuvel, wordt een afzon–
delijk Ministerie van Volksgezondheid en Mlieuwhygiene ingesteld en
wordt de naam gewijzigd in ministerie van Sociale Zaken.

Bij de vakbeweging en werkgeversorganisaties vinden eveneens veran–
deringen plaats. Er wordt een concentratie doorgevoerd. In 1968 wordt
het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) gevormd uit het
CSWV en het Verbond van Nederlandsche Werkgevers (VNW). In 1970
worden het Nederlands Katholiek Werkgeversverbond (NKWV) en het
Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers (VPCW) samengevoegd
tot Nederlands Christelijk Werkgeverbond (NCW). Per 1 januari 1974
richten de NVV en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) de
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) op, per 1 januari 1980
houden zij op zelfstandig te bestaan en gaan geheel op in de FNV.

In deze periode, waarin het stelsel van sociale zekerheid onder
verschillende kabinetten met uiteenlopende signatuur, wordt uitgebreid,
speelt de discussie rondom de uitvoeringsorganisatie een minder belang–
rijke rol dan in de periode hiervóór. Er worden beduidend minder princi–
piële debatten gevoerd over de vraag wie de sociale zekerheid moet
uitvoeren. Alleen ten aanzien van de medische uitvoering bij de arbeids–
ongeschiktheidsverzekering laait iets van de oude strijd weer even op.

Verder hebben overheid, werkgevers en werknemers elkaar blijkbaar
gevonden in een bepaalde mate van consensus.

100 TK 1953-1954, 3349, nr 3
101 W. Faber, a.w., 1992, blz 46
'°! TK 1953-1954, 3349, nr 3 (mvt).
103 J. Pels, a w 1985, blz 17 t/m 24

6. DE PERIODE VAN HET STREVEN NAAR KOSTENBE–
HEERSING: DE PERIODE VAN 1967 TOT 1980

Vanaf eind jaren zestig wordt Nederland geconfronteerd met een
vermindering van de economische groei. De periode van economische
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104 Mmisterie van Sociale Zaken, Adviesaan–
vraag aan de Sociaal Economische Raad
inzake de vereenvoudiging van de uitvoe–
ringsorganisatie van de sociale verzekering,
's-Gravenhage, 10februari 1967
105 Stichting van de Arbeid, 's-Gravenhage,
29 mei 1968
106 Zie blz 2 van het hierna te noemen
Alternatievenrapport.
107 Zie voor een lijst met namen blz 2 van
het Alternatievenrapport
108 SER, Rapport betreffende alternatieven
in de uitvoering van de sociale verzekering,
uitgebracht aan de Sociaal-Economische
Raad door het Raadgevend Bureau Ir. B. W.
Berenschot /V V en het Raadgevend
Efficiency Bureau Bosboom en Hegener
N.V., SER publicatie 72/14, 's-Gravenhage,
1972.
109 Zie bijvoorbeeld hierover Kort verslag
van de vergadering van de Sociale
Commissie van het NVV. 15 juni 1977.

hoogconjunctuur is voorbij. In de diverse opvolgende kabinetten zal
worden getracht de kosten van de sociale zekerheid beter beheersbaar te
maken. Daarbij zal ruim aandacht worden besteed aan de uitvoeringsor–
ganisatie.

Een eerste poging om, in verband met de noodzaak van bezuinigingen,
veranderingen aan te brengen in de uitvoeringsorganisatie van de sociale
zakerheid dateert van 1967. Minister van Sociale Zaken Veldkamp stuurt
op 10 februari van dat jaar een adviesaanvrage aan de SER.104 Een
bezinning op de mogelijkheden van bezuinigingen in de sociale zekerheid
is zijns inziens noodzakelijk. Veldkamp acht bezuiniging door middel van
een beperking van de aanspraken (het zogenoemde volumebeleid) op dat
moment niet opportuun. Hij stelt daarom voor bezuinigingen te realiseren
via een verdere vereenvoudiging bij de uitvoering van de sociale zeker–
heidswetten. Behalve één uitvoeringsadministratie, één premieheffings–
percentage en een premievaststelling door de minister van Sociale Zaken
waarmee een einde moet worden gemaakt aan de bestaande
ongelijkheid met betrekking tot de vaststelling van de hoogte der
premiesverzekeringen, wil Veldkamp de wenselijkheid en mogelijkheid
onderzoeken van verdere vereenvoudiging van de sociale verzekering.

De achtereenvolgende ministers van Sociale Zaken tot 1981 zijn
afkomstig uit ARP-kringen. In 1967 wordt Veldkamp opgevolgd door
Roolvink. Roolvink was vice-voorzitter geweest van de Christelijke
Metaalbedrijfsbond en al eerder staatssecretaris van Sociale Zaken en
Volksgezondheid geweest. Roolvink wordt in 1971 opgevolgd door een
andere minister van ARP-huize, Boersma. Boersma is minister van
Sociale Zaken tot 1977. Het CDA levert de volgende minister van Sociale
Zaken, Albeda, ook van oorsprong afkomstig uit de ARP. Albeda is
minister tot 1981. Daarna wordt het ministerie van Sociale Zaken korte
tijd beheerd door een PvdA-minister, Den Uyl.

Op 29 mei 1968 stuurt de Stichting van de Arbeid een advies aan de
SER over de adviesaanvrage van minister Veldkamp. De Stichting
adviseert de SER een uitgebreid organisatie-onderzoek in te stellen. De
problematiek van de uitvoeringsorganisatie zou op deze wijze kunnen
worden geobjectiveerd.105 Op 14 juni 1968 schrijft de SER aan de
Minister van Sociale Zaken Roolvink dat hij geen oordeel kan geven over
de uitvoeringsorganisatie zonder dat eerst een diepergaand onderzoek
zal hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk leidt een en ander er toe dat de
SER een onderzoek zal entameren naar de uitvoeringsorganisatie. Het
onderzoek zal, onder verantwoordelijkheid van de Raad, moeten worden
uitgevoerd door onafhankelijke organisatiebureaus. Twee organisatie–
adviesbureaus, het Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot N.V. en het
Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom en Hegener N.V. krijgen van de
SER opdracht het onderzoek uit te voeren. Door de SER wordt, na een
voorstel daartoe van de Commissie Sociale Verzekeringen (dit is de
SER-commissie die is belast met de behandeling van de adviesaanvrage
van 1967) een Begeleidingscommissie Onderzoek Sociale Verzekeringen
ingesteld. Deze Begeleidingscommissie zal «zowel met de organisatiebu–
reaus als met de uitvoeringsorganen contacten onderhouden ten einde
een zo soepel mogelijke uitvoering van het onderzoek te bevorderen.»106

De Begeleidingscommissie bestaat uit 8 leden en 4 plaatsvervangende
leden, die voor het grootste deel afkomstig zijn uit de Commissie Sociale
Verzekeringen.107

In september 1972 bieden de Bureaus hun rapport, het zogenoemde
Alternatievenrapport, aan aan de SER.108 Hieraan was een procedure
vooraf gegaan, waarin de uitvoeringsorganen de gelegenheid hadden
gehad te reageren. Er hadden hearings plaatsgevonden door de Begelei–
dingscommissie en de organisatiebureaus.109 Het rapport wordt in
oktober 1972 door de SER gepubliceerd.
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Het Alternatievenrapport is het eerste van een drietal rapporten waarin
voorstellen staan om tot een andere uitvoeringsorganisatie te komen.
Opvallend is dat deze rapporten met name ingaan op de topstructuur in
de uitvoeringsorganisatie. Even opvallend is dat deze rapporten geen van
alle hebben geleid tot een andere uitvoeringsorganisatie. De uitvoerings–
organisatie zoals die in 1967 bestond, op het moment van de eerste
adviesaanvrage over de uitvoeringsorganisatie, bestaat tot op heden nog
steeds. Daarmee is een bijzondere situatie ontstaan van ruim 25 jaar
discussie, adviesaanvragen en adviezen, zonder dat dit tot enig wezen–
lijke verandering heeft geleid.

Hieronder zal nader op deze discussie worden ingegaan. Eerst zal
echter een beschrijving worden gegeven van het Alternatievenrapport.

Het Alternatievenrapport

In het Alternatievenrapport geven de Bureaus een schets van de
toekomstige organisatie van de sociale verzekeringen. De bureaus
schetsen het volgende beeld van de bestuurlijke organisatie van de
sociale zekerheid:

- de verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsorganisatie berust bij
éèn bestuurlijk college op landelijk niveau. Dit college, Raad voor de
Sociale Verzekering genoemd, wordt belast met de voorbereiding en de
bepaling van het beleid en met de verantwoordelijkheid voor de uitvoe–
ringsorganisatie;

- de Raad voor de Sociale Verzekering bestaat uit vertegenwoordigers
van de Kroon en vertegenwoordigers van verzekerden (werknemers en
zelfstandigen) en werkgevers;

- de bevoegdheden van de Raad worden bij wet geregeld, de Raad is
een publiekrechtelijk orgaan;

- uit de Raad wordt een bestuur van zes fulltime medewerkers
gekozen. Dit bestuur krijgt de dagelijkse leiding en kan zich laten bijstaan
door een aantal staforganen, bijvoorbeeld op het gebied van wetstech–
nische zaken, financiële zaken, personele zaken, organisatie, automati–
sering, enzovoort. Het verdient aanbeveling om de voorzitter van dit
college door de Kroon te laten benoemen;

- er komt een aantal colleges welke regionaal, per bedrijfstak of per
groep van verzekerden wordt samengesteld. Deze colleges kunnen aan
de belangen van deelgroepen van de bevolking specifiek aandacht
besteden. De bureaus zien bijvoorbeeld een taak voor de colleges bij de
interpretatie van wetsregels. De colleges dienen, als onderdelen van een
publiekrechtelijk orgaan, te beschikken over eigen bevoegdheden,
gebaseerd op door de Raad te geven richtlijnen en normen;

- er komt een volledig geïntegreerde uitvoeringsorganisatie met een
netwerk van een 30-tal regionale en 250 tot 500 lokale kantoren.

Opvallend is hetgeen in het rapport wordt gezegd over het toezicht op
de uitvoering. Naast de bestuursorganen achten de bureaus een apart
toezichthoudend en controlerend orgaan niet noodzakelijk. Voor een deel
kan het toezicht worden opgedragen aan externe accountants of aan de
Algemene Rekenkamer. Voor het overige is het feit dat de belangheb–
benden bij de uitvoering vertegenwoordigd zijn in de Raad en in de
genoemde «colleges» een voldoende waarborg voor een goede bewaking
van de uitvoering.

De bureaus onderscheiden een aantal functies in de sociale zekerheid:
de distribuerende, de collecterende, de informerende en de begeleidende
functie. De distribuerende functie houdt in het behandelen van de
aanvragen om uitkeringen, (ook wel de «gevalsbehandeling» genoemd).
Deze functie moet bij voorkeur worden opgedragen aan een centraal
uitvoeringsorgaan of aan een aantal (vier tot tien) regionaal gedecentrali–
seerde uitvoeringsorganen. Onder de collecterende functie wordt
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verstaan de mogelijkheden die er zijn om het stelsel te financieren. Er
bestaat een voorkeur voor een stelsel van premieheffing op basis van
een zo uniform mogelijke grondslag. De belastingdienst en/of het
(toekomstige) uitvoeringsorgaan van de sociale verzekering moet met de
heffing van de premie worden belast. De informerende functie is het
verzamelen en verspreiden van gegevens bij en ten behoeve van de
gebruikers van de sociale zekerheid. Deze functie moet berusten bij de
regionale kantoren met de lokale vestigingen. De begeleidende functie,
het voorkomen of beperken van de diverse sociale risico's via
begeleiding van de verzekerden, wordt uitgeoefend door de regionale en
lokale vestigingen. Op die wijze kan goed worden samengewerkt tussen
de uitvoeringsorganen onderling en met organen buiten de sociale
zekerheid, zoals Gewestelijke Arbeidsbureaus en dergelijke.

Voor elk van de genoemde voorkeuren ten aanzien van de uitvoering
van de vier functies in de sociale zekerheid wordt een aantal alterna–
tieven gegeven.

Bij de door de bureaus gegeven schets van de toekomstige uitvoe–
ringsorganisatie is het bestaande sociale zekerheidsstelsel als een
gegeven aanvaard. In een afzonderlijk hoofdstuk schetsen de bureaus
nog een aantal inhoudelijke stelselalternatieven, waarbij de bureaus
aangeven dat met name de alternatieven, waarbij bestaande regelingen
worden geïntegreerd, de voorkeur verdienen.

De Commissie Sociale Verzekeringen van de SER raadpleegt de
centrale organisaties van werkgevers en werknemers over het Alternatie–
venrapport. Werkgevers en werknemers in de SER kunnen echter niet tot
een gezamenlijk standpunt komen en een SER-advies blijft uit. In de
SER-vergadering van 3 oktober 1972 wordt door de Commissie Sociale
Verzekeringen verzocht tot publicatie van het rapport over te gaan. Als
reden hiervoor geeft de Commissie aan dat «over het rapport dan een
publieke discussie op gang zou kunnen komen waarin vooral ook aan de
sociaal politieke aspecten van de verschillende alternatieven aandacht
zou kunnen worden gegeven».110

Uitdrukkelijk wordt in het verzoek van de commissie aangetekend dat
de inhoud van het rapport volledig voor verantwoordelijkheid van de
bureaus is.111

'° Verslag van de 167e vergadering.
's-Gravenhage, 3 oktober 1972.
111 Verzoek van de Commissie Sociale
Verzekeringen aan de Raad. bestemd voor
de vergadering van 13 oktober 1972,
document R nr 1033
112 Adviesaanvrage van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 5
november 1 973. de adviesaanvrage is
gevoegd als bijlage C bij SER-publicatie
84/12
113 Verslag van de 169e vergadering.
's-Gravenhage, 21 november 1972

Inmiddels blijft de beheersing van de kosten van de sociale zekerheid
een rol spelen in de discussie over de sociale zekerheid. Dit blijkt bijvoor–
beeld uit de adviesaanvrage die op 5 november 1973 door het ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan de SER wordt gezonden.
Daarin wordt geconstateerd dat de uitgaven voor sociale zekerheid een
voortdurende sterke stijging vertonen. In 1963 bedragen de uitkeringen
ruim f 5 miljard, in 1973 zullen de uitkeringen ongeveer f 28 miljard
bedragen.112

In de Commissie Sociale Verzekeringen van de SER is vanaf de publi–
catie in 1972 tot 1976 gediscussieerd over het Alternatievenrapport,
zonder dat tot men tot besluitvorming komt.

In de Commissie wordt bijvoorbeeld gediscussieerd over de vraag of
de uitvoeringsorganen nog de gelegenheid moeten hebben om
commentaar te geven op het rapport. Hoewel deze mogelijkheid uitein–
delijk wel open wordt gelaten, zit men daar niet op te wachten. Men wil
in de Commissie dat èérst een uitgebreid beraad zal plaatsvinden in de
achterban. De Commissie heeft «thans geen behoefte aan het ontvangen
van technisch commentaar en evenmin van sociaal-politiek commentaar
van de zijde van de uitvoeringsorganen», aldus voorzitter Hekkelman in
de vergadering van 21 november 1972."3
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14 Verslag van de 175e vergaderïng,
's Gravenhage. 20 november 1093
nb Verslag van de 197e veragdering.
's-Gravenhage, 2 december 1975
116 Verslag van de 198e vergadering,
's-Gravenhage, 6 januari 1976
117 CNV. Discussienota inzake het «Rapport
betreffende alternatieven in de uitvoering
van de sociale verzekering» (alternatieven–
rapport), uitgebracht door het Raadgevend
Bureau Ir B W Berenschot NV en het
Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom en
Hegener NV. 25 september 1973; de nota is
in 1975 gepubliceerd in: Evangelie en
Maatschappij, kaderblad van het CNV,
Utrecht, november/december 1975. nr
11/12.
"• CNV. CNV-Schets ten behoeve van een
toekomstige uitvoeringsorganisatie Sociale
Verzekeringen. Nota van het Christelijk
Nationaa! Vakverbond naar aanleiding van
het Alternatievenrapport, vastgesteld door
de Verbondsraad van het CNV op 1 7 mei
1976. Utrecht, 1976

Een jaar later wordt duidelijk, dat men van de zijde van de werkgevers–
en werknemersorganisaties nog niet tot een standpuntbepaling is
gekomen. De drie vakcentrales willen trachten op basis van drie stukken
in eigen kring de opvattingen af te tasten. De werkgevers verwachten in
april/mei 1974 met een standpunt te komen.114

In december 1975 wordt echter wéér geconstateerd dat de oordeels–
vorming bij de verschillende achterbannen nog niet tot stand is gekomen.
Het kroonlid Halberstadt dringt aan op besluitvorming, maar De Graaf
(CNV) is van mening dat de Commissie geen keuze kan maken, «omdat
er verschillen van opvatting zijn en de werkelijkheid harder is dan men
aanvankelijk heeft gedacht.»"5 In de Commissie wordt wel opgemerkt
dat van de zijde van het kabinet drastische ingrepen kunnen worden
verwacht, omdat de staatssecretaris heeft aangekondigd dat hij een
projectgroep wil inschakelen.

Een jaar later is duidelijk dat de staatssecretans van Sociale Zaken
Mertens inderdaad een ambtelijke projectgroep zal instellen die een
blauwdruk moet gaan ontwerpen voor de uitvoeringsorganisatie sociale
zekerheid. Wellicht dat er daarna van de zijde van het kabinet gerichte
adviesaanvragen komen. Halberstadt wil van de ministeriele vertegen–
woordiger in de SER weten «of naar de mening van de bewindslieden
hetgeen het departement gaat doen in feite een volledig substituut is
voor de taak die de SER oorspronkelijk op zich had genomen, omdat de
SER er kennelijk toch niet uit kan komen.» Men vraagt zich in de
Commissie af wat men nu moet doen. De achterbannen zijn verdeeld.
Volgens De Graaf zou men kunnen constateren dat de SER geen advies
zal uitbrengen, doch dit wordt gevaarlijk geacht. De Hey: «dan komt het
departement met voorstellen die mogelijk niemand bevredigen.» Omdat
de projectgroep nog niet aan het werk is, heeft men niet echt haast.
Besloten wordt nog eens af te wachten en te bekijken hoe de stand–
punten bij de diverse achterbannen liggen.116

Diverse werkgevers– en werknemersorganisaties geven inmiddels, door
middel van het uitbrengen van nota's e.d., blijk van hun kritiek op het
Alternatievenrapport. In 1973 verschijnt een «interne discussienota» van
het CNV.117 De nota is ondertekend door de vice-voorzitter van het CNV,
De Graaf, en twee medewerkers sociale verzekering van het CNV, de
heren Hogenes en Bos. Uitdrukkelijk wordt, bij publicatie van de nota,
vermeld dat de inhoud geheel voor verantwoordelijkheid is van de onder–
tekenaars. Eén van de kritiekpunten op het Alternatievenrapport is dat
daarin een alternatief met 5 a 6 grote bedrijfsverenigingen ontbreekt.
Verder wordt het toezicht te summier geregeld en wordt er te sterk
centralistisch gedacht. In de visie van de opstellers van het CNV moet er
een Raad voor de Sociale Zekerheid komen, die tripartite moet worden
samengesteld. Deze Raad voor de Sociale Zekerheid is verantwoordelijk
voor het beleid, oefent toezicht uit en voert het beheer over de fondsen,
met uitzondering van de fondsen op het gebied van de ziekengeld– en
wachtgeldverzekering. Het aantal bedrijfsverenigingen dient te worden
verminderd. Een 30-tal regionale administratiekantoren wordt belast met
de uitvoering van de werknemers– en de volksverzekeringen. Er moeten
500 lokale kantoren komen, belast met de individuele behandeling, niet
alleen van de sociale zekerheid maar ook op aanverwante terreinen. De
Gemeenschappelijke Medische Dienst moet zich ontwikkelen tot een
onafhankelijk medisch-arbeidstechnisch instituut. Dit instituut moet
onafhankelijk zijn; slechts de Raad voor de Sociale Verzekering kan
aanwijzingen en richtlijnen geven.

In 1976 komt er namens het CNV een nota uit naar aanleiding van het
Alternatievenrapport.118 Het CNV geeft in de nota zijn visie op de
toekomstige uitvoeringsorganisatie, welke overeenkomen met de ideeen
uit de eerdere interne discussienota. De belangrijkste wijzigingen in de
organisatie van de uitvoering die het CNV voorstaat zijn:
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"9 NVV. Vergadering van de Sociale
Commissie van het NVV, 1 5 juni 1972.
'20 NW, Vergadering van de Sociale
Commissie van het NVV d d 23 november
1972
121 Het standpunt is als bijlage 1 gevoegd
bij een later rapport van de FNV: FIW–
standpunt inzake uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen. Amsterdam, 14 mei
1980
122 VNO, Vereenvoudiging uitvoering van de
sociale verzekerïng . (Overdukken van een
reeks artikelen uit «Ondernemmg», gevolgd
door reacties a titre personnel van een
vijftal sociale verzekenngsdeskundigen).
's Gravenhage. 1977

- samenvoeging van de SVR en de SVB tot één lichaam, de Raad voor
de Sociale Verzekering genoemd. Zoals in de nota uit 1973 wordt ook in
de nota uit 1976 voorgesteld dat deze Raad het beleid voert, toezicht
houdt op alle uitvoeringsorganen en een aantal fondsen beheert. De
Raad is verder adviesorgaan voor de regering (ook dit idee stond al in de
interne nota). De Raad moet een publiekrechtelijk orgaan worden met bij
de wet vastgelegde bevoegdheden en dient een tripartite samenstelling
te hebben;

- het aantal bedrijfsverenigingen dient te worden verminderd tot een
aantal van 6 a 10 bedrijfsverenigingen. De te vormen bedrijfsvereni–
gingen moeten naar omvang, gewicht en mvloed zoveel mogelijk gelijk–
waardig zijn;

- er worden 30 regionale administratiekantoren gevormd door samen–
voeging van de apparaten van de Raden van Arbeid, de districtskantoren
van het GAK en eventueel de districtskantoren van de zelfadministre–
rende bedrijfsverenigingen. Deze worden belast met de uitvoering van de
sociale verzekeringswetten en aanverwante regelingen in de regio;

- er worden 500 lokale kantoren opgericht. Deze kantoren moeten
gaan samenwerken met gewestelijke arbeidsbureaus, sociale diensten
etc.;

- er dient een onafhankelijke medische en arbeidstechnische dienst te
komen onder supervisie van de Raad voor de Sociale Zaken.

Het wordt van belang geacht dat men met één standpunt naar buiten
zal treden. Dit blijkt bijvoorbeeld bij het N.V.V. De Sociale Commissie
van het NVV spreekt in een vergadering af, dat bezwaren tegen het
vereenvoudigingsrapport uitsluitend zullen worden besproken in de
Sociale Commissie en niet door de afzonderlijke bonden met de Begelei–
dingscommissie van de SER.119 Ook wordt besloten de bij het NVV
aangesloten organisaties te verzoeken de discussie in de bedrijfsvereni–
gingen op te schorten en geen standpunten naar buiten te brengen
totdat binnen de vakcentrales de discussie zal zijn afgerond.120

In 1976 geeft de FNV uiteindelijk een globale visie op de toekomstige
uitvoeringsorganisatie121:

- vooralsnog denkt de FNV aan 6 a 8 bedrijfsverenigingen en admini–
stratieve eenheden. In een latere fase kan bezien worden of een verdere
samensmelting van bedrijfsverenigingen en hun administratieve
eenheden wenselijk is;

- er dient zoveel mogelijk, met behoud van de zelfstandigheid van de
bedrijfsverenigingen, te worden samengewerkt in regionale en lokale
kantoren;

- ten aanzien van de besluitvorming binnen de bedrijfsverenigingen wil
de FNV vooralsnog de centrale besluitvorming handhaven. Wel dient de
mogelijkheid open te blijven om in de toekomst decentrale beslissingsbe–
voegdheden in te bouwen met betrekking tot individuele gevalsbeoorde–
lingen;

- er dient één geïntegreerde medische en arbeidskundige dienst te
komen.

Opvallend is dat de FNV niets zegt over de topstructuur in de sociale
zekerheid.

Het VNO brengt in 1977 een nota uit.122 Ten aanzien van de gestegen
kosten van de sociale zekerheid meldt het VNO, dat dit vaak onterecht
wordt toegeschreven aan het feit dat de sociale verzekeringen in overwe–
gende mate door het bedrijfsleven worden uitgevoerd. Volgens het VNO
komt «de ongeremde ontwikkeling van deze lasten in de eerste plaats
voor verantwoordelijkheid van de wetgever». Over de SVR zegt het VNO,
dat deze Raad beter moet worden toegerust voor zijn toezichthoudende
taak. De taken en bevoegdheden van de Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen moeten wettelijk worden vastgelegd, waarbij aan de Federatie de
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124 J.M.G Kuin (staffunctionaris GAK), Op
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primaire verantwoordelijkheid wordt toegekend voor de coördinatie van
de uitvoering van de sociale zekerheid. Het beginsel van de bedrijfstak–
gewijze uitvoering van de loondervingsregelingen moet blijven gehand–
haafd. Het VNO is wel voorstander van een vermindering van het aantal
bedrijfsverenigingen: «Het ziet er naar uit dat terwille van een goede
onderlinge coordinatie alsmede ter verkrijging van een goede regionale
spreiding het aantal bestuurlijke eenheden aanmerkelijk zal moeten
worden verminderd».123 Verder moet er volgens het VNO een betere
regionale spreiding komen van de bedrijfsverenigingen. Tegelijk met de
visie van het VNO worden in het VNO-blad «Onderneming» een aantal
persoonlijke meningen gepubliceerd waarin, behalve bijval op sommige
punten, ook enige kritiek op de VNO-visie is te beluisteren. Kuin,
staffunctionaris van het GAK, is van mening dat de autonomie van de
bedrijfsverenigingen moet worden aangetast. Hij wil dat het GAK alle
medische diensten integreert en dat alle bedrijfsverenigingen worden
verplicht daarvan gebruik te maken.'24 Wolfson uit in zijn bijdrage zijn
twijfels aan de bedrijfstakgewijze uitvoering. Verder wijst hij er op, dat
de SER snel met een advies moet komen, daar inmiddels, sinds de
adviesaanvrage uit 1967, er meer dan 10 jaren zijn verstreken.125

De discussie over eventuele wijziging van de uitvoeringsorganisatie
loopt vast nu de SER geen advies uitbrengt. Tegelijkertijd zijn er afbake–
ningsproblemen tussen de tripartite samengestelde SVR en de paritair
samengestelde FBV. In 1976 wordt door beide partijen gezamenlijk een
protocol opgesteld.126 In dit protocol wordt geconstateerd dat er een
principieel verschil in benadering is tussen SVR en FBV. Beiden zien er
van af om daarover een discussie aan te gaan. Van meer belang is, zo
wordt het in het protocol omschreven, op welke terreinen van de uitvoe–
ringsorganisatie een samenwerking tot stand kan komen. Vervolgens
wordt de intentie uitgesproken om in een aantal gevallen te overleggen,
bijvoorbeeld wanneer er een advies moet worden uitgebracht. Er worden
echter geen concrete afspraken voor overleg en samenwerking gemaakt.

De stijgende kosten van de sociale zekerheid blijven nog steeds een
probleem vormen. In maart 1976 constateert staatssecretaris Mertens
van Sociale Zaken (voormalig KAB-voorzitter, lid van de KVP) in een
notitie 127 dat één van de meest urgente problemen is te komen tot een
betere beheersing van de kosten van de sociale zekerheid. In het licht
daarvan zouden taken en bevoegdheden van de SVR opnieuw dienen te
worden bezien. De bewindslieden van Sociale Zaken, Mertens en
Boersma (ARP) verklaren te streven naar een verzelfstandiging van de
SVR. De SVR dient onafhankelijk te opereren ten opzichte van de uitvoe–
ringsorganisatie. De relatie met het georganiseerde bedrijfsleven zou een
relatie kunnen zijn in de zin van een college van toezicht op de Raad.

Het kabinet stelt in september 1976 een ambtelijke projectgroep in, de
projectgroep-Lamers genoemd. De voorzitter van de project-groep,
Lamers, is directeur-generaal Sociale Zekerheid op het ministerie van
Sociale Zaken. De projectgroep is samengesteld uit ambtenaren. Externe
deskundigen (van het Bureau Berenschot) hebben een adviserende rol.

De projectgroep krijgt de opdracht de uitvoeringsorganisatie opnieuw
te bekijken. Beheersing van de kosten van de sociale zekerheid moet
uitgangspunt vormen voor de projectgroep.

In de vergadering van de Commissie Sociale Verzekeringen van de
SER van 21 december 1976 wordt ook door de ministeriele vertegen–
woordiger Dirken melding gemaakt van de ambtelijke projectgroep. Er
zijn onvoldoende reacties binnengekomen op het Alternatievenrapport.
De projectgroep is mede ingesteld «omdat in het alternatievenrapport
geen rekening is gehouden met de plaats van de overheid in het totaal.»
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Er wordt door de Commissie nu een werkgroep Alternatievenrapport
ingesteld, die een nadere opdracht zal formuleren aan de bureaus voor
het instellen van een onderzoek. Daarbij zullen in elk geval de gemeen–
schappelijke uitgangspunten moeten worden verwoord.

Wanneer de ontwerp-opdracht is geformuleerd, acht een aantal leden
van de Commissie Sociale Verzekeringen het noodzakelijk dat hierover
eerst weer overleg wordt gevoerd met de achterban. Vraag is of ook de
uitvoeringsorganen in de gelegenheid dienen te worden gesteld om
commentaar te geven. De Graaf wil liever dat het stuk eerst in de
achterban wordt besproken. «Wanneer men dit stuk voorlegt aan de
uitvoetïngsorganen, gaan deze zich hier ook op bestuurlijk niveau mee
bezighouden», hetgeen niet de bedoelmg is. Halberstadt uit zeer forse
kritiek op de ontwerp-opdracht en op de handelwijze van de commissie.
De thans gemaakte keuze is in feite geen andere dan een constatering
dat geen van de uitvoeringsmodaliteiten uit het Alternatievenrapport voor
een nadere uitwerking in aanmerking komt. Halberstadt is van mening,
dat onjuist is dat nu een keuze wordt gemaakt zonder dat dit in alle
openheid in de plenaire SER-vergadering wordt besproken. «De
sociaal politieke implicaties van dit vraagstuk gaan namelijk de compe–
tentie van deze commissie verre te boven.» Bovendien acht hij de gehan–
teerde uitgangspanten en randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de
voorwaarde dat de verscheidenheid van het bedrijfsleven terug te vinden
moet zijn in de uitvoering, onjuist. «Concluderend is hij van oordeel dat
met een stuk als dit men zijn reputatie op het spel zet en dat men
bovendien medeverantwoordelijk blijft voor de blijvende verwaarlozing
van het stelsel van sociale zekerheid.» Men «zal er spijt van krijgen
wanneer men deze aangelegenheid niet in alle openheid afhandelt». De
tirade van Halberstadt heeft echter geen effect.128 In één van de
volgende vergaderingen wordt de ontwerp-opdracht, waarin de alterna–
tieven uit het Alternatievenrapport worden afgewezen, aanvaard. Ook
wordt weer een begeleidingscommissie ingesteld.129

In december 1977 vindt een bespreking plaats tussen de Commissie
Sociale Verzekeringen en de overkoepelende organisaties van de uitvoe–
ringsorganen (GMD, SVR, FBV, AAF, AWF en AOF, SVB en VRA) over de
ontwerp-opdracht. De uitvoeringsorganen geven aan, betrokken te willen
worden bij het onderzoek, via een overlegstructuur. Daartoe wordt
besloten, maar men wil niet te veel beleidsmatige bemoeienis van de
uitvoeringsorganen. Bij de nabespreking in de Commissie wordt
opgemerkt dat «het wellicht niet nodig is alle stukken aan de uitvoerings–
organen ter beschikking te stellen. Beleidsstukken kunnen achterwege
worden gelaten.» (Van Brussel). De heer Oosterhuis merkt op dat
voorkomen moet worden dat een rechtstreeks contact tot stand komt
tussen de bureaus en het contactpunt van de uitvoeringsorganen. Men
wil niet dat de uitvoeringsorganen sociaal-politieke kritiek zullen leveren.
Zij moeten zich beperken tot slechts een technisch commentaar.

In 1978 worden het bureau Berenschot en het bureau Bosboom en
Hegener belast met de vervolgopdracht.

In mei 1979 verschijnt het zogenoemde Interimrapport van de ambte–
lijke projectgroep130, en enkele maanden later, in augustus 1979,
verschijnt het Eindrapport van de bureaus131.

Beide rapporten over de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie
verschijnen ongeveer tegelijkertijd, maar spreiden een heel verschillende
visie ten toon. Hieronder volgen de hoofdlijnen van beide rapportages.

Het Interimrapport

De projectgroep-Lamers krijgt een concrete taakopdracht:
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- het vraagstuk van de uitvoeringsorganisatie primair te benaderen
vanuit een streven naar verbetering van de beheersing van het uitvoe–
ringsproces;

- in het licht daarvan voorstellen te doen voor een nadere regeling van
de taak, plaats en functie van de SVR;

- het voorbereiden van een gerichte adviesaanvrage ter zake aan de
SER en daarbij een blauwdruk te voegen voor een nieuwe organisatie–
structuur.

Het Interimrapport moet een studie zijn naar de mogelijkheden van een
reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie in directe samenhang met de
mstellmg van een beheersingsorgaan voor die uitvoeringsorganisatie.
Beheersing van de kosten van sociale zekerheid staat centraal. De
projectgroep-Lamers hoeft niet expliciet rekening te houden met de
positie van de sociale partners.

Het Interimrapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op
de beheersing van de sociale zekerheid en de plaats van het door de
projectgroep voorgestelde beheersingsorgaan. Dit deel van het rapport is
door de projectgroep in zoverre uitgewerkt, dat realisatie ervan direct,
door middel van wetgeving, kan worden voorbereid. Het tweede deel
geeft een blauwdruk voor een toekomstige uitvoeringsorganisatie. Deze
voorgestelde structuur draagt een verkennend karakter.

Beheersing van de kosten van de sociale zekerheid speelt in het
rapport een belangrijke rol. De beheersbaarheid van het uitvoerings–
proces is volgens de projectgroep binnen de huidige structuur niet
voldoende tot zijn recht gekomen. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te
wijzen. Enerzijds zijn er te veel uitvoeringsorganen, anderzijds is de
positie van de SVR erg onduidelijk geregeld. In de OSV wordt de SVR
aangeduid als toezichthoudend, coördinerend en leidinggevend
toporgaan, maar tevens wordt de autonomie van de uitvoeringsorganen
beklemtoond. Door deze tegenstrijdigheid komt met name de toezicht–
houdende functie van de SVR niet goed tot haar recht. Er moet een
nieuw beheersingsorgaan komen. Het beheersingsorgaan, door de
projectgroep Sociale Zekerheidsraad genoemd, moet in de plaats komen
van de SVR. Ten aanzien van dit beheersingsorgaan worden de volgende
voorstellen gedaan:

- het beheersingsorgaan is een onafhankelijk orgaan tussen het niveau
van beheersing op beleidsvormingsniveau en beheersing op het niveau
van uitvoering. De eigen verantwoordelijkheid van deze twee niveaus kan
daarbij als uitgangspunt worden gehandhaafd. Het beheersingsorgaan
kan zo signalen vanuit het beleid en vanuit de uitvoering opvangen en
initiatieven naar die beide andere niveaus doen uitgaan zonder daarmee
hun autonomie in te perken;

- het beheersingsorgaan is een onafhankelijk orgaan, samengesteld
uit drie tot zes onafhankelijke bestuursleden, die voor een bepaalde
periode worden benoemd door de Kroon. Deze bestuursleden moeten
deskundig zijn op het terrein van de sociale zekerheid en verwante
beleidsterreinen. In het bestuurvan de SZR zitten geen rechtstreekse
vertegenwoordigers van de sociale partners;

- het beheersingsorgaan heeft een functionele band met de minister
van Sociale Zaken. Deze minister heeft de parlementaire verantwoorde–
lijkheid voor het beheersingsorgaan. In de wet moet worden aangegeven,
welke besluiten van dit orgaan de goedkeuring van de minister behoeven.
Het beheersingsorgaan is verantwoording verschuldigd aan de minister
en de minister is bevoegd het beheersingsorgaan aanwijzingen te geven
voor de uitoefening van diens taken;
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- het bedrijfsleven moet volgens de projectgroep betrokken blijven bij
de uitvoering van de sociale zekerheid: «De leden van het beheersings–
orgaan moeten het vertrouwen hebben van de sociale partners;

- het beheersingsorgaan krijgt de volgende taken:

1. toezicht op de kwaliteit en de kosten van risicodekking, op de
uitvoeringsorganisatie en op de financiering;

2. coördinatie op het gebied van wetsinterpretatie, administratieve
uitvoeringsprocessen en aansluiting met verwante beleidsterreinen;

3. advisering over de sociale verzekering. Adviezen over
sociaal-politieke aspecten van de sociale verzekering moeten echter aan
de SER worden overgelaten.

4. wetgeving: de wet moeten aangeven in welke gevallen het beheer–
singsorgaan nadere uitvoeringsregelen mag vaststellen;

5. beslissen in geschillen;
6. informatie en onderzoek;
7. het geven van aanwijzingen aan de uitvoeringorganisaties.

Van belang is (omdat hier een wezenlijk verschil ligt met het
Eindrapport) er expliciet op te wijzen dat het beheersingsorgaan ook een
toezichthoudende taak krijgt toegedacht.

In het Interimrapport wordt, afgezien van de topstructuur in de uitvoe–
ringsorganisatie, ook een globale schets gegeven van de verdere
toekomstige uitvoeringsorganisatie. De projectgroep onderscheidt bij
haar schets van de toekomstige uitvoeringsorganisatie een drietal
uitgangspunten: een betere beheersing van de sociale zekerheid, een
meer individu-gerichte benadering en versterkte aandacht voor het
volumebeleid. De projectgroep kiest voor een territoriale decentralisatie.
Er moeten regionale organen komen die zich vooral richten op de gevals–
behandeling. In de besturen van de regionale organen zullen werkgevers–
vertegenwoordigers, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoor–
digers van provincie– en gemeentebesturen en van de minister zitting
hebben. De regionale uitvoeringsorganen moeten met eigen bestuurlijke
bevoegdheden voor de individuele gevalsbehandeling worden toegerust.
Over de verdere invulling van de toekomstige uitvoeringsstructuur laat de
projectgroep zich niet uit; hierover zal eerst een brede maatschappelijke
discussie moeten plaatsvinden.

Het Eindrapport

De opdracht van de SER aan de organisatiebureaus is te onderzoeken
aan welke eisen uitvoeringsorganen in bestuurlijke en administratieve zin
dienen te voldoen en hoe dit kan worden gerealiseerd, uitgaande van een
optimaal functioneren van het systeem van sociale verzekering. Een
voorwaarde waarmee de organisatiebureaus rekening moeten houden is,
zoals reeds eerder aangegeven, dat de verscheidenheid van het bedrijfs–
leven terug te vinden moet zijn in de uitvoering van de sociale zekerheid.
Het uitgangspunt voor het vervolgonderzoek is het behoud van de positie
van zowel de overheid als van de sociale partners.

De organisatiebureaus moeten mogelijke stelselwijzigingen buiten
beschouwing laten, hoewel het uitvoeringssysteem voldoende flexibiliteit
dient te hebben om mogelijke toekomstige veranderingen te kunnen
verwerken.

In het Eindrapport wordt een Gemeenschappelijk Bestuursorgaan
(GBO) voorgesteld. Dit GBO is het «schakelpunt» tussen landelijke
beleidsorganen en regionale uitvoeringsorganen. Dit bestuurlijk college
op landelijk niveau wordt samengesteld uit (vertegenwoordigers van) de
beleidsorganen voor de werknemers– en volksverzekeringen (waarin de
sociale partners zijn vertegenwoordigd) en uit kroonleden. Het GBO
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wordt derhalve tripartite samengesteld en zal bestaan uit 11 werkge–
versen 11 werknemersvertegenwoordigers. De voorzitter is onafhankelijk
en wordt benoemd door de Kroon. De taken van het GBO worden
wettelijk vastgelegd. Daarbij moet de eigen verantwoordelijkheid van de
sociale partners tot uitdrukking komen. Het GBO krijgt de volgende
taken:

1. een wetgevende taak;
2. een beperkte rechtsprekende taak;
3. een adviserende taak ten opzichte van de politiek verantwoordelijke

minister;
4. een coördinerende taak ten aanzien van het landelijk te voeren

beleid en de regionaal georganiseerde uitvoering;
5. een taak ten aanzien van het fondsbeheer;
6. een taak ten aanzien van de beleidsontwikkeling
7. het verzorgen van de coördinatie ten dienste van de beleidsor–

ganen in het praktisch functioneren.
Voor de centrale administratie heeft het GBO een eigen kantoor.
De landelijke beleidsorganen, waarin werkgevers– en werknemersverte–

genwoordigers, kunnen richtlijnen geven voor de gevalsbehandeling aan
de regionale uitvoeringsorganen. Er dient één landelijk beleidsorgaan te
komen voor de volksverzekeringen en een aantal voor de werknemersver–
zekeringen. De beleidsorganen voor de werknemersverzekeringen
worden bedrijfstakgewijze opgezet. Het GBO dient met name als schakel
tussen beleid en uitvoering.

Hoewel het GBO een omvangrijk takenpakket krijgt wordt het, in
tegenstelling tot de SZR uit het Interimrapport, niet belast met het
toezicht op de uitvoeringsorganisatie.

Het toezicht dient te worden uitgeoefend door een onafhankelijk
orgaan. Drie door de Kroon benoemde onafhankelijke deskundigen zullen
de leiding vormen van het toezichthoudend orgaan.

Deze leden kunnen door de centrale werkgevers– en werknemersorga–
nisaties worden voorgedragen.

De bureaus kiezen niet voor autonome regionale organen. De regionale
organen van het Eindrapport vallen volledig onder het beheer van het
GBO. De regionale organen worden belast met de individuele gevalsbe–
handeling en –beslissing. De regionale organen hebben een aantal lokale
vestigingen, waardoor een netwerk van uitvoeringsorganen ontstaat.

Nu beide rapporten hetzelfde onderwerp behandelen en zo kort na
elkaar verschenen, zal een vergelijking worden gemaakt.

a) gehanteerde uitgangspunten .
De organisatiebureaus moeten in hun vervolgopdracht expliciet

rekening houden met de positie van de sociale partners. De werkgevers–
en werknemersorganisaties moeten binnen de wettelijke grenzen voor
hun sector het beleid kunnen bepalen ten aanzien van de inhoud van en
de voorwaarden waaronder uitkeringen kunnen worden toegekend. De
functionele decentralisatie op bestuurlijk niveau moet gehandhaafd
blijven. De projectgroep-Lamers kent een dergelijke voorwaarde niet. Zij
moet bij haar opdracht rekening houden met het streven naar verbe–
tering van de beheersing van het uitvoeringsproces, en in het licht
daarvan voorstellen doen voor onder andere een nadere regeling van de
positie van de SVR.

b) het beheersingsorgaan
Zowel wat samenstelling, taken en plaats in de gehele uitvoeringsorga–

nisatie bestaan er verschillen ten aanzien van het centrale orgaan tussen
Interimrapport en Eindrapport. De in het Interimrapport voorgestelde
Sociale Zekerheidsraad bestaat uit drie tot zes onafhankelijke, door de
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Kroon benoemde deskundigen. De Raad is verantwoording verschuldigd
aan de minister van Sociale Zaken, die aanwijzingen kan geven aan de
Raad. De Raad heeft een breed takenpakket. Het in het Eindrapport
voorgestelde GBO krijgt een tripartite samenstelling. Het GBO dient als
coördinatiepunt tussen de landelijke beleidsorganen en de regionale
uitvoeringsorganen. Het vormt een schakel tussen beleid en uitvoering.

c) het toezichthoudend orgaan
In het Interimrapport wordt de toezichthoudende taak opgedragen aan

het beheersingsorgaan, dat bestond uit door de Kroon benoemde
deskundigen. In het Eindrapport wordt de toezichthoudende taak onder–
scheiden van de andere functies in de sociale zekerheid. De toezichthou–
dende taak moet worden opgedragen aan een afzonderlijk orgaan. De
leiding hiervan komt te liggen bij drie door de Kroon benoemde leden.
Deze leden kunnen door de centrale werkgevers– en werknemersorgani–
saties worden voorgedragen.

d) de regionale uitvoerin g
Het Interimrapport stelt autonome regionale uitvoeringsorganen voor

met eigen regionale bevoegdheden. In de visie van het Eindrapport vallen
de regionale organen volledig onder het beheer van het GBO.

In een vergadering van de Commissie Sociale Verzekeringen van de
SER d.d. 16 oktober 1979 wordt een werkgroep ingesteld die zich bezig
zal houden met de behandeling van beide rapporten. Eerst moeten weer
in de diverse achterbannen beslissingen worden genomen.132

Om de kosten van de sociale zekerheid beter beheersbaar te maken
moet volgens het kabinet een volumebeleid worden gevoerd. Dit beleid is
er op gericht het aantal mensen dat een beroep doet op één van de
sociale zekerheidsregelingen te verkleinen. In jum 1979 brengen de
beide bewindslieden van Sociale Zaken, Albeda en De Graaf, een notitie
uit over dit volumebeleid.133

In het parlement wordt intussen nauwelijks gediscussieerd over Alter–
natieven–, Interim– en Eindrapport. Slechts éénmaal, op 21 januari 1980,
vindt er een discussie plaats in de commissievergadering van de vaste
Commissie voor Sociale Zaken. Hoewel de commissieleden het niet op
alle punten met elkaar eens zijn, is opvallend dat het Interimrapport toch
op vrij veel steun kan rekenen. Slechts de SGP verklaart expliciet dat het
Eindrapport haar meer aanspreekt dan het Interimrapport. Het CDA
spreekt expliciet een voorkeur uit voor het Interimrapport. Volgens het
CDA is er al veel te lang gepraat over een reorganisatie in de uitvoering
en zijn de sociale partners op dit punt «niet in staat om over eigen
schutting te kijken. De gepantserde vrede tussen SVR en FBV spreekt
boekdelen in dit verband». D'66 en de VVD wensen nog geen definitief
oordeel te geven. De PPR verklaart zich te kunnen vinden in de instelling
van één onafhankelijk beheersingsorgaan. De PSP wil nog veel verder
gaan dan in het Interimrapport wordt voorgesteld. De PSP wil dat de
gehele uitvoering van alle sociale verzekeringswetten een overheidstaak
wordt. Ook de PvdA vindt dat regionale en lokale organen het sociale
zekerheidsstelsel moeten uitvoeren, waarbij de sociale partners via een
«college van advies» betrokken moeten worden. In de commissieverga–
dering kondigt staatssecretaris De Graaf een adviesaanvrage aan de SER
aan. Hij verklaart dat het kabinet kiest voor een beheersorgaan met vijf
onafhankelijke deskundigen. De plaats van de sociale partners hoort
volgens de staatssecretaris primair thuis bij de uitvoering van de sociale
verzekeringswetten, in plaats van bij toezicht en coördinatie. Sociale
partners kunnen daarbij eventueel via een college van advies en bijstand
worden betrokken.'34
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In de parlementaire commissie wordt uitgebreid gesproken over het
volumebeleid. In feite is dit een veel belangrijker discussiepunt in de
commissie dan de uitvoeringsorganisatie.

Staatssecretaris de Graaf van Sociale Zaken (CDA) stuurt in 1980 zijn
aangekondigde adviesaanvrage aan de SER. Het Interimrapport van de
Commissie Lamers wordt als uitgangspunt genomen voor twee
hernieuwde adviesaanvragen. Deze adviesaanvragen, daterend van 11
juli 1980, verschijnen onder de titel «Organisatie van de beheersing van
de sociale zekerheid». De staatssecretaris wil tot een betere beheersing
van de kosten van de sociale zekerheid komen via een beheersings–
orgaan. Voor dit beheersingsorgaan moet de SZR worden omgevormd.
De staatssecretaris wil de omvorming van het beheersingsorgaan met
enige spoed realiseren, vanwege «maatschappelijke ontwikkelingen, die
om een versterking van de toezichthoudende en coördinerende functie
binnen de sociale zekerheid vragen teneinde een samenhangend en
beheersbaar sociaal beleid te realiseren». Het voorstel voor een nieuw
beheersingsorgaan is geconcretiseerd in een wetsontwerp dat bij de
adviesaanvrage wordt gevoegd, de «Organisatiewet Sociale Zekerheid
(OSZ)». Deze wet moet de Organisatiewet Sociale Verzekering (OSV)
vervangen.

Hoe wordt het beheersingsorgaan voorgesteld?
- het beheersingsorgaan, in de adviesaanvrage ook weer «Sociale

Zekerheidsraad» (SZR) genoemd, is een onafhankelijk orgaan, bestaande
uit vijf onafhankelijke deskundigen;

- het beheersingsorgaan wordt belast met zowel toezicht op als
coördinatie van de uitvoering;

- taken en bevoegdheden van het beheersingsorgaan zijn conform de
voorstellen uit het Interimrapport;

- het beheersingsorgaan wordt gestalte gegeven door omvorming van
de SVR;

- de SZR is verantwoordelijk en rekenplichtig aan de minister, de
minister kan de SZR aanwijzingen geven van algemene aard. Enkele
besluiten van de SZR behoeven voorafgaande goedkeuring van de
minister;

- de staatssecretaris stelt verder een College van Advies en Bijstand
voor, dat geheel paritair zal worden samengesteld uit werkgevers– en
werknemersvertegenwoordigers. Dit college krijgt tot taak pre-adviezen
uit te brengen aan de SZR. Zo moet een zeer duidelijke inbreng van de
sociale partners worden gerealiseerd;

- in Commissies van Overleg zullen de Raad, de sociale partners en de
betrokken uitvoeringsorganen zijn vertegenwoordigd; deze Commissies
van Overleg bereiden de door de Raad te stellen regelen voor.

De tweede adviesaanvrage gaat in op het tweede deel van het Interim–
rapport, dus op de toekomstige uitvoeringsorganisatie van de sociale
zekerheid. Deze adviesaanvrage heeft een meer open karakter. Staatsse–
cretaris De Graaf van Sociale Zaken baseert zich ook hier op de
denkbeelden van de ambtelijke projectgroep. Evenals de projectgroep
kiest hij in de adviesaanvrage voor regionale uitvoeringsorganen. Deze
organen worden belast met de gevalsbehandeling, zowel van de volks–
verzekeringen als van de werknemersverzekeringen voor ziekte en
arbeidsongeschiktheid. De staatssecretaris houdt een slag om de arm
ten aanzien van de werkloosheidsregelingen. Hij gaat er in beginsel
echter van uit, dat een eventueel geïntegreerde werkloosheidsregeling
ook door deze regionale organen kan worden uitgevoerd.

35 Adviesaanvrage integratie werkioos In augustus 1980 stuurt De Graaf een adviesaanvrage aan de SER,
heidsreqe mqen, 28 augustus 1980 . . . ...waarm een gemtegreerde werkloosheidsregelmg wordt voorgesteld.135
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36 Rapport inzake heroverweging van het
stelsel van sociale zekerheid, TK,
1980-1981. 165. nr 4
137 Kort verslag van de vergadering van de
beleidsadviesraad Sociale Zekerheid d.d 10
oktober 1979
131 Kort verslag van de vergadering van de
beleidsadviesraad Sociale Zekerheid 12
november 1980
'" Kort verslag d d 10 oktober 1979.
no FNV FNV-standpunt inzake uitvoerings–
organisatie sociale verzekeringen,
Amsterdam, 14 mei 1980

Voor de vraag hoe deze geïntegreerde regeling zal moeten worden uitge–
voerd, verwijst de staatssecretaris naar het Interimrapport en zijn advies–
aanvragen van juli.

Verder wordt, behalve de plannen voor een volumebeleid en een
hervorming van de uitvoeringsorganisatie, nog een derde spoor uitgezet
om bezuinigingen te kunnen realiseren. In het kader van de Herover–
weging Collectieve Uitgaven verschijnt een rapport inzake heroverweging
van het stelsel van sociale zekerheid136, waarin een nieuw systeem voor
de sociale zekerheidsregelingen, een zogenoemd twee-trajectensysteem,
wordt voorgesteld.

Nu er een duidelijke adviesaanvrage van het Ministerie van Sociale
Zaken met zelfs een concept-wetsontwerp lag, leek de verwachting
gerechtvaardigd dat er op korte termijn veranderingen in de uitvoerings–
organisatie met name ten aanzien van het beheersingsorgaan, zouden
komen. Bovendien leek voor die plannen ook een kamermeerderheid te
vinden te zijn. Toch zijn de plannen uiteindelijk gestrand.

Korte tijd na de parlementaire behandeling laten diverse
werkgevers-en werknemersorganisaties nota's en rapporten verschijnen,
waarin zij hun standpunten naar voren brengen. Die standpunten wijken
in alle opzichten af van de kabinetsplannen. De diverse organisaties
wensen een uitvoeringsorganisatie met juist een grotere invloed van de
sociale partners.

De FNV brengt in mei 1980 haar rapport uit. Ook nu weer wordt,
evenals bij het Alternatievenrapport, van belang geacht dat de FNV met
éèn standpunt komt. Men wil daarom niet dat de uitvoeringsorganen
reeds met een standpunt komen voordat de FNV haar definitieve rapport
zal uitbrengen. Voorzitter Bode merkt in een vergadering van de Beleids–
adviesraad Sociale Zekerheid op, dat hij zo snel mogelijk contact zal
opnemen met de werkgevers en met het CNV «om gezamenlijk een
procedure af te spreken waarbij op alle vertegenwoordigers in de uitvoe–
ringsorganen een beroep zal worden gedaan, geen standpuntbepaling te
laten plaatsvinden in «hun» uitvoeringsorgaan voordat de sociale
partners in eigen kring een standpunt hebben bepaald».137 Men vindt dat
de FNV-bestuurders in de diverse organen zich op dienen te stellen
achter het FNV-standpunt zoals dat in de Federatieraad is geformu–
leerd.'38 Behalve een eensgezind standpunt van de werkgevers en
werknemers wordt ook van belang geacht dat, voordat «de politiek» een
standpunt zal innemen, werkgevers en werknemers met een oordeel
zullen komen. De voorzitter van de FNV merkt op «dat de Stichting van
de Arbeid een dringend beroep op de Kamercommissie heeft gedaan niet
tot politieke stellingname over te gaan voor de SER zich heeft uitge–
sproken».139

In haar rapport uit 1980 is de FNV van mening dat zowel in Interim– als
in Eindrapport de breuk met de bestaande structuur te groot is en het
bedrijfstak-eigene niet voldoende tot zijn recht komt.140 De FNV wijst het
Interimrapport volledig af. Hoewel het Eindrapport wel méér tegemoet
komt aan de wensen van de FNV, is ook dit rapport voor de FNV niet
aanvaardbaar. De FNV geeft in de nota haar visie op de toekomstige
uitvoeringsorganisatie. Uitgangspunten voor de uitvoeringsorganisatie
dienen volgens de FNV te zijn:

- het georganiseerde bedrijfsleven dient het primaat te houden bij de
uitvoering van de sociale verzekeringen;

- de bestaande functionele decentralisatie moet blijven gehandhaafd;
- het regionale aspect van de uitvoering moet worden versterkt.

Vervolgens komt de FNV tot de volgende opzet voor een uitvoeringsorga–
nisatie;
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41 GAK, Visie van de hoofddirectie van het
GAK op de toekomstige uitvoeringsorgani–
satie sociale verzekering, Amsterdam. 1 981
142 Raad voor Centrale Ondernemersorgani
saties (RCO). Proeve van een standpuntbe–
paling aan werkgeverskant ten aanzien van
de uitvoeringsorganisatie sociale verze–
kering, 's-Gravenhage. februari 1980
143 RCO, 1980. blz 9
144 RCO, 1980. blz 17
145 RCO, 1980, blz 20

- de bestaande (26) bedrijfsverenigingen blijven gehandhaafd, maar
dragen hun administratie over aan 4 a 5 administratiekantoren. De
administratiekantoren zijn derhalve eigendom van de gezamenlijke
sociale partners;

- er dient een Gemeenschappelijk Beheersorgaan te komen. Het
bestuur van het GBO dient te worden gekozen door en uit de besturen
van de administratiekantoren. Het GBO dient zich in de visie van het FNV
te beperken tot het management van de regionale uitvoeringsstructuur.
Verder moet het mogelijk zijn dat de bedrijfsverenigingen hun admini–
stratie niet afzonderlijk in een administratiekantoor onderbrengen maar
rechtstreeks opdragen aan het GBO;

- de bedrijfsverenigingen kunnen, via het GBO, bevoegdheden
delegeren aan een aantal regionale kantoren. Er is, met andere woorden,
sprake van een centraal gereorganiseerde regionale structuur. Belangrijk
is dat de formele verantwoordelijkheden bij de besturen van de bedrijfs–
verenigingen blijven liggen. De FNV denkt aan ongeveer 40 regionale
kantoren, met weer een aantal lokale vestigingen.

De hoofddirectie van het GAK brengt in 1981 haar mening naar buiten.
Het GAK vindt dat het bedrijfsleven in de uitvoeringsorganisatie dient te
zijn vertegenwoordigd.141 Het GAK stelt een tripartite samengesteld
gemeenschappelijk bestuursorgaan voor, dat verantwoordelijk is voor de
gehele uitvoeringsorganisatie. De feitelijke uitvoering moet zoveel
mogelijk plaatsvinden door regionale organen. Het (interne) toezicht
wordt uitgeoefend door het GBO. Extern toezicht moet aan een onafhan–
kelijk orgaan worden opgedragen. Vermenging van toezicht met coördi–
natie en management is volgens het GAK principieel onjuist, daar dit zou
leiden tot een vermenging van belangen.

In het GAK-rapport zijn ook de meningen van de Unie BLHP, RCO, FNV
en CNV weergegeven. De Unie BLPH is het grotendeels eens met het
Berenbosvoorstel.

De werkgeversorganisaties verenigd in de RCO (NCW en VNO),
brengen in februari 1980 een notitie uit.142 De werkgeversorganisaties
wijzen een beheersingsorgaan zoals voorgesteld in het Interimrapport af.
«Gezien de functionele afhankelijkheid van de overheid [van een dergelijk
beheersingsorgaan] is het dan in feite de overheid –en niet het bedrijfs–
leven– dat stuurt.» «Om de positie van het bedrijfsleven tot zijn recht te
laten komen is het bestaan van een coördinatieorgaan gewenst, waarin
de sociale partners rechtstreeks vertegenwoordigd zijn».U3 De werkgever
en werknemers kiezen voor een tripartite Sociale Zekerheidsraad, belast
met de coördinatie van de sociale zekerheid. De samenstelling van deze
uit 31 leden bestaande Raad moet zijn: 9 Kroonleden en 22 leden uit de
sfeer van het georganiseerde bedrijfsleven.144 De Raad zal, behalve met
de coördinatie, onder andere belast moeten worden met het beheer van
de fondsen en het management van de regionale uitvoering. Verder
moeten er bipartite beleidsorganen voor de werknemersverzekeringen
zijn en tripartite beleidsorganen voor de volksverzekeringen. Circa 40
regionale uitvoeringskantoren worden belast met de zogenoemde
«gevalsbehandeling». De toezichthoudende functie op de sociale
zekerheid wordt uitgeoefend «door een beperkt bureau onder leiding van
drie door de minister benoemde full-time functionarissen.»'*5

Het CNV kiest voor een beheersingsorgaan (GBO), samengesteld uit
werkgevers, werknemers en overheid. In zijn notitie gaat het CNV in op
het zelfdoen, waar zij altijd groot belang aan heeft gehecht. Het CNV
wijst daarom het rapport-Lamers af: «Het CNV meent dat de bedrijfstak–
eigene aspecten van de sociale verzekeringen en de aanverwante
regelingen binnen de regionale uitvoeringsorganen niet goed tot hun
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recht zullen komen.» '4b Een ander kritiekpunt is dat het CNV het «niet
alleen wenselijk acht om de toezichthoudende functie te onderscheiden
van de functies in de sfeer van de uitvoering, maar ook daadwerkelijk te
scheiden en toe te delen aan verschillende organen».'47 Ten aanzien van
het Eindrapport geldt de kritiek de gedachte regionale uitvoering.

Het CNV stelt voor in de toekomstige uitvoeringsstructuur een onder–
scheid te maken tussen een beleidsvoeringsstructuur en een uitvoerings–
structuur, zoals ook in het Eindrapport werd voorgesteld.148 Het CNV
heeft de gedachte aan een Raad voor de Sociale Zekerheid, zoals hij in
1976 nog voorstond, nu losgelaten. Het toezicht wordt aan een specifiek
toezichthoudend orgaan toegedacht. Het CNV acht het niet gewenst het
toezichthoudende orgaan te laten functioneren onder verantwoorde–
lijkheid van de sociale partners. De bedrijfsverenigingen dienen hun
administraties over te dragen aan een beperkt aantal administratiekan–
toren. Het CNV streeft naar ongeveer 40 regionale uitvoeringsorganen.
Een landelijk coördinerend orgaan, het GBO, zou tripartite moeten
worden samengesteld.

De werkgevers– en werknemersorganisaties zijn in elk geval
eensgezind in hun afwijzing van het rapport-Lamers. De SER komt
vooralsnog niet met een advies naar aanleiding van de adviesaanvragen
van 1980. In de Commissie Soiale Verzekeringen komt men niet tot
besluitvorming. In 1981 spreekt men de verwachting uit, dat er in het
voorjaar van 1982 een advies zal komen.149

Het kabinet wacht verder af.

146 CNV, Visie van het CNV op de toekom–
stige uitvoeringsorganisatie sociale verzeke–
ringen, Utrecht, 1980, blz. 3

CNV, 1980, blz. 4.
48 CNV, blz 7
43 Verslag 253e vergadering,
s-Gravenhage, 23 juni 1981
50 J Pels. a.w., 1985, blz. 29.
51 Verslag van de 262e vergadering,
s-Gravenhage, 20 april 1982

7. HET SER-ADVIES VAN 18 MEI 1984

Op het ministerie van Sociale Zaken worden in het begin van de jaren
tachtig enkele veranderingen doorgevoerd. Het Ministerie krijgt er in
1981 twee nieuwe taakgebieden bij: emancipatiebeleid en de coördinatie
van het werkgelegenheidsbeleid. Er kwam een afzonderlijke staatssecre–
taris voor emancipatiezaken. De naam van het ministerie verandert onder
Den Uyl in: Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hetgeen aangeeft dat
bestrijding van de grote werkloosheid een belangrijk item is. Het Direc–
toraat-Generaal Sociale Voorzieningen ondergaat een naamswijziging en
wordt aangeduid als «Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid». In 1983
wordt dit Directoraat-Generaal uitgebreid met de Directie Bijstands–
zaken.150

Op het terrein van de sociale zekerheid had staatssecretaris De Graaf
in 1980 in zijn adviesaanvrage aangegeven dat hij spoedig wilde
overgaan tot instelling van een onafhankelijk beheersingsorgaan. In de
Commissie Sociale verzekeringen van de SER wordt aangegeven dat
men een informeel overleg wil met de bewindslieden van Sociale Zaken
over de vraag wat er nu bijvoorbeeld moet gebeuren met de adviesaan–
vrage van 1967. In een informeel gesprek met enkele leden van de
Commissie Sociale Verzekeringen van de SER maakt staatssecretaris
Dales van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk dat de SER geen
haast behoeft te maken met de behandeling van de adviesaanvrage van
1967. De staatssecretaris geeft aan dat zij de komende vier jaar niets zal
doen aan de reorganisatie van de uitvoering. Zij vindt het van meer
belang dat er snel een advies komt over het beheersingsorgaan.
Bovendien dient hoge prioriteit te worden gegeven aan een advies over
de integratie van de werkloosheidsregelingen.151 De staatssecretaris
stuurt vervolgens in mei 1982 een brief naar de SER waarin wordt
verzocht op korte termijn te adviseren over het eerste deel van de
adviesaanvragen van juli 1980 en de adviesaanvrage van november
1973. Verder geeft Dales in deze brief aan dat zij concrete voorstellen
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wil gaan uitwerken met betrekking tot een wijziging van het stelsel van
sociale zekerheid. Daarna wil zij zich beraden op een herstructurering
van de uitvoeringsorganisatie. «Een en ander houdt in dat ik niet op korte
termijn behoeft heb aan een advies uwerzijds over de uitvoeringsorgani–
satie van de sociale zekerheid in zijn geheel.»152 Dit betekent dat de SER
(nog) niet hoeft te adviseren over de adviesaanvrage van 1967. In de
Commissie Sociale Verzekeringen wordt besloten dat men gedeeltelijk
zal adviseren over een beheersingsorgaan. De adviesaanvrage van 1980
wordt aldus vertaald, dat men zal bekijken welke bevoegdheden men op
korte termijn aan de SVR zou willen geven om beter te kunnen
beheersen. Op die wijze zal men trachten tot een spoedige advisering te
kornen.'53 De brief van Dales van mei 1982 wordt nog aangevuld door
minister van Sociale Zaken, De Graaf, die in een brief van augustus 1982
aangeeft dat hij een advies van de SER over een nieuw beheersings–
orgaan van groot belang acht.154

Inmiddels is inderdaad discussie ontstaan over het stelsel van sociale
zekerheid. De Graaf stuurt in 1982 zijn notitie «Herziening van het stelsel
van sociale zekerheid» aan de Tweede Kamer, waarin voorstellen worden
gedaan voor een wijziging van diverse sociale zekerheidsregelingen.155

Anders dan bij de uitvoeringsorganisatie gaat een en ander hier sneller:
na een adviesaanvrage in 1983156 brengt de SER in 1984 een advies
uit.157 De zogenoemde «stelselherziening» wordt per 1 januari 1987
ingevoerd.

De SER brengt in mei 1984 inderdaad een gedeeltelijk advies uit over
de uitvoeringsorganisatie.158 Het advies is unaniem. In zijn advies
behandelt de SER alleen de topstructuur in de uitvoeringsorganisatie van
de sociale verzekeringen. Met het uitbrengen van dit advies acht de SER
tevens de adviesaanvrage van 1967, waarop immers nooit eerder een
advies was verschenen, behandeld.

De SER constateert, evenals de projectgroep Lamers dat al eerder had
gedaan, dat de positie van de SVR onduidelijk is geregeld. De SER wijt
de onduidelijke positie van de SVR aan de volgende oorzaken:

- in tegenstelling tot de oorspronkelijke bedoeling (volgens welke de
SVR oprichter en beheerder van het CAK zou worden) is in de OSV geen
uitvoerende taak voor de SVR weggelegd;

- doelstelling, plaats, functies en bevoegdheden van de SVR zijn in de
OSV onvoldoende duidelijk omschreven.

De SER stelt zich het volgende voor bij een beheersingsorgaan van de
sociale zekerheid;

- het beheersingsorgaan moet niet, zoals in de adviesaanvragen is
voorgesteld, uitsluitend uit onafhankelijke deskundigen worden samenge–
steld. In de sociale zekerheid bestaat een gedeelde verantwoordelijkheid
van het georganiseerde bedrijfsleven en van de overheid, en - en zeker
op het punt van de uitvoering - een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de centrale organisaties en de vakorganisaties van werkgevers en
werknemers. Dit moet tot uiting komen in de samenstelling van de SVR.
De SER kiest daarom voor een tripartite samenstelling;

- de SVR dient een autonoom, functioneel gedecentraliseerd orgaan
te zijn, dat onafhankelijk is ten opzichte van de overheid en onafhankelijk
ten opzichte van de uitvoeringsorganen. Om de gezamenlijke verant–
woordelijkheid van centrale organisaties en vakorganisaties tot uiting te
laten komen moeten de centrale organisaties bij de SVR worden
betrokken;

- de SVR krijgt een uitgebreid takenpakket, waarin onder andere een
toezichthoudende taak zit;
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- het beginsel van de functionele decentralisatie heeft aan waarde
gewonnen omdat het sociale zekerheidsbeleid steeds meer geïntegreerd
is geraakt in het totale sociale beleid per bedrijfstak, waartoe, bijvoor–
beeld, ook behoren het arbeidsvoorwaardenbeleid en het arbeidsomstan–
dighedenbeleid. Omdat de sociale partners primair verantwoordelijk
worden geacht voor dit sociale beleid in een bedrijfstak, hecht de Raad
veel waarde aan de functionele decentralisatie, waarin deze verantwoor–
delijkheid tot uiting kan komen.

De unanimiteit van het advies wordt nog in gevaar gebracht tijdens de
openbare SER-vergadering waarin het advies wordt behandeld.'59 De
Kroonleden Wolfson, Epema-Brugman en Van Doorn dienen een
amendement in waarin zij de samenstelling van de SVR ter discussie
stellen. Zij willen dat in het advies wordt opgenomen dat slechts een deel
van de Raad duidelijk een andere mening is toegedaan dan die welke in
de adviesaanvrage van het kabinet wordt verwoord. Aangegeven moet
worden dat een ander deel van de Raad wil aandringen op een samen–
stelling van de SVR waarbij L-V-2.NOT «terzake van haar toezichthou–
dende en coördinerende functies een strikte en wettelijk verankerde
onafhankelijkheid gewaarborgd wordt».160 Vanuit werkgevers– en
werknemers-organisaties komt fel verzet tegen het amendement.
Gewezen wordt op bijvoorbeeld het gevaar, dat een verdeeld advies de
bewmdslieden de gelegenheid zal bieden gemakkelijker hun eigen weg te
gaan dan wanneer het een unaniem advies zal betreffen. Na de
toezegging dat in het advies de zelfstandigheid van het nieuwe
toporgaan zowel ten opzichte van de overheid als ten opzichte van de
uitvoeringsorganen zal worden beklemtoond, trekken de Kroonleden hun
amendement in. De unanimiteit van het advies blijft hierdoor gewaar–
borgd.

Na het advies van de SER, dat in wezen haaks staat op het in de
adviesaanvragen weergegeven kabinetsstandpunt, blijft de uitvoerings–
organisatie zoals ze was.

In de periode vanaf eind jaren zestig leeft de discussie rondom de
uitvoeringsorganisatie weer op. De periode van betrekkelijke consensus,
zoals in de periode van groei aanwezig was is voorbij. De overheid doet
enkele pogingen een wijziging te bewerkstelligen in de uitvoeringsorgani–
satie, doch krijgt geen medewerking van de kant van de werkgevers– en
werknemersorganisaties en slaagt niet. Gedurende 25 jaar gebeurt er in
feite niets, ondanks diverse onderzoeken en rapporten. Opvallend is dat
de discussie telkens wordt stilgelegd. Blijkbaar kan men elkaar nu niet, in
tegenstelling tot in voorgaande periodes, vinden in een compromis.
Overigens wordt de discussie in betrekkelijke beslotenheid gevoerd. het
parlement is bij de gehele discussie nauwelijks betrokken.

159 SER. verslag raadsvergadering 18 mei
1984
160 Zoals Wolfson verwoordt in de verga
dering; zie verslag 18 mei 1984. blz 16
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BIJLAGE V.3

ONTWIKKELING VOLUME EN FINANCIEEL BELANG

Deze bijlage bevat:
1. uitgavenontwikkeling '70-'91 voor ZW, AAW/WAO, WW en TW;
2. volume-ontwikkeling '70-'91 voor ZW, AAW/WAO, WW en TW;
3. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar mate van arbeidsonge–

schiktheid '70-'91;
4. werkloosheidsontwikkeling '70-'91 en ontwikkeling verhouding

actieven/niet-actieven '70-'91;
5. ontwikkeling collectieve lastendruk, premiedruk en financierings–

tekort '70-'91.

Tabel 1 Uitgavenontwikkeling '70-'91 voor ZW, AAW/WAO, WW en TW (uitgekeerde bedragen x 1 miljoen)

ZW2

in % NNI

AAW/WAO3

in % NNI

WW
in % NNI

TW
in % NNI

1970

2060
1,9

1 549
1,5

271
0,3

1975

4448
2,2

5318
2,7

1 495
0,8

1980

6790
2,2

12599
4,1

1 707
0,6

1981

6490
2,1

13406
4,2

2898
0,9

1982

6399
1,9

14404
4,4

3 241
1,0

1983

6224
1,9

15 121
4,5

3304
1,0

1984

6 178
1,7

16033
4,5

2569
0,7

1985

6316

1,7

15473
4,1

1 999
0,5

1986

7020
1,8

15431
4,0

1 768
0,5

1987

7282
1,9

15538
4,0

3238
0,8

167
0,04

1988

7618
1,9

15563
3,9

3856
1,0

444
0,11

1989

8584
2,0

15881
3,7

3864
0,9

474
0,11

1990

9351
2,0

16982
3,7

3661
0,8

452
0,10

1991

9514
2,0

17730
3,7

4 145
0,9

467
0,10

1 Bron: SVR, Kroniek van de sociale verzekeringen: wetgeving en volume-ontwikkeling in historisch perspectief, Editie 1992/SZW/Nationale
Rekeningen CBS De tabel bevat afgeronde bedragen. Exclusief uitvoeringskosten, deze zijn opgenomen in bijlage III.3.
2 Omslagleden, atdelmgskassen en eigen risicodragers.
3 Vanaf 1 975: totaal exclusief ambtenaren berekend
4 Ontslagwerkloosheid, vorstwerklosheid en short-time-werkloosheid berekend. Trendbreuk in 1987 vanwege integratie WW en WWV

Tabel 2 Volume-ontwikkeling van de ZW, AAW/WAO, WW en TW over de periode 1970-1991 (x 1000 uitkeringsjaren)1

ZW2

AAW/WAO3

WW

TW

1970

218

196

31

1975

265

311

89

1980

292

576

70

1981

275

593

111

1982

259

602

123

1983

247

612

121

1984

249

625

98

1985

244

636

83

1986

262

647

73

1987

276

650

144

35

1988

287

663

175

105

1989

315

677

175

106

1990

345

707

164

99

1991

345

718

181

98

1 Bron: SVR, Kroniek van de sociale verzekeringen: wetgeving en volume-ontwikkeling in historisch perspectief, Editie 1992 De tabel bevat
afgeronde bedragen.
2 Omslagleden, afdelingskassen en eigen risicodragers.
3 Herleide uitkeringsjaren, dit betekent dat rekening gehouden met de arbeidsongeschiktheidsklasse herleid is naar volledige uitkermgen
Vanaf 1975: totaal exclusief ambtenaren berekend
4 Ontslagwerkloosheid, vorstwerklosheid en short-time werkloosheid berekend Trendbreuk in 1987 vanwege integratie WW en WWV.

Tabel 3 Lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar mate van arbeidsongeschiktheid (x 1000 personen)'

Gedeelt. ao

Volledig ao

Totaal

1970

40

176

215

1975

54

295

349

1980

95

524

619

1981

102

536

637

1982

109

544

653

1983

111

556

667

1984

114

568

681

1985

117

574

691

1986

121

581

702

1987

131

584

714

1988

138

593

731

1989

147

610

757

1990

156

634

790

1991

170

638

808

Bron: Kroniek SVR Uitkeringen AAW en WAO, verminderd met aantal ambtenaren Door afronding kunnen verschillen voorkomen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 261



Tabel 4 Ontwikkeling personan met een werkloosheidsuitkering (x 1000 personen)1 en ontwikkeling van de verhouding
niet-actieven/actieven '70-'91 (aantal inactieven per 100 actieven)2

werkl.3

inact /act

1970

72

43,6

1975

197

55,5

1980

240

65,5

1981

370

70,2

1982

517

76,0

1983

618

80,6

1984

661

82,8

1985

659

82,9

1986

635

82,5

1987

625

82,6

1988

601

82,1

1989

579

82,5

1990 1991

540 529

82,1 81,6

1 Bron: SZW/Financiele Nota Sociale Zekerheid 1989 (SZW 1988), Sociale Nota 1993 (SZW 1992).
2 Bron: 1970 en 1975: telefonische opgave CPB/SZW, 1980-1991: CPB, Centraal Economisch Plan 1993.
Het betreft hier een reeks volgens de nieuwste definitie. Hierdoor wijken deze cijfers enigszins af van de cijfers zoals deze tot dusverre
werden gehanteerd, dit in verband met een gewijzigde telling van de werkgelegenheid in arbeidsjaren.
3 Personen met een uitkering o.g.v. WW (AWf/Wgf), VV, WWV, RWW, IOAW, IOAZ.

Tabel 5 Ontwikkeling collectieve lastendruk, premiedruk en financieringstekort '70—'91 (in procenten van het nationaal inkomen)1

1970

Col. last.druk 41,1

Premiedruk 15,0

Fin.tek. Rijk 1,2

1975

49,5

19,3

3,3

1980

52,6

20,2

5,7

1981

52,8

20,9

7,7

1982

53,5

21,9

9,4

1983

54,6

24,3

10,1

1984

53,1

23,1

9,0

1985

53,0

22,9

7,0

1986

53,4

22,1

6,5

1987

55,4

23,2

7,8

1988

55,3

23,2

6,5

1989

51,8

21,2

5,8

1990

52,3

19,4

5,2

1991

54,0

19,6

4,25

Bron: Miljoenennota 1993.
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BIJLAGE VI.1

AMENDEMENTEN WERKLOOSHEIDSWET

1 Inleiding

Op 17-10-1985 werd aangeboden een voorstel van wet houdende
verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid
(Werkloosheidswet), Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 261.

Dit voorstel leidde tot de Werkloosheidswet, Wet van 6 november
1986, Stb. 1986, 566.

In deze bijlage is een lijst opgenomen van de bij dit voorstel
ingediende amendementen.

2 Amendementen

1. Amendement van het lid Beckers-De Bruin, ontvangen 26-3-1986
(TK 19261, nr. 17).

Inhoud: In artikel 42, vijfde lid , vervalt «voor de helft». Verzorgings–
periode niet voor de helft, maar helemaal mee laten tellen.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties PPR, CPN, PSP, EVP en lid Van
der Spek; tegen: overige fracties (H TK 7 mei 1986, p. 4939).

2. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986 (TK
19261, nr. 20).

Inhoud: Art. 3, lid 3 vervangen. Bij amvb mogelijkheid openen om
specifieke groepen, bijv. off-shorewerkers, onder de WW te brengen.

Resultaat: Aangenomen. Tegen: fracties SGP, RPF; voor: overige
fracties (H TK 7 mei 1986, p. 4937), verwerkt in voorstel van wet TK 19
261, nr. 96 (art. 3, lid 3 nWW).

3. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986 (TK
19 261, nr. 21).

Inhoud: Art. 17, lid 2 tekstueel verbeterd. Refertejaar kan worden
verlengd met meerdere perioden van arbeidsongeschiktheid.

Resultaat: Overgenomen door de regering bij vierde nota van wijziging,
TK 19261, nr. 60, p. 6.

4. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986 (TK
19261, nr. 22).

Inhoud: I art. 19, lid 1 sub f schrappen; en II in verband daarmee art.
21 vernummeren. Schrappen uitsluiting van het uitkeringsrecht van
buitenlanders, is discriminerend.)

Resultaat: Vervangen door (inhoudelijk gelijke) amendementen TK 19
261, nr. 63.

5. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19 261, nr. 23).

Inhoud I t/m VI: Toevoeging nieuw art. 19, lid 1, sub a en lid 2 nWW,
wijziging in verband daarmee van de artikelen 21, 24, 34 en 42 nWW.
Verlenging uitkeringsperiode WW met ZW-periode na zes weken
ZW-uitkering.

Resultaat: Vervangen door (inhoudelijk gelijke) amendementen TK 19
261, nr. 64.

Niet overgenomen. Overgenomen: hierop betrekking hebbende
amendementen Weijers/Linschoten, (TK 19 261, nr. 38).

6. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19 261, nr. 24).

Inhoud: Toevoeging aan art. 32 nWW van een bevoegdheid van de
bedrijfsvereniging om in uitzonderingsgevallen de termijn waarbinnen de
uitkeringsgerechtigde een uitkering kan invorderen, te verlengen.
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Resultaat: Overgenomen in de vierde nota van wijziging (TK 19 261,
nr. 60, p. 6).

7. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19261,nr. 25).

Inhoud: I t/m V: wijziging van de artikelen 42 en 50 nWW; verlenging
van de uitkeringsduur van de loongerelateerde uitkering voor diegenen,
die voldoen aan de toelatingscriteria, met twee maanden per leeftijdsjaar
die betrokkene werkloze ouder is dan 18 jaar.

Resultaat: Verworpen I, II, III, tegen: fracties van CDA, VVD, SGP en
lid Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4938 en 4939);
IV en V, tegen: fracties van CDA, VVD, SGP, RPF en lid Wagenaar; voor:
overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4939 en 4940).

8. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19261, nr. 26).

Inhoud: I t/m IV: wijziging van artikel 42 nWW; bepalmg van de
arbeidsverledentoets op 2 jaar in een periode van 5 jaar. fevens
bevoegdheidverlening om bij amvb voor specifieke beroepsgroepen
zonodig een kortere periode in aanmerking te nemen.

Resultaat: Verworpen I, II, III, IV, tegen: fracties van CDA, VVD, SGP,
RPF en lid Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4938 en
4939).

9. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19261, nr. 27).

Inhoud: Toevoeging aan art. 42, lid 9 nWW van een nieuw onderdeel
a. Invoering van de mogelijkheid om voor specifieke groepen, zoals
uitvoerende kunstenaars, bij de arbeidsverledeneis een kortere periode in
aanmerking te nemen.

Resultaat: Aangenomen, tegen: fracties van VVD, SGP en RPF; voor:
overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4939), verwerkt in voorstel van wet
TK 19 261, nr. 96 (art. 42, lid 9, sub a nWW).

10. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986,
(TK 19261, nr. 28).

Inhoud: I, II: wijziging van de artikelen 43 en 51 nWW. Hierdoor wordt
werknemers, die na een periode van werkloosheid de arbeid hervat
hebben en weer werkloos geworden zijn en die op dat moment niet meer
voldoen aan de arbeidsverledeneis, de mogelijkheid geboden terug te
vallen op de nog niet benutte werkloosheidsuitkeringsperiode.

Resultaat: Vervangen door gewijzigde amendementen (TK 19 261, nr.
65).

11. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19 261, nr. 29).

Inhoud: Laten vervallen van art. 44, lid 2 nWW. Vervallen van de
verplichting voor de bedrijfsvereniging om bij verwijtbare werkloosheid
de uitkering vast te stellen op ten hoogste 70% van het minimumloon; bij
verwijtbare werkloosheid kan de bedrijfsvereniging zelf een sanctie
bepalen, rekening houdend met de mate van verwijtbaarheid en de
omstandigheden van de persoon, die het betreft.

Resultaat: Overgenomen in de vierde nota van wijziging (TK 19 261,
nr. 60, p. 6).

12. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19 261, nr. 30).

Inhoud: Wijziging art. 128 nWW. Openen van de mogelijkheid om de
amvb, waardoor ambtenaren onder de nWW gebracht worden, zo een
deel van de Kamer dat wenst, aan wettelijke goedkeuring te onder–
werpen.
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Resultaat: Aangenomen. Tegen: fractie van VVD; voor: overige fracties
(H TK 7-5-1986. p. 4941), verwerkt in voorstel van wet TK 19 261, nr.
96(art. 121, lid 1 nWW).

13. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19 261, nr. 31).

Inhoud: Invoering art. 131a nWW. Invoering van een redelijkheidstoets
door de rechter t.a.v. sanctiebevoegdheid van bedrijfsverenigingen.

Resultaat: Verworpen, tegen: fracties van CDA, WD, SGP, RPF en lid
Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4941).

14. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19 261, nr. 33).

Inhoud: Wijziging art. 29, lid 1 nWW. De informatieplicht van het GAB
aan de bedrijfsverenigingen geldt pas als er duidelijke gronden zijn voor
het verstrekken van informatie.

Resultaat: Overgenomen in de vierde nota van wijziging (TK 19 261,
nr. 60, p. 6).

15. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19261,nr. 34).

Inhoud: Laten vervallen van art. 25, lid 2 nWW. Schrappen van de
omkering van de bewijslast. De bevoegdheid van de bedrijfsverenigingen
vervalt ervan uit te gaan dat een geconstateerd feit op een eerder
moment dan bewezen kon worden aanwezig is geweest en de
verplichting voor betrokkene zich tegen een fictie te moeten verweren.

Resultaat: Overgenomen in de vierde nota van wijziging (TK 19 261,
nr. 60, p. 6).

16. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19261, nr. 35).

Inhoud: Wijziging art. 30, lid 2 nWW. Het schorsen of opschorten van
de betaling van de uitkering door de bedrijfsvereniging op grond van dit
artikellid dient op duidelijke gronden plaats te hebben.

Resultaat: Overgenomen in de vierde nota van wijziging (TK 19 261,
nr. 60, p. 6).

17. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 8-4-1986, (TK
19261, nr. 36).

Inhoud: Wijziging art. 130, lid 1 nWW. Een beslissing ingevolge de
nWW wordt ambtshalve i.p.v. desgevraagd uitgereikt.

Resultaat: Verworpen. Tegen: fracties van CDA, VVD, SGP, RPF en lid
Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4941).

18. Amendement van de leden Gerritse en Linschoten, ontvangen
9-4-1986, (TK 19261, nr. 37).

Inhoud: Toevoeging van een lid 2 aan art. 51 nWW. Verlenging
vervolguitkering voor 57,5-jarigen die voldoen aan de «3 uit 5 eis» tot
drie en een half jaar. Hierdoor is een individuele uitkering tot de 65-jarige
leeftijd gegarandeerd.

Resultaat: Overgenomen in de vierde nota van wijziging (TK 19 261,
nr. 60, p. 6).

19. Amendementen van de leden Weijers en Linschoten, ontvangen
9-4-1986, (TK 19 261, nr. 38).

Inhoud: I t/m VI: Toevoeging nieuw art. 19, lid 1, sub a en lid 2 nWW,
wijziging in verband daarmee van de artikelen 21, 24, 34 en 42 nWW.
Opschorting werkloosheidsrechten na een ziekteperiode van drie
maanden.
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Resultaat: Overgenomen in de vierde nota van wijziging (TK 19 261,
nr. 60, p. 6). Zie ook: amendementen van het lid Ter Veld c.s., (TK 19
261, nr. 23).

20. Amendement van de leden Linschoten en Weijers, ontvangen
9-4-1986, (TK 19 261, nr. 39).

Inhoud: Laten vervallen van art. 44, lid 2 nWW. Vervallen van de
verplichting voor de bedrijfsvereniging om bij verwijtbare werkloosheid
de uitkering vast te stellen op ten hoogste 70% van het minimumloon.
Afschaffen van de minimumsanctie in de WW.

Resultaat: Overgenomen in de vierde nota van wijziging (TK 19 261,
nr. 60, p. 6). Zie ook: amendement van het lid Ter Veld c.s., (TK 19 261,
nr. 34).

21. Amendement van het lid Brouwer, ontvangen 9-4-1986, (TK 19
261, nr. 40).

Inhoud: Laten vervallen van art. 24, lid 3 nWW. Schrappen van de
definitie van het begrip passende arbeid.

Resultaat: Vervangen door gewijzigd amendement (TK 19 261, nr. 92).

22. Amendementen van het lid Brouwer, ontvangen 9-4-1986, (TK
19261, nr. 41).

Inhoud: I t/m IV: Laten vervallen van art. 20, lid 1, sub d, 42, 43 en ad.
III van hs. II nWW. Garandering van het recht op uitkering krachtens de
WW, ongeacht het arbeidsverleden, gedurende de hele periode van
werkloosheid.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van CPN, PSP, EVP, en lid Van der
Spek; tegen: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4938).

23. Amendement van het lid Brouwer, ontvangen 9-4-1986, (TK 19
261, nr. 42).

Inhoud: Vervangen van art. 4 nWW. Uitkering bedraagt het eerste half
jaar 80 van het dagloon, daarna 75%.

Resultaat: Verworpen, voor: fracties van CPN, PSP, EVP, en lid Van der
Spek; tegen: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4940).

24. Amendementen van het lid Linschoten, ontvangen 9-4-1986, (TK
19261, nr. 43).

Inhoud: I t/m III Wijziging art. 42 nWW. Wijziging arbeidsverledeneis.
De variant uit de tweede nota van wijziging fixeert het feitelijk arbeids–
verleden als bepalende factor voor de uitkeringsduur tot het moment van
een nadere wetswijziging. De fractie van de VVD kiest nu voor een
feitelijk arbeidsverleden van 5 jaar dat per jaar meer wordt (H TK
9-4-1986, p. 4360).

Resultaat: Ingetrokken wegens onuitvoerbaarheid, omdat verzekerden–
administratie niet in twee jaar realiseerbaar bleek (H TK 22-4-1986, p.
4717).

25. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 9-4-1986,
(TK 19 261, nr. 44).

Inhoud: I t/m III: wijziging van de artikelen 35 en 47 nWW. Bepalmg
van het uitkeringspercentage op 75%, stapsgewijs te bereiken.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van PvdA, CPN, PSP, RPF, EVP,
en leden Van der Spek en Scholten; tegen: overige fracties (H TK
7-5-1986. p. 4938).

26. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 9-4-1986,
(TK 19 261, nr. 45).

Inhoud: I t/m V: wijziging van de artikelen 88, 115, 118en 120 nWW.
Mogelijk maken van premiedifferentiatie, waardoor het proces van
arbeidsduurverkorting financieel kan worden gestimuleerd.
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Resultaat: Aangenomen, tegen: fractie van VVD, SGP, RPF en lid
Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4940), verwerkt in
voorstel van wet TK 19 261, nr. 96 (art. 83, lid 3 en 4 nWW).

27. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 9-4-1986,
(TK 19261,nr. 47).

Inhoud: I, II: wijziging van artikel 16, lid 1, onderdeel a en lid 4 nWW.
Nadere definitie van de eerste werkloosheidsdag.

Resultaat: Overgenomen in de vierde nota van wijziging (TK 19 261,
nr. 60, p. 6).

28. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 9-4-1986,
(TK 19261,nr. 48).

Inhoud: I t/m X: wijziging van de artikelen 42 en 50 nWW. Voor
werkloze werknemers van 18 jaar en ouder die voldoen aan een arbeids–
verleden van 2 uit 5 jaar wordt de uitkeringsduur van 6 maanden
verlengd met 2 maanden per leeftijdsjaar.

Resultaat: Verworpen. Tegen: fracties van CDA, VVD, SGP, RPF en lid
Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4938 en 4939).

29. Amendementen van het lid Groenman, ontvangen 9-4-1986, (TK
19261, nr. 49).

Inhoud: Toevoeging van een nieuw artikel 2 nWW. Horizontale werking
van het grondrecht van gelijke behandeling van gelijke gevallen en
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van D66, PPR, CPN, PSP, EVP, en
lid Van der Spek; tegen: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4937).

30. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 10-4-1986, (TK
19261, nr. 52).

Inhoud: Toevoeging aan art. 6 nWW. Brengt alpha-hulpen onder de
kring van verzekerden nWW.

Resultaat: Verworpen. Tegen: fracties van CDA, WD, SGP, RPF en lid
Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4937).

31. Amendementen van het lid Schutte, ontvangen 11-4-1986, (TK
19261,nr. 54).

Inhoud: Wijziging van art. 44 nWW en vervallen van afd. III van hs. II
nWW. Eliminering van de vervolguitkering uit de nWW.

Resultaat: Verworpen (H TK 7-5-1986. p. 4940).

32. Amendement van het lid Beckers-De Bruin, ontvangen
16-4-1986, (TK 19 261, nr. 56).

Inhoud: Wijzigen van art. 50, lid 1 en laten vervallen van art. 50, lid 2
nWW. Vervolguitkering ook toegankelijk maken voor degenen die op
grond van hun arbeidsverleden slechts in aanmerking komen voor een
half jaar werkloosheidsuitkering.

Resultaat: Vervangen door gewijzigd amendement (TK 19 261, nr. 76).

33. Amendementen van het lid Groenman, ontvangen 16-4-1986,
(TK 19261,nr. 57).

Inhoud: Toevoegingen aan de artikelen 47, 54 en 115 nWW. In deeltijd
werkenden de minimumbescherming (tot 70% van het minimumloon) uit
de WW geven.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van D66, PPR, CPN, PSP, EVP, en
lid Van der Spek; tegen: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4940).

34. Amendement van het lid Groenman, ontvangen 10-4-1986, (TK
19261,nr. 59).
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Inhoud: Toevoeging van een tweede iid aan artikel 51 nWW. leder jaar
afwegen of de (gewenste) verlenging van de duur van de vervolguitkering
mogelijk is.

Resultaat: Vervangen door gewijzigd amendement (TK 19 261, nr. 75).

35. Amendementen van het lid Willems, ontvangen 16-4-1986, (TK
19261, nr. 61).

Inhoud: Wijzigen van de artikelen 35 en 47 nWW. Uitkeringsper–
centage terugbrengen naar 75% van het laatstverdiende loon.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van PSP, CPN, EVP, en lid Van der
Spek; tegen: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4938).

36. Amendementen van het lid Willems, ontvangen 16-4-1986, (TK
19261,nr. 62).

Inhoud: Wijzigen van de artikelen 35 en 47 nWW. Uitkeringsper–
centage terugbrengen naar 80% van het laatstverdiende loon.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van PSP, CPN, EVP, en lid Van der
Spek; tegen: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4938).

37. Gewijzigde amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen
«16-4-1986 (TK 19 261, nr. 63).»
Vervangen de (inhoudelijk gelijke) amendementen TK 19 261, nr. 22.

Inhoud: I art. 19, lid 1 sub g schrappen; en II in verband daarmee art.
21 vernummeren. Schrappen uitsluiting van het uitkeringsrecht van
buitenlanders, is discriminerend.

Resultaat: Verworpen. Tegen: fracties van CDA, VVD, SGP, RPF en lid
Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4937).

38. Gewijzigde amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen
16-4-1986, (TK 19261,nr. 64).
Vervangen de (inhoudelijk gelijke) amendementen TK 19 261, nr. 23.

Inhoud: I en II: Wijziging art. 19, lid 1, sub a en lid 2 nWW. Verlenging
uitkeringsperiode WW met ZW-periode na zes weken ZW-uitkering.

Resultaat: Verworpen. Tegen: fracties van CDA, VVD, SGP, RPF en lid
Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4937).

39. Gewijzigde amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen
16-4-1986, (TK 19 261, nr. 65).
Vervangen de amendementen TK 19 261, nr. 28.

Inhoud. I, II: wijziging van de artikelen 43 en 51 nWW. Hierdoor wordt
werknemers, die na een periode van werkloosheid de arbeid hervat
hebben en weer werkloos geworden zijn en die op dat moment niet meer
voldoen aan de arbeidsverledeneis, de mogelijkheid geboden terug te
vallen op de nog niet benutte werkloosheidsuitkeringsperiode.

Resultaat: Aangenomen. Tegen: fractie van SGP, RPF en lid Wagenaar;
voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4939), verwerkt in voorstel van
wet TK 19 261, nr. 96 (art. 43, lid 2 en 49, lid 1 nWW).

40. Amendementen van het lid Beckers-De Bruin, ontvangen
17-4-1986, (TK 19261, nr. 67).

Inhoud: I, II: wijziging van de artikelen 16, lid 1 («de helft» vervangen
door «10,4%») en 42, lid 2 (schrappen «van 8 uur of meer per week»)
nWW. Gelijke behandeling van deeltijdwerkers ten opzichte van voltijd–
werkers zowel wat betreft het recht op een uitkering als wat betreft de
duur van de uitkering.

Resultaat: Vervangen door gewijzigde amendementen (TK 19 261, nr.
88).

41. Amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 17-4-1986, (TK
19261,nr. 68).
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Inhoud: Vervanging art. 8, lid 2 nWW. Hergeven van werknemerschap
aan starter binnen een tijdvak van 2 jaar na de start van de bedrijfsactivi–
teiten.

Resultaat: Vervangen door gewijzigde amendementen (TK 19 261, nr.
89).

42. Amendemertt van de leden Ter Veld en Weijers, ontvangen
17-4-1986, (TK 19261, nr. 69).

Inhoud: Wijzigen van artikel 55, lid 1 nWW. Brengt ook die personen
onder de vrijwillige verzekering nWW, die niet eerder als werknemer
onder de verzekering vielen, waarbij met name wordt gedacht aan
schoolverlaters, die werkzaamheden in een ontwikkelingsland gaan
verrichten.

Resultaat: Met algemene stemmen aangenomen (H TK 7-5-1986. p.
4940), verwerkt in voorstel van wet TK 19 261, nr. 96 (art. 53, lid 1 sub
b nWW).

43. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 17-4-1986,
(TK 19 261, nr. 70).

Inhoud: I t/m IV: Laten vervallen van onderdelen van art. 20,
vervanging van art. 35 en toevoeging aan art. 53 nWW. Verbetering
methode van verrekening van nWW-uitkering met (neven-)inkomsten.

Resultaat: Ingetrokken (zie ook TK 19 261, nr. 90). Ter Veld: had
onvoldoende tijd om een sluitend systeem te maken, blijft het door de
regering voorgestelde systeem echter niet sluitend vinden (UCV 65,
29-4-1986, p. 40).

44. Gewijzigd amendement van het lid Groenman, ontvangen
23-4-1986, (TK 19261,nr. 75).
Vervangt amendement TK 19 261, nr. 59.

Inhoud: Toevoeging van een derde lid aan artikel 51 nWW. leder jaar
afwegen of de (gewenste) verlenging van de duur van de vervolguitkering
mogelijk is.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van D66, PPR, CPN, PSP, EVP, en
lid Van der Spek; tegen: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4940).

45. Gewijzigd amendement van het lid Beckers-De Bruin, ontvangen
23-4-1986, (TK 19 261, nr. 76).
Vervangt amendement TK 19 261, nr. 56.

Inhoud: Vervangen van art. 50 nWW. Vervolguitkering ook toegankelijk
maken voor degenen die op grond van hun arbeidsverleden slechts in
aanmerking komen voor een half jaar werkloosheidsuitkering.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van PPR, D66, CPN, PSP, EVP, en
lid Van der Spek; tegen: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4940).

46. Amendement van het lid Willems, ontvangen 23-4-1986, (TK 19
261, nr. 77).

Inhoud: Wijziging van art. 22, lid 1 nWW. Invoering van een termijn
van drie maanden, waarbinnen de bedrijfsvereniging uiterlijk een
beslissing over een recht op WW-uitkering moet nemen.

Resultaat: Met algemene stemmen aangenomen (H TK 7-5-1986. p.
4938), verwerkt in voorstel van wet TK 19 261, nr. 96 (art. 22, lid 1
nWW).

47. Amendement van het lid Willems, ontvangen 23-4-1986, (TK 19
261, nr. 78).

Inhoud: Toevoeging van een tweede lid aan art. 22 nWW. Bevordering
van de rechtszekerheid van de werknemer door afgifte door de bedrijfs–
vereniging van een voorlopige beslissing m.b.t. gedragingen van de
werknemer in de toekomst, die zijn recht op uitkering kunnen
beïnvloeden.
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Resultaat: Verworpen. Tegen: fracties van CDA, VVD, SGP, RPF en lid
Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4938).

48. Amendement van de leden Leerling en Van der Vlies ,
ontvangen 24-4-1986, (TK 19 261, nr. 83).

Inhoud: Wijziging van art. 16, lid 5 nWW. Vervangen van de maandag
door de zondag als eerste dag van de week.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van RPF en SGP; tegen: overige
fracties (H TK 7-5-1986. p. 4937).

49. Amendement van de leden Weijers en Kraaijeveld-Wouters ,
ontvangen 28-4-1986, (TK 19 261, nr. 84).

Inhoud: Wijziging van art. 42, lid 5 nWW. Volledig in aanmerking
nemen van het verzorgingsperioden bij de berekening van het arbeids–
verleden bij verzorging van kind beneden de leeftijd van zes jaar; voor de
helft in aanmerking nemen bij verzorging van kind tussen de zes en
twaalf jaar oud.

Resultaat: Aangenomen. Tegen: fractie van VVD, SGP, RPF en lid
Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4939), verwerkt in
voorstel van wet TK 19 261, nr. 96 (art. 42, lid 5 nWW).

50. Amendement van de leden Weijers en Linschoten ontvangen
28-4-1986, (TK 19261, nr. 85).

Inhoud: Wijziging van art. 79, lid 3 nWW. Vervanging van «Onze
Minister» door «de SVr».

Resultaat: Aangenomen. Tegen: fractie van PvdA, PPR, CPN, EVP, en
lid Scholten; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4940), verwerkt in
voorstel van wet TK 19 261, nr. 96 (art. 74, lid 3 nWW).

51. Amendement van de leden Weijers en Linschoten, ontvangen
28-4-1986, (TK 19 261, nr. 86).

Inhoud: Wijziging van art. 27, lid 3 nWW. Vervanging van «Onze
Minister» door «de SVr».

Resultaat: Aangenomen. Tegen: fractie van PvdA, PPR, CPN, EVP, en
lid Scholten; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4938), verwerkt in
voorstel van wet TK 19 261, nr. 96 (art. 27, lid 3 nWW).

52. Amendement van de leden Weijers en Linschoten, ontvangen
28-4-1986, (TK 19261, nr. 87).

Inhoud: Wijziging van art. 26, lid 2 nWW. Vervanging van «Onze
Minister» door «de SVr».

Resultaat: Aangenomen. Tegen: fractie van PvdA, PPR, CPN, EVP, en
lid Scholten; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4938), verwerkt in
voorstel van wet TK 19 261, nr. 96 (art. 26, lid 2 nWW).

53. Gewijzigde amendementen van het lid Beckers-De Bruin,
ontvangen 28-4-1986, (TK 19 261, nr. 88).
Vervanging van amendementen TK 19 261, nr. 67.

Inhoud: I t/m VII: wijziging van de artikelen 16, lid 1 sub a (vervangen
door «ten minste 13% van zijn arbeidsuren per kalenderweek heeft
verloren») en in verband daarmee art. 20, alsmede art. 42, leden 2 en 3
(schrappen «van 8 uur of meer per week») nWW. Gelijke behandeling
van deeltijdwerkers ten opzichte van voltijdwerkers zowel wat betreft het
recht op een uitkering als wat betreft de duur van de uitkering.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van PPR, D66, CPN, PSP, EVP, en
lid Van der Spek; tegen: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4937).

54. Gewijzigd amendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen
29-4-1986, (TK 19 261, nr. 89).
Vervangt amendement TK 19 261, nr. 68.
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Inhoud: Vervanging art. 8, lid 2 nWW. Hergeven van werknemerschap
aan starter binnen een tijdvak van anderhalf jaar na de start van de
bedrijfsactiviteiten.

Resultaat: Met algemene stemmen aangenomen (H TK 7-5-1986. p.
4937), verwerkt in voorstel van wet TK 19 261, nr. 96 (art. 8, lid 2
nWW).

55. Amendement van het lidTer Veld c.s., ontvangen 29-4-1986, (TK
19261,nr. 90).

Inhoud: I t/m IV: Laten vervallen van onderdelen van art. 20 en 21,
vervanging van art. 35 en vervallen van een deel van art. 43 nWW.
Verbetering methode van verrekening van nWW-uitkering met
(neven-)inkomsten.

Resultaat: Ingetrokken (zie ook TK 19 261, nr. 70). Ter Veld: had
onvoldoende tijd om een sluitend systeem te maken, blijft het door de
regering voorgestelde systeem echter niet sluitend vinden (UCV 65,
29-4-1986, p. 40).

56. Gewijzigd amendement van het lid Brouwer, ontvangen
2-5-1986, (TK 19 261, nr. 92).
Vervangt amendement TK 19 261, nr. 40.

Inhoud: Laten vervallen van art. 24, lid 3 nWW. Schrappen van de
definitie van het begrip passende arbeid.

Resultaat: Verworpen. Voor: fracties van CPN, PSP, EVP, en lid Van der
Spek; tegen: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4938).

57. Subamendement van het lid Ter Veld c.s., ontvangen 6-5-1986,
(TK 19261,nr. 94).

Inhoud: Toevoeging aan het amendement van de leden Weijers en
Kraaijeveld-Wouters (TK 19 261, nr. 84) van een onderdeel c aan art.
42 lid 5 nWW. Bij de berekening van het arbeidsverleden de periode
voor de helft in aanmerking nemen, waarin een lichamelijk of geestelijk
gehandicapt kind tussen 12 en 18 jaar oud verzorgd werd.

Resultaat: Verworpen. Tegen: fracties van CDA, VVD, SGP, RPF en lid
Wagenaar; voor: overige fracties (H TK 7-5-1986. p. 4939).
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BIJLAGE VI.2

BELEIDSDISCUSSIES OVER FRAUDEBESTRIJDING

1 Inleiding

Fraudebestrijding is gedurende de gehele periode, waarop het
onderzoek van de commissie betrekking heeft, onderwerp van beleids–
debat geweest. Ter toelichting op het gestelde in paragraaf 3.3 van
hoofdstuk VI volgen hier enige gegevens over deze beleidsdiscussies.

2 ISMO

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gepartici–
peerd in de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk
gebruik (ISMO) op het gebied van belasting, sociale zekerheid en
subsidies, die op 7 februari 1979 bij besluit van de Ministeriële Stuur–
groep Kostenbeheersing sociale verzekeringen en inkomenoverdrachten
(Mistukos) werd ingesteld.

De achtergrond voor het instellen van deze stuurgroep was, dat de
regering naast de noodzaak tot het matigen van de ontwikkeling van de
collectieve voorzieningen, tegenover de correcte gebruikers van deze
voorzieningen de morele verplichting voelde om naar wegen te zoeken
die zouden leiden tot versterking van het instrumentarium dat wordt
ingezet om oneigenlijk gebruik en misbruik tegen te gaan. Dit temeer,
omdat bij grote lagen van de bevolking een zekere ongerustheid en
onbehagen was ontstaan over de veelvuldigheid van de gevallen waarin
men zich aan zijn collectieve verplichtingen onttrok en over de financiële
gevolgen die daarvan het gevolg waren.

De ISMO kreeg onder andere tot taak:
- het analyseren van de verschillende vormen van misbruik en

oneigenlijk gebruik;
- het onderzoeken van de mogelijkheden om het instrumentarium ter

bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik te verbeteren op basis van
studies en analyses, zoals naar maatregelen tegen koppelbazerij, coördi–
natie fraudebestrijding door overheidsorganen, verbetering van de
controle, onderlinge afstemming van strafrechtelijke en administratief–
rechtelijke sancties.

Gedurende de uitvoering van deze aanvankelijke taken heeft de Stuur–
groep daaraan zelf nadere invulling gegeven.

Op 8 september 1981 verscheen het interimrapport van de ISMO (17
050, nr. 1). Naar aanleiding daarvan werd een bijzondere kamercom–
missie ingesteld ter behandeling van dit rapport en van komende
rapporten. In 1982 werd er een Uitgebreide Commissievergadering
gewijd aan het interimrapport en aan het regeringsstandpunt erover (17
050, nr. 2, dd 12 maart 1982).

Op 19 april 1985 verscheen het eindrapport (17 050, nr. 35) en op 18
juni 1985 het regeringsstandpunt (17 050, nr. 39).

In dit laatste regeringsstandpunt werden de aanbevelingen die de
ISMO in het eindrapport doet, grotendeels overgenomen.

Het gaat onder andere om:
- onderzoek en evaluatie;
- wetgevingsbeleid;
- controle;
- informatie en registratie;
- reacties op misbruik.
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Wetgevingsbeleid

De ISMO formuleerde een aantal uitgangspunten voor integraal wetge–
vingsbeleid en een aantal procedurele waarborgen.

De regering onderschreef ze met de opmerking dat vele van deze
aanbevelingen al regel zijn middels de Aanwijzingen inzake terughou–
dendheid met regelgeving, opgesteld op grond van de bevmdingen van
de Commissie-Geelhoed: «Waar de ISMO wijst op de mogelijkheid dat
een beleidskeuze wordt gemaakt, waarbij een aanmerkelijk misbruikrisico
wordt aanvaard, moet wel op het volgende worden gewezen. Het is
uiteraard steeds mogelijk dat in een politieke afweging met het oog op
het noodzakelijk geachte beleid, bij voorbeeld om zoveel mogelijk recht
te doen aan de individuele omstandigheden van belanghebbende
burgers, een dergelijke keuze wordt gemaakt. Alsdan zal bezien moeten
worden hoe door middelen als versterking van het uitvoerend apparaat,
aangepaste controle-methodieken en adequate sanctionering het
misbruikrisico zo goed mogelijk kan worden ondervangen. Voorop
behoort echter te staan dat dit risico in de regelgeving zoveel mogelijk
dient te worden vermeden. Bij de stelselherziening sociale zekerheid zal
aan deze aspecten de nodige aandacht worden besteed.» (Regerings–
standpunt, blz. 10)

In het regeringsstandpunt wordt over oneigenlijk gebruik op het terrein
van de sociale zekerheid opgemerkt, dat ISMO zich beperkt tot de activi–
teiten van belanghebbenden, maar dat het ook voorkomt dat uitvoerende
organen, vaak ten voordele van cliënten, een ruimer toepassing geven
aan de wet dan de wetgever voor ogen stond. Ook dit verschijnsel dient
bestreden te worden. (Blz. 16)

Controle

Voor een goede uitvoering van de sociale zekerheidswetten moet
periodiek een controleplan worden opgezet. Het aantal te controleren
punten bij de uitvoering van een wet is groter naarmate bij de
vaststelling van een uitkering:

- meer rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden
zoals inkomsten, vermogen en woonsituatie;

- voorwaarden meer een rol spelen;
- vaker toestemming voor activiteiten (bij voorbeeld onderwijs en

werk) aan de orde is.
Daar waar de sociale verzekeringswetten door autonome organen

worden uitgevoerd, is overleg met de voor dat terrein verantwoordelijke
SVR de aangewezen weg. (Blz. 20)

Informatie en registratie

De kern van de overgenomen aanbevelingen is te komen tot een verze–
kerdenadministratie, tot uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht voor
ambtenaren en beambten en tot de invoering van een Sociaal-fiscaal
nummer. (Blz. 23-24)

Reacties op misbruik

In het algemeen was de regering het met de ISMO eens, dat sancties
ten aanzien van kleinere en vaak voorkomende vormen van criminaliteit
het sluitstuk moeten vormen van een beleid gericht op zo min mogelijk
fraudegevoelige regelgeving en zo efficiënt mogelijke uitvoering en
controle. (Blz. 27)

Naast een verbreed (waar geen sanctiebepalingen zijn opgenomen
moeten ze worden ingevoerd) en flexibel sanctiebeleid zou de overheid
volgens de ISMO meer onderscheid moeten maken tussen bonafide
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burgers en burgers die misbruik hebben gemaakt. Wat dit betreft ging de
regering alleen mee in het voorstel tot omkering van de bewijslast voor
diegenen, die misbruik hebben gepleegd. Bij vaststelling van misbruik
wordt de gehele uitkering geacht ten onrechte te zijn genoten, totdat de
betrokkene het tegendeel bewijst.

Dit voorstel werd opgenomen in de nieuwe Werkloosheidswet.

De Tweede Kamer wijdde op 21 oktober 1985 (UCV 10) een Uitge–
breide Commissievergadering aan onder andere het onderdeel sociale
zekerheid in het eindrapport en het regeringsstandpunt.

In dit kamerdebat blijkt eenieder het regeringsstandpunt te onder–
schrijven. De Kamer besteedt onder andere aandacht aan de vraag, of
doorlichting van wetgeving op fraudegevoeligheid hetzelfde is als wat de
dereguleringscommissie doet. De minister van Justitie is van mening, dat
dit het geval is.

Sommige fracties zijn sceptisch over deze hernieuwde voornemens om
iets te doen aan de fraudegevoeligheid van wetgeving. Het is namelijk
niet de eerste keer dat zoiets door de regering wordt gesteld: het inter–
imrapport van 1981 en het regeringsstandpunt daarover bevatte deze
aanbevelingen ook, maar deze hebben geen effect gehad (blz. 18).

Ook wordt gevraagd hoe de regering voorziet in versterking van het
uitvoerend apparaat bij regelingen waarin veel rekening wordt gehouden
met individuele omstandigheden. ISMO had aanbevolen dat er dan extra
maatregeien moesten worden genomen. De staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid verwijst slechts naar extra uitgaven voor
sociale diensten (blz. 19).

3 Chronologie van de beleidsmatige ontwikkelingen naar
aanleiding van ISMO op het terrein van de sociale verzekeringen

apnl 1985
mei 1985

- 6dec 1985

- januari 1986

- 9 juni 1986

- 23 juni 1986

- 24juni 1986

- 23 juli 1986

28 nov 1986
26okt 1987
3 sept 1987

april 1989
maart 1990
april 1990
17 juli 1990
maart 1991
12april 1991

eindrapport ISMO
staatssecretaris verzoekt SVR om commentaar op
aanbevelingen en om initiatieven tot verbetering
uitvoeringsorganisatie
brief SVR (85/8444) over beleid ten aanzien van
sociale zekerheidsfraude met overzicht historische
ontwikkeling
beleidsplan staatssecretaris (SZ/SV06/51 7), ook notitie
aan BC ISMO
SVR adviesaanvraag vervolgingsbeleid
(SZ/SV/WV/WW/SVW 86/04185)
SVR-adviesaanvraag oneigenlijk gebruik
(SZ/SV/WV/WW/SVW 86/04481)
SVR-adviesaanvraag controleplannen
(SZ/SV/WV/WW/SVW 86/04875)
SVR adviesaanvraag administratieve procedures en
gevalsbehandeling door uitvoermgsorganen
(SZ/BO/86/05635)
brief staatssecretans aan SVR over sanctiebeleid
SVR-advies OM-richtlijn (A 87/15)
onderzoeksopzet Tussen Schroom en Daad besproken in
CTU
verslag pilot study ASF
SVR-advies controleplannen
SVR-advies nav FBV-evaluatie sanctiebeleid
brief staatssecretaris aan SVR over sanctiebeleid
publicatie Tussen Schroom en Daad
SVR-adviesaanvraag staatssecretaris over Tussen Schroom
en Daad
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4 Chronologie van de beleidsmatige ontwikkelingen naar
aanleiding van Tussen schroom en daad

UCVover Voortgangsrapportage ISMO 1991, dd Wjuni 1991'

Staatssecretaris Ter Veld meldt het volgende: «Het rapport Tussen
schroom en daad' is inmiddels verschenen. Het heeft noch u, noch mij
antwoorden gegeven op de vragen waarop wij antwoorden hadden willen
hebben. Het blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de bedrijfsver–
enigingen. In een brief aan de SVR heb ik al gezegd dat grote verschillen,
zeker als het gaat om zaken die direct uit de wet voortvloeien, mij niet
logisch lijken. Er kunnen zeker kleine verschillen zijn die voortvloeien uit
de sector. (...)

Ik heb de SVR gevraagd, snel met een vervolg te komen. Bij brief van
12 april heb ik de raad verzocht, mij hierover uiterlijk in septemberte
informeren. Zeer binnenkort vinden gesprekken met de raad plaats, ook
in het kader van het handhavingsbeleid. De opmerkingen vanuit de
Kamer over de nota Tussen schroom en daad' weken niet veel af van
mijn opmerkingen daarover. Ik meen dat de raad mijn intentie uitstekend
begrepen heeft. Rekening houdend met de passende verhoudingen in de
bestuurlijke omgang met een onafhankelijk bestuurlijk orgaan, zoals de
Sociale Verzekeringsraad, zullen wij een prudente vorm vinden om de
kritiek over te brengen die de Kamer zo mooi verwoord heeft. Er is
gesproken over het gebrek aan opsporingsfunctionarissen. Beleids–
plannen ontbreken. Verantwoording achteraf geschiedt niet of nauwe–

lijks. De procedures gericht op het constateren van misbruik zijn ondui–
delijk. De relatie tussen de collecterende en verstrekkende functie
ontbreekt.»

Aspecten van rechtshandhaving op het gebied van de sociale zekerheid2

Het dossier Tussen schroom en daad' wordt ondergebracht in het
dossier 'handhavingsbeleid'.

De nota Aspecten van rechtshandhaving enz. behandelt de proble–
matiek van de fraudebestrijding bij bedrijfsverenigingen in dit - veel
bredere - kader. Daardoor bevat de nota slechts incidenteel informatie
over bedijfsverenigingen.

blz. 9: «De Federatie van Bedrijfsverenigingen heeft de aandacht van
haar leden gevraagd voor de noodzaak van een systematische opsporing,
gebaseerd op een beleidsplan. In de voortgangsrapportage 1992 zal
verslag worden gedaan van de vorderingen ter zake.»

blz. 10-13 (Analyse van het handhavingstekort): «De uitvoering van de
sociale zekerheid is in de huidige structuur gespreid over een (groot)
aantal instanties. (...) Een tweede factor van structurele aard is dat de
diversiteit van belangen die in de structuur van de uitvoeringsorganisatie
is ingebouwd, tot ongewenste gevolgen kan leiden op het vlak van de
handhaving van de regelgeving. Bij alle uitvoeringsinstanties beslist het
bestuur of en in welke gevallen tot opsporing wordt overgegaan. Bij de
bedrijfsverenigingen worden fraudegevallen voorgelegd aan de Kleine
Commissie, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemers in de betrokken branche. De belangen van de betrok–
kenen kunnen uiteenlopen, hetgeen kan leiden tot ongewenste inconsis–
tenties in de handhaving. (...) Een derde punt betreft de cultuur van de
uitvoerende sector: handhaving (in ruime zin) is meestal niet de optiek
van waaruit de uitvoeringsorganen in de eerste plaats plegen/trachten te
denken en te werken. (...) De uitvoerders/belanghebbenden (t.w. de

1 ucv 50. vergaderjaar 1990-1991. biz 19 bedrijfsverenigingen en de gemeenten) bepalen in de praktijk in hoge
2 TK. 1991-1992. 22457, nrs 1-2. mate zelfstandig wat er gebeurt met geconstateerde gevallen van fraude.
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De met bijzondere controle en/of opsporing belaste functionaris rappor–
teert doorgaans uitsluitend aan het uitvoeringsorgaan (GSD, bedrijfsver–
eniging), ook voor zover het gaat om zaken die boven de in de Richtlijn
vastgelegde aangiftegrens uitkomen.»

Blz. 16-17 (maatregelen in de premiesfeer): «Het gebruik van de
boetebepalingen kan worden geïntensiveerd. Dit blijkt onder meer uit het
rapport 'Tussen schroom en daad' van de SVR.»

Blz. 21: «De uitvoeringsorganen zijn tot op heden autonoom in de
vaststelling van van het benodigde aantal functionarissen met opspo–
ringsbevoegdheid. Dit resulteert in (zeer) grote, niet goed verklaarbare
verschillen in relatieve omvang van het opsporingsapparaat in de diverse
sectoren van de sociale zekerheid. (...) Met betrekking tot de bedrijfsver–
enigingen en de SVR wordt thans in overleg met de SVR bezien hoe de
opsporingsfunctie kan worden geïntensiveerd, zoals ook in de brief van
10 juli al is aangekondigd.»

Mondeling overleg op 18 maart 1992 over Aspecten van de rechtshand–
having3

Tussen schroom en daad komt als zodanig niet meer aan de orde.
De Staatssecretaris zegt (blz. 12): «Op 2 april a.s. zal bestuurlijk

overleg met de SVR plaatsvinden, dat inmiddels ambtelijk is voorbereid.
Het gesprek met de SVR zal gaan over o.a. het opstellen van beleids–
plannen inzake de handhaving, met inachtneming van minimale normen.
Voorts zal aandacht worden gegeven aan normering van het aantal
opsporingsfunctionarissen en het daadwerkelijk ondernemen van opspo–
ringsactiviteiten. Bij gemeenten is inmiddels, met behulp van de tijdelijk
bijdrageregeling, de situatie bereikt dat globaal één (opsporings)functio-
naris is aangesteld per duizend uitkeringen, terwijl dat bij bedrijfsvereni–
gingen in het algemeen nog ligt op één op de 25.000 a 35.000. De
Kamer zal uiteraard worden geïnformeerd over de uitkomsten van het
bestuurlijk overleg met de SVR.»

Voortgangsrapportage ISMO 1992 dd. 7 mei 1992*

Op blz. 19-21 wordt ingegaan op de aanscherping van de handhaving
van de sociale verzekeringen.

«De beleidsvoornemens in de brief aan de SVR komen in feite neer op
de formulering van de wijze waarop een effectief toezicht uitgeoefend
behoort te worden op de handhaving.

De brief aan de SVR heeft geleid tot een reactie van de Raad op 1
oktober jl. In zijn algemeenheid onderschrijft de Raad de gesignaleerde
knelpunten. Wat betreft de waardering van de bestaande situatie blijkt er
verschil van inzicht te bestaan. Kernpunt van kritiek is de wijze waarop de
SVR toezicht uitoefent op de bedrijfsverenigingen en de SVB. Het
toezicht dat de Raad uitoefent, staat nog teveel in het teken van van de
eigen verantwoordelijkheid van de bedrijfsverenigingen, waarop -
marginaal - wordt bijgestuurd, indien daartoe naar de mening van de
Raad aanleiding bestaat. Wat evenwel gewenst is, is dat de Raad veel
meer initiërend en regelend optreedt. Dat geldt met name voor de
vormgeving van het handhavingsbeleid in het algemeen en de rechtma–
tigheidscontrole door de uitvoeringsorganen in het bijzonder. Inmiddels
is in een tweede briefwisseling opnieuw op de problematiek ingegaan.
De onderwerpen uit de eerste brief zijn nogmaals, in aangescherpte
vorm, aan de orde gesteld. Tevens zijn met betrekking tot de verschil–
lende aspecten van het handhavmgsbeleid termijnen gesteld.

Inmiddels is in de schriftelijke reactie van de Raad en het daarop
aansluitend bestuurlijk overleg een kentering merkbaar. De Raad heeft

TK. 1991-1992,17050/22457. nr 150 toegezegd ervoor zorg te dragen dat de bedrijfsverenigingen per 1
1 TK. 1991-1992.17050, nr 149. januari 1993 beschikken over bestuurlijk gefiatteerde beleidsplannen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 277



inzake de controle op de rechtmatigheid en de bestrijding van fraude In
deze plannen dienen tenminste de volgende punten aan de orde te
komen:

- doelstelling van het beleid;
- prioriteiten binnen de doelstelling;
- de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur en het

management;
- operationalisering van de doelstellmgen,
- controle op de implementatie van het beleid;
- frequentie van de controles;
- frauderegistratie;
- indeling bestand in risicogroepen;
- gebruik van de verwijsindex;
- gegevensuitwisseling met andere organen.
De Raad zal op deze onderdelen minimumeisen formuleren.
De Raad heeft een plan van aanpak opgesteld dat ter bespreking in de

Toezichtkamer is voorgelegd. (...) Eind juni 1992 wordt de voortgang van
in de door de Raad toegezegde activiteiten bezien door de Staatssecre–
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de hand van een
rapportage of in een bestuurüjk overleg.»

Plenaire behandeling voortgangsrapportage ISMO 1992 dd 17 juni
19925

Het handhavingsbeleid ten aanzien van bedrijfsverenigingen komt niet
noemenswaard aan de orde.

Nota Handhaving SVr te behandelen door de Toezichtkamer op 3
december 1992

Deze notitie strekt ertoe de Toezichtkamer te informeren omtrent de
voortgang van de activiteiten van de Raad op het gebied van de rechts–
handhaving in de sociale zekerheid Met name wordt ingegaan op de
brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
5 oktober 1992 betreffende fraudebestrijding en de daarin te onder–
kennen acties door de Raad, alsmede de stand van zaken met betrekking
tot de gewenste, bestuurlijk gefiatteerde beleidsplannen inzake
handhaving.

De volgende onderwerpen komen aan de orde :
- gegevensuitwisseling en verzekerdenadministratie (VZA);
- aanscherping van controle en opsporing en hantering van handha–

vingsbeleidsplannen;
- vergoedingssystemen (SZW wil een regeling die het mogelijk maakt

uitgaven van bedrijfsverenigingen niet declarabel te maken als sprake is
van onvoldoende inspanning op het terrein van de handhaving);

- richtlijnen voor uitkeringsfraude (er wordt gewerkt aan een nieuwe
mvullmg van de bestaande richtlijn) en premiefraude (een werkgroep is
gestart, maar nog zonder FBV, SVB, SVR en SZW);

- uitbreiding van administratieve sancties.
Ten aanzien van de aanscherping van controle en opsporing wordt het

volgende gemeld: «Een projectgroep binnen het secretariaat heeft in de
maanden september, oktober en november gesprekken gevoerd met (op
één na) alle besturen van de bedrijfsverenigingen en de SVB. Het secre–
tariaat heeft, na een eerste oriënterend gesprek met vertegenwoordigers
van de FBV, afgezien van het oorspronkelijke idee alle besturen voor één
voorlichtingsbijeenkomst uit te nodigen. In de afzonderlijke gesprekken
met de besturen zijn de verwachtingen van de Raad ten aanzien van
vorm en totstandkoming van beleidsplannen toegelicht, zoals neergelegd

5 HandTK. 1991-1992. biz 5507 5541 jn de nota beleidsplannen handhaving (TK 3/55) van mei 1992.
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s Onderzoek verricht door de SVr in het
kader van het PES, op 15 maart 1993 door
de staatssecretans van SZW aangeboden
aan de Tweede Kamer

Voorzover het zich thans laat aanzien, kunnen vrijwel alle bedrijfsvereni–
gingen en de SVB in de maand december bestuurlijk gefiatteerde
plannen aan de Raad doen toekomen. Deze plannen zullen gedurende
het eerste kwartaal van 1993 worden geanalyseerd, waarna rapportage
aan de Toezichtkamer zal plaatsvinden (gepland mei 1993).»

Nota rapportage beleidsplannen handhaving, te behandelen door de
Toezichtkamer op 4 maart 1993

De meeste bedrijfsverenigingen geven aan dat zij bij het opstellen van
het beleidsplan hebben moeten vaststellen dat er een gebrek is aan
(sturings)informatie. Deze informatie is, zoals een bedrijfsvereniging
opmerkt, onontbeerlijk voor:

- het formuleren van specifieke doelstellingen;
- het stellen van priorïteiten;
- het maken van een tijdpad;
- het maken van een kosten/baten analyse;
- het aan kunnen geven welke middelen nodig zijn;
- benoemen van acties voor het uitvoeringsniveau;
- een adequate terugkoppeling van werkvloer naar management en

bestuur.
Dit is vermoedelijk de reden waarom aan de door de SVR gestelde

vormvereisten over het algemeen nog weinig aandacht kon worden
gegeven. De meeste bedrijfsverenigingen hebben aangegeven dat zij in
1993 actie zullen ondernemen op het gebied van registratie en verant–
woordingsinformatie.

Aan de inhoudelijke elementen is door de bedrijfsverenigingen
uitwerking gegeven, zoals:

- de uitbreiding van het opsporingsapparaat;
- de controleplannen;
- de gegevensuitwisseling.
In mei zal het secretariaat van de SVR aanbevelingen doen met

betrekking tot het handhavingsbeleid.

Nota nieuwe richtlijnen vervolging uitkeringsfraude, te behandelen door
de Toezichtkamer op 4 maart 1993

Deze nota strekt er in eerste instantie toe de verschillen aan te geven
tussen de nieuwe richtlijn voor het melden van uitkeringsfraude bij het
OM en de bestaande richtlijn op dat punt. Daarnaast wordt de Toezicht–
kamer verzocht een standpunt in te nemen ten aanzien van het
aanscherpen van van het sanctiebeleid, het aanpassen van de fraudere–
gistratie en het al dan niet instemmen met de circulaire van de FBV over
de nieuwe richtlijnen.

Rapport «De regels van het spel; de toepassing van sancties in de WW
door bedrijfsverenigingen»6

Dit onderzoek is uitgevoerd ter voorbereiding van een door de staats–
secretaris in juli 1990 aan de SVR gevraagd advies inzake de toepassing
van sancties.

De Commissie Advisering van de SVR is van mening dat de Raad
thans niet moet overgaan tot het stellen van regels inzake sanctiebeleid.

De staatssecretaris is van mening dat het sanctiebeleid van de
bedrijfsverenigingen niet voldoet aan eisen van actualiteit, objectiviteit en
volledigheid en deelt de conclusie van de Raad dat de FBV-richtlijnen
voldoen, dus niet. Zij zal zich daarover verstaan met de SVR.
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BIJLAGE VII: 1

OVERZICHT VAN WETTEN EN ORGANEN DIE ONDER HET
TOEZICHT VALLEN VAN DE SVR

De SVR moest in 1988-1989 toezicht houden op:
a De uitvoering van de volgende wetten:
- de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
- de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW);
- deZiektewet (ZW);
- de Werkloosheidswet (WW);
- de Toeslagenwet (TW);
- de Algemene Ouderdomswet (AOW);
- de Algemene Weduwen– en Wezenwet (AWW);
- de Algemene Kinderbijslagwet (AKW);
- de Ouderdomswet 1919 en de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919

(OWen LOW);
- de Invaliditeitswet en de Liquidatiewet Invaliditeitswetten (IW en

LIW).

b De volgende uitvoeringsorganen:
- de 26 bedrijfsverenigingen (BV) en de organen die de administratie

voeren voor de BV'en, zoals bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Admini–
stratiekantoor (GAK);

- de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD);
- de (groepen van) werkgevers die, ingevolge de statuten van de

bedrijfsvereniging waarbij zij zijn aangesloten, zelf het risico van de
wettelijke ziekengeldverzekering dragen: de zogenaamde afdelingskassen
en eigen risicodragers (AKER's);

- de Sociale Verzekeringsbank (SVB);

c De volgende centrale fondsen:
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF);
- het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF);
- het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF);
- het Toeslagenfonds (TF);
- het Ouderdomsfonds (OF);
- het Weduwen– en Wezenfonds (WWF);
- het Algemeen Kinderbijslagfonds (AKF);
- het Ouderdomsfonds B (OFB);
- het Invaliditeits– en Ouderdomsfonds (IOF).

De vier eerstgenoemde fondsen zijn zelfstandige rechtspersonen. De
administratie hiervan wordt door het secretariaat van de SVR gevoerd.
De overige centrale fondsen zijn geen zelfstandige rechtspersonen, maar
afgescheiden doelvermogens. Zij worden beheerd en geadministreerd
door de SVB.
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BIJLAGE VII: 2

PROTOCOL MET BETREKKING TOT DE SAMENWERKING
SVR-FBV

De Sociale Verzekeringsraad (SVR)
en
de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV),

gelet op de op 1 april 1976 gehouden besprekingen over de positie
van de SVR, FBV en bedrijfsverenigingen en over de relatie tussen SVR
en FBV,

stellen het volgende vast:

1. In verband met het principiële verschil in benadering zien SVR en
FBV er van af een discussie aan te gaan of voort te zetten betreffende de
verschillen in de standpunten die beide organen innemen met betrekking
tot elkaars plaats in het geheel van de uitvoeringsorganisatie en daarmee
samenhangend over de formele relatie tot elkaar. Zij zijn daarentegen
van oordeel dat van meer belang is na te gaan op welke terreinen van de
uitvoeringsorganisatie samenwerking tussen SVR en FBV tot stand kan
komen en op welke wijze de samenwerking zodanig kan worden gestruc–
tureerd dat een optimaal effect daarvan bereikt kan worden.

2. De beide organen zijn van oordeel dat, hoewel zowel de SVR - als
bij de wet in het leven geroepen orgaan - als de FBV - als vrijwillig
vanuit de uitvoeringsorganen voortgekomen samenwerkingsverband - elk
een groot aantal taken hebben, welke nauwkeurig omschreven kunnen
worden, er een groot werkterrein blijft bestaan waarop beide organen
zowel afzonderlijk als gezamenlijk kunnen opereren binnen het kader van
hun gemeenschappelijke doelstelling, te weten een zo rechtvaardig en
doelmatig mogelijke uitvoering van de sociale verzekeringswetten.

3. SVR en FBV hebben de intentie in de activiteiten op het in artikel 2
bedoelde werkgebied, waarop de beide organen zowel afzonderlijk als
gezamenlijk kunnen opereren, zoveel mogelijk samen te werken.

4. Overeenkomstig hun intentie om de samenwerking optimaal te
doen zijn zullen SVR en FBV in onderling overleg telkens ad hoc
vaststellen welke vorm dient te worden gegeven aan een gezamenlijk
optreden of aan de uitwisseling van gegevens omtrent bij elk van de
instellingen afzonderlijk in behandeling zijnde zaken.

5. Om dit doel te bereiken zal steeds het andere orgaan, zo mogelijk
vooraf, in de gelegenheid worden gesteld zijn mening kenbaar te maken
over activiteiten die hetzij de SVR hetzij de FBV ontplooit. Daarbij is
irrelevant of de werkzaamheden, die worden verricht en waarover de
mening van de ander wordt gevraagd, behoren tot die groep van taken
waarover de SVR en de FBV het eens zijn dat zij tot de competentie van
óf de een óf de ander behoren, dan wel liggen op het terrein waarop
zowel SVR als FBV zich (kunnen) begeven.

6. Indien door een der organen een officieel advies moet worden
uitgebracht en het is dat orgaan bekend dat de opvattingen van het
andere orgaan over de betreffende kwestie anders zijn, zal zoveel als
mogelijk is van die opvattingen worden melding gemaakt zonder dat
daardoor het eigen standpunt zal worden aangetast.

7. Indien een der organen van oordeel is, dat aan de bedrijfsvereni–
gingen per circulaire of anderzins een voorschrift of advies van belang–
rijke aard dient te worden doorgegeven, zal hierover vroegtijdig
vooroverleg met het andere orgaan plaatsvinden of voorkennis aan het
andere orgaan worden gegeven.

8. SVR en FBV onderkennen dat zich bijzondere omstandigheden
kunnen voordoen waaronder het niet mogelijk is het andere orgaan zo
vroegtijdig als wenselijk zou zijn in te lichten, bij voorbeeld indien de
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SVR het verzoek ontvangt om op zeer korte termijn of vertrouwelijk een
advies uit te brengen aan een bewindsman of aan een orgaan als bij
voorbeeld de SER. In die gevallen zal de SVR, zij het achteraf, op zo kort
mogelijke termijn dat wil zeggen nadat een eventuele geheimhoudings–
plicht is opgeheven, de FBV in kennis stellen van het door hem
ingenomen standpunt. De FBV zal in vergelijkbare gevallen eenzelfde
gedragslijn volgen.

9. Zowel bij de SVR als bij de FBV zal in elk afzonderlijk geval een
nauwkeurige afweging plaatsvinden of consultatie van het andere orgaan
beslist overbodig dan wel onmogelijk is. Is zulks niet het geval dan zal
zonder meer overleg vooraf worden gepleegd.

10. Afhankelijk van het onderwerp zal het vooroverleg plaatsvinden
door:

- bespreken in het geïnstitutionaliseerde Overleg SVR-FBV (OSF);
- doen waarnemen van het secretariaat van de SVR, resp. de admini–

strateur van de FBV bij de voorbereiding van de besluitvorming;
- toezenden van een concept-advies of –circulaire ter becommenta–

riëring;
- toezenden van vergaderstukken in het kader van de gebruikelijke

uitwisseling daarvan.

Bij de keuze van de overlegvorm zullen beide organen rekening houden
met de intentie het overleg in een zo vroeg mogelijk stadium aan te
vangen.

3 december 1976
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BIJLAGE VIII.1

STANDPUNTEN TEN AANZIEN VAN HET SYNTHESEMODEL

1 INLEIDING

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de standpunten van
een aantal instanties ten aanzien van het synthesemodel Dit is gedaan
aan de hand van interne stukken van uitvoeringsorganisaties, adviesin–
stanties en koepelorganisaties. Er is gekozen voor een chronologisch
overzicht per organisatie. In de meeste gevallen hebben de organisaties
een directe reactie gegeven op het synthesemodel. Soms is dat echter
pas gebeurt naar aanleidmg van andere ontwikkelingen op het terrein van
de sociale verzekeringen.

Eerst komt de totstandkoming van het idee van het synthesemodel in
de Stichting van de Arbeid aan de orde. Dan volgt het standpunt van de
Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV). De FBV heeft de verdere
uitwerking van het synthesemodel ter hand genomen. Vervolgens worden
de standpunten van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK),
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD), de ondernemingsraad
van de GMD, de Sociaal-Economische Raad (SER), de Sociale Verzeke–
ringsraad (SVR) en de Toezichtkamer behandeld. Tot slot wordt een
overzicht yegeven van de bespreking van (aspecten van het) synthese–
model tijdens de parlementaire behandeling van de voorstellen met
betrekking tot de herziening van de uitvoeringsorganisatie sociale verze–
keringen.

2. STICHTING VAN DE ARBEID (STAR)

2.1. Inleiding

In 1985 kreeg de discussie over de herziening van de uitvoeringsorga–
nisatie sociale verzekeringen een impuls met de opdracht van de
besturen van het GAK en de GMD (respectievelijk 19 en 21 februari
1985) aan de presidia van beide organisaties om «een procedure te
ontwikkelen tot het aangaan van een discussie ten principale over de
positie die beide organisaties ten opzichte van elkaar dienen in te nemen,
zulks in brede zin bezien».

2.2. Procedurevoorstel met betrekking tot wijziging van het
samenwerkingsverband GAK/GMD

Op 21 mei 1985 kwamen de presidia van het GAK en de GMD op
grond van bovengenoemde opdracht met een voorstel tot wijziging van
het samenwerkingsverband tussen GAK en GMD. Zowel de onderne–
mingsraad van het GAK als de ondernemingsraad van de GMD hadden
op de wenselijkheid van een positiebepaling gewezen.

In feite komt deze discussie neer op een discussie over het compromis
van 1967: In de uitvoerïngsstructuur van 1967 vond de wetgever het niet
gewenst de sociaal-medische begeleiding van langdurig arbeidsonge–
schikten aan iedere bedrijfsvereniging zelf op te dragen, omdat in ieder
geval de kleinste zelfadministrerende bedrijfsverenigingen niet in staat
zouden zijn de hiervoor benodigde deskundige mankracht met voldoende
landelijke spreiding aan te trekken. Bovendien was uniformiteit gewenst.
Op basis van uiteenlopende gedachten bij de verschillende organen is
toen, mede onder druk van de FBV, een compromis tot stand gebracht,
inhoudende de totstandkoming van één gemeenschappelijke medische
dienst (GMD), die ten behoeve van alle bedrijfsverenigingen een deel van
de sociaal-medische functies kreeg toebedeeld.
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De presidia komen in het procedurevoorstel tot de gezamenlijke
conclusie dat aan een structureel organisatorische wijziging in het
functioneren van de sociaal-medische functie (inclusief de Ziektewet) ten
opzichte van de huidige situatie niet zal kunnen worden ontkomen.

Om tot een oplossing te komen voor de tussen het GAK en de GMD
gerezen problemen (deze worden overigens in dit procedure-voorstel niet
gespecificeerd; dit gebeurt wel in de discussienota inzake de
GAK/GMD-problematiek van maart 1987 die in de volgende paragraaf
wordt besproken) worden twee denkrichtingen uiteengezet:

- integratie van de sociaal-medische functie met de administratief–
technische uitvoering binnen elke bedrijfsvereniging afzonderlijk;

- bundeling van de taken met betrekking tot ZW, AAW en WAO
(directe gevalsbehandeling) in één orgaan: de Gemeenschappelijke
Dienst Gevalsbehandeling (GDG).

Beide denknchtmgen geven aan dat een oplossing zou moeten worden
gevonden voor het knelpunt van de scheidslijn tussen de ZW-periode en
de AAW/WAO-periode en de daaruit voortvloeiende cesuur in de
medische en arbeidskundige begeleiding.

2.3. Discussienota inzake de GAK/GMD-problematiek.

Op 24 maart 1987 verschijnt de discussienota inzake de
GAK/GMD-problematiek van de Stichting van de Arbeid (STAR). Deze
nota is de uitkomst van een verdere beraadslaging over het procedure–
voorstel van de presidia van het GAK en de GMD door vertegenwoor–
digers van werkgevers– en werknemersorganisaties in de STAR.

In de nota wordt een overzicht gegeven van de knelpunten in het
huidige samenwerkingsverband tussen het GAK en de GMD en worden
vier beleidsopties gegeven voor de opheffing van de genoemde
knelpunten.

Als knelpunten in het samenwerkingsverband GAK/GMD worden
genoemd:

- de verschillende en gescheiden bevoegdheden en verantwoordelijk–
heden hebben geleid tot wrijving, zowel op directie– en ambtelijk niveau
als bij de gevalsbehandeling;

- de gescheiden uitvoering van de medische functie in het kader van
de ZW en de medisch-arbeidskundige functie in het kader van de
WAO/AAW hebben tot gevolg dat:

- de cliënt te maken heeft met verschillende artsen;
- overdracht van gegevens noodzakelijk is; deze gegevensoverdracht

kost tijd en leidt tot extra kosten.

De nota geeft vier beleidsopties aan die kunnen worden voorgelegd
aan de organisaties van werkgevers en werknemers die deel uitmaken
van de STAR:

- Handhaving van de status quo (model 0);
De uitvoering van de ZW is opgedragen aan de bedrijfsverenigingen,

met uitzondering van de afdelingskassen en eigen-risicodragers (de zgn.
AKERs). De uitvoering van de WAO en AAW geschiedt door en onder de
verantwoordelijkheid van de bedrijfsverenigingen. De bedrijfsvereni–
gingen zijn verplicht de GMD advies te vragen over de mate van arbeids–
ongeschiktheid en voorzieningen in de zin van artikel 57 AAW.
Bovendien houdt de GMD zich bezig met het begeleiden van uitkerings–
gerechtigden nadat daartoe door de bedrijfsverenigingen is beslist.

- Integratie van de medische en arbeidskundige functie met de
administratief-technische functie binnen elke bedrijfsvereniging afzon–
derlijk (model 1);
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Model 1 houdt een versterking van de functionele decentralisatie in.
De GMD als zodanig wordt opgeheven onder overheveling van de taken
naar de bedrijfsverenigingen. In dit model wordt de FBV voorgesteld als
een coördinerende instantie, die de nodige bevoegdheden krijgt om ten
aanzien van bepaalde nader in te vullen taken de bedrijfsverenigingen
dwingende regels op te kunnen leggen.

De opzet van model 1 houdt verder in (zoals dat overigens nu ook het
geval is) dat in een regio naast de medische dienst van het GAK de
medische diensten van de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen
werkzaam zijn.

- Bundeling van de sociaal-medische en arbeidskundige en admini–
stratief-technische taken in het kader van de gevalsbehandeling bij de
uitvoering van de ZW, WAO en AAW in één orgaan, de Gemeenschappe–
lijke Dienst Gevalsbehandeling (GDG) (model 2);

Dit model houdt een versterking in van de GMD-structuur: een
aanzienlijk aantal taken (de medische taak ten aanzien van de ZW en de
administratief-technische ondersteuning) die thans worden verricht door
de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen en het GAK, gaan over naar
de GDG.

- een synthese van model 1 en 2 (model 3).
De kern van het synthesemodel is dat de medisch-arbeidskundige

beoordeling en begeleiding gedurende het gehele traject van de arbeids–
ongeschiktheid wordt uitgeoefend door de bedrijfsverenigingen. De GMD
zal ophouden te bestaan als een zelfstandig lichaam met een eigen
rechtspersoonlijkheid.

Beleidsvoorbereidende en uitvoeringsondersteunende werkzaamheden
van het huidige GMD-apparaat zullen worden geïntegreerd in die van de
FBV. De rechtsgelijkheid zal worden gewaarborgd en versterkt door
middel van bindende richtlijnen van de FBV.

Voor de toetsing van de vormgeving van de gevalsbehandeling worden
de volgende criteria gehanteerd:

- functionele decentralisatie;
- cliëntgerichtheid;
- doeltreffendheid en doelmatigheid;
- aansluiting met overige sectoren, met name op het gebied van de

gezondheidszorg.

In de nota worden de volgende voor– en nadelen van de vier beleids–
opties geschetst:

Voor– en nadelen van model 0 (de huidige werkwijze)
Voordelen:
- De GMD bezit een bundeling van know-how en specialistische

kennis;
- De GMD heeft ervaring met het voorzieningenbeleid;
- Door de centrale positie van de GMD wordt een doelmatige

uitvoering bevorderd;
- Door de centrale positie van de GMD wordt de rechtsgelijkheid

bevorderd.
Nadelen:
- Voor de cliënt is het niet altijd duidelijk met wie hij te maken heeft:

GMD of bedrijfsvereniging,
- De scheiding van bevoegdheden leidt tot irritaties en competentie–

kwesties;
- Gegevensoverdracht leidt tot vertraging;
- Optimale gevalsbehandeling is niet mogelijk door de scheidslijn

tussen ZW en WAO.
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Voor– en nadelen van model 1 (gevalsbehandeling bij de bedrijfs–
verenigingen)

Voordelen:
- bevordering van de doelmatigheid doordat zowel ZW als WAO/AAW

volledig geïntegreerd worden binnen één bedrijfsvereniging;
- geen gegevensoverdrachten noodzakelijk;
- verbetering van de beïnvloedbaarheid van het rehabilitatie-en

arbeidsintegratieproces;
- grotere duidelijkheid voor cliënt;
- vergroting van de kansen voor goed management. Het management

kan verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering in totaliteit.
Nadelen:
- vermindering van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid;
- teloorgang van de know-how en ervaring van de GMD;
- ondoelmatige uitvoering door kleine bedrijfsverenigingen.

Voor– en nadelen van model 2 (gevalsbehandeling bij GDG)
Voordelen:
- verbetering van rehabilitatie– en arbeidsintegratieproces door

opheffing scheidslijn tussen de ZW en de WAO;
- goede regionale spreiding;
- behoud van know-how en specialistische kennis van de GMD;
- bevordering/behoud van rechtsgelijkheid;
- concentratie van de gevalsbehandeling bij GDG maakt bedrijfstak–

overschrijdende reïntegratie mogelijk;
- versterking van de mogelijkheid tot centrale sturing.
Nadelen:
- afbreuk van het begmsel van functionele decentralisatie,
- onduidelijkheid voor de cliënt;
- noodzaak van gegevensoverdrachten (leidt tot vertraging en extra

kosten);
- het is onmogelijk om het management voor de uitvoering in totaliteit

verantwoordelijk te stellen.

Voor– en nadelen van model 3 (Synthesemodel)
Voordelen:
- zo vroeg mogelijk beginnen met rehabilitatie en reïntegratie;
- versterking van de gedachte van functionele decentralisatie;
- behoud know-how en ervaring van de GMD;
- duidelijkheid voor de cliënt;
- geen gegevensoverdracht noodzakelijk;
- doelmatige uitvoering.
Nadelen:
- problematiek van de kleine zelfadministrerende bedrijfsverenigingen.

De vraag is of zij in staat zijn er zelfstandig een regionaal gespreide
medisch-arbeidskundige dienst op na te houden;

- bedrijfstakoverschrijdende reïntegratie (met name voor zelfadmini–
strerende bedrijfsverenigingen).

Om tegemoet te komen aan de toegankelijkheid, overzichtelijkheid en
beperking van de bureaucratie van de uitvoering worden aan het eind van
de nota de volgende suggesties gedaan:

- Instellen van een sociaal consulent. Deze functionaris kan dienen als
smeerolie tussen cliënt en uitvoeringsorganisatie;

- Kleine Commissies waar mogelijk op regionale leest schoeien.
Per brief van 4 september 1987 wordt de discussienota toegestuurd

aan de besturen van GAK, GMD en FBV, aan de Kring van Directeuren en
aan de betrokken vakorganisaties.

Het bestuur schrijft dat zij overweegt, afhankelijk van de resultaten van
de discussie, advies uit te brengen aan het kabinet ter zake van de
gevalsbehandeling AAW/WAO.
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Het bestuur van STAR vraagt om commentaar op de nota vóór 16
november 1987.

2.4. Advies van de STAR inzake de hoofdlijnen van een nieuwe
uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering

Op 14 oktober 1988 verschijnt het advies van de STAR inzake de
hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie van de sociale verze–
kering.

De STAR verwerkte in dit advies de commentaren van de betrokken
organisaties op haar discussienota van maart 1987.

Het bestuur van de STAR wil met dit advies komen tot een definitieve
standpuntbepaling ten aanzien van de op 24 maart 1987 gepubliceerde
discussienota inzake de GAK/GMD-problematiek.

Het advies is tevens een reactie op de voorstellen van het kabinet van
juni 1988 over de herziening van de uitvoeringsorganisatie sociale verze–
keringen (de discussienota van het kabinet was in grote mate een
herhaling van de voorstellen in de discussienota van de STAR).

Het bestuur van de STAR is van oordeel dat een nieuwe uitvoerings–
structuur van de sociale verzekering in het teken dient te staan van een
betere dienstverlening aan de cliënten. Daartoe acht het bestuur het van
groot belang dat de nieuwe uitvoeringsorganisatie een integrale gevals–
behandeling mogelijke maakt en dat deze, juist met het oog op de cliënt–
gerichtheid en de doelmatigheid, zo dicht mogelijk bij de cliënt in de
regio wordt uitgevoerd.

Naar het oordeel van het bestuur van de STAR dient bij de reorgani–
satie van de uitvoeringsorganisatie het beginsel van functionele decen–
tralisatie, dat in de historie van de sociale verzekering diep geworteld is,
te worden gehandhaafd en zelfs waar mogelijk en gewenst te worden
versterkt. Dit vooral vanwege de toenemende verwevenheid van het
sociale zekerheidsstelsel met het arbeidsvoorwaardenbeleid en het
sociale beleid welke primair tot de competentie behoren van de sociale
partners op bedrijfstak– en ondernemingsniveau. Voor de gevalsbehan–
deling houdt het begmsel van functionele decentralisatie in dat deze
opgedragen dient te blijven aan de autonome uitvoeringsorganen en dat
hierbij de samenhang van de sociale zekerheidsregelingen met de
arbeidsvoorwaarden goed tot haar recht komt.

Naar aanleiding van hetgeen door de bij de uitvoering betrokken
organen alsmede door een aantal belangenorganisaties naar voren is
gebracht en gezien de opvattingen van het kabinet zoals verwoord in de
Discussienota «Herziening uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen»,
is het bestuur van de STAR tot de volgende conclusie gekomen:

Naar het oordeel van het bestuur is er een voldoende maatschappelijk
draagvlak aanwezig om het gepresenteerde synthesemodel verder uit te
werken en tegelijkertijd nader onderzoek te doen naar de praktische
uitvoerbaarheid van dit model, naar de beoogde effecten van de nieuwe
uitvoeringsorganisatie, naar de condities die ten minste moeten worden
vervuld alsmede naar de te verwachten kosten en baten.

Het bestuur is van oordeel dat de voorgestelde reorganisatie van de
medische en arbeidskundige gevalsbehandeling gefaseerd moet worden
doorgevoerd. Alvorens te kunnen starten met een regionaal gespreide
geïntegreerde gevalsbehandeling, zal in eerdere fases tot een duidelijke
afbakening van taken en bevoegdheden moeten worden gekomen en zal
de FBV-nieuwe-stijl op gang gebracht moeten worden.

Het bestuur is verder van mening dat het in de rede ligt dat de FBV op
zal treden als het coördinerend orgaan voor de verdere uitwerking van
het synthesemodel op basis van de uitkomsten van gedegen onderzoek.
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2.5. Commentaar van de STAR op de nota «Hoofdlijnen van een
nieuwe uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen»

Op 14 maart 1991 heeft de STAR een brief aan de Vaste Commissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd over het kabinets–
standpunt inzake een nieuwe uitvoeringsorganisatie in de nota «Hoofd–
lijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen». De
STAR is van mening dat het kabinet terecht als uitgangspunt voor de
nieuwe opzet van de uitvoeringsorganisatie heeft gekozen voor
functionele decentralisatie en in dat kader voor een geïntegreerde
gevalsbehandeling, waarbij de bedrijfsverenigingen een primaire rol
vervullen. De STAR heeft ook enkele punten van kritiek. De kritiek heeft
met name betrekking op de invulling van de verantwoordelijkheid van de
overheid en op de oprichting van GBO-regiokantoren.

Wat betreft de overheidsbevoegdheden is de STAR van mening dat de
ministeriële aanwijzingsbevoegdheid, de budgettering van de uitvoe–
rmgskosten en de premievasstelling onjuist zijn en een uithollmg
betekenen van de autonomie van de uitvoeringsorganen. De STAR sluit
zich aan bij de SER die in het advies van 18 mei 1990 hiertegen
eveneens bezwaren opperde.

Met betrekking tot de GBO-regiokantoren is het voor de STAR niet
geheel duidelijk hoe dit voorstel zich verhoudt tot de verdere uitwerking
van het synthesemodel.

3. FEDERATIE VAN BEDRIJFSVERENIGINGEN (FBV).

3.1. Inleiding

In het najaar van 1987 heeft de FBV de STAR in kennis gesteld van
haar oordeel over het synthesemodel. In haar brief van 18 november
1987 deelt de FBV mee dat zij, naar aanleiding van beraad over de
discussienota van de STAR in de besturen van de bedrijfsverenigingen en
in het bestuur van de FBV, tot de conclusie komt dat, alhoewel een
belangrijk aantal bedrijfsverenigingen een voorkeur heeft voor model 1,
er een brede consensus bestond over het feit dat het synthesemodel
werkbaar kan worden geacht en als uitgangspunt kan worden gehan–
teerd. De FBV stelt wel een aantal voorwaarden, namelijk: - naast de
richtlijnen moeten er nadere afspraken worden gemaakt, omdat richt–
lijnen zonder afspraken formeel toch een vrijblijvend karakter behouden;

- de richtlijnen moeten niet te gedetailleerd worden, omdat dat aan de
bedrijfsverenigingen niet of nauwelijks ruimte laat voor een op de
bijzondere omstandigheden van de bedrijfstak gericht beleid te voeren;

- de gevalsbehandeling van bijzondere categorieën zoals vroeggehan–
dicapten en arbeidsongeschikten die na twee jaar nog steeds niet gereïn–
tegreerd zijn, moet niet door de FBV worden uitgevoerd, maar ook door
de bedrijfsverenigingen.

Voor uitwerking van het synthese-model zijn volgens de FBV echter
nadere analyses nodig. Mede op verzoek van de STAR heeft de FBV
vervolgens de verdere uitwerking ter hand genomen.

3.2. FBV-nota «Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie»

In april 1988 verschijnt de FBV-nota «Naar een nieuwe uitvoeringsor–
ganisatie». Deze nota is het resultaat van de verdere uitwerking door de
FBV van de discussienota inzake de GAK/GMD-problematiek. Deze nota,
waarin het synthesemodel de hoofdzaak en het vertrekpunt is, geeft de
visie van de FBV op hoofdlijnen.
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De conclusie van de FBV is dat invulling en realisering van het synthe–
semodel mogelijk zijn.

De FBV stelt voor de bedrijfsverenigingen alle taken verbonden aan de
sociaal-medische en arbeidskundige gevalsbehandeling zelfstandig uit te
laten voeren. Hoofddoel is minimalisatie van het ziekteverzuim en
optimalisering van de reïntegratie an arbeidsongeschikten in het arbeids–
proces.

Uitgangspunten van de gevalsbehandeling zijn effectiviteit, efficientie,
clientgerichtheid en rechtsgelijkheid.

In het door de FBV gepresenteerde model voor de geïntegreerde
gevalsbehandeling ligt de nadruk op de inschakeling en de rol van de
diverse disciplines. Bij de geïntegreerde gevalsbehandeling spelen verze–
keringsgeneeskundige, arbeidskundige en wetstechnische aspecten een
rol. De met deze deskundigheden toegeruste functionarissen hebben
ieder een eigen verantwoordelijkheid in het proces van gevalsbehan–
deling. Inzet op enig moment van een of meer disciplines wordt bepaald
door de omstandigheden van het geval. De eindverantwoordelijkheid
voor het proces van besluitvorming in de gevalsbehandeling berust bij
één daartoe aan te wijzen functionaris.

Omdat in de nieuwe situatie de bedrijfsverenigingen de reïntegratie
zelf uitvoeren, zullen zij inzicht moeten hebben in beschikbare functies
buiten de eigen bedrijfstak. De FBV zal daartoe de nu bij de GMD
aanwezige arbeidscomplexendocumentatie (ACD) in beheer nemen en
voor gebruik door de bedrijfsverenigingen geschikt maken. De bedrijfs–
verenigingen zullen door middel van on-line verbindingen met dit
documentatiesysteem verbonden zijn. Met behulp van informatie uit dit
systeem kan de arbeidsdeskundige door passende functies te duiden de
mate van arbeidsongeschiktheid bepalen. Voor de eventuele begeleiding
van deze activiteiten buiten de eigen bedrijfstak vindt overleg plaats met
de arbeidsdeskundige van de bedrijfstak waar de mogelijkheden liggen.
De coördinatie en verantwoordelijkheid blijft berusten bij de 'eigen'
bedrijfsvereniging.

De bedrijfsverenigingen zijn bereid om de arbeidsbemiddelingsbe–
voegdheid die de GMD op dit moment heeft ten aanzien van (gedeel–
telijk) arbeidsongeschikten over te nemen. In dat verband is het wenselijk
op centraal en regionaal niveau overlegvormen te creëren met de
toekomstige centrale en regionale besturen van de Gewestelijke Arbeids–
bureaus. Zodoende wordt, door een betere afstemming van de
werkzaamheden van de bedrijfsverenigingen met die van de GAB's,
zowel op het terrein van de AAW/WAO als de WW reïntegratie binnen
en buiten de eigen bednjfstak gediend.

De bedrijfsverenigingen zullen er op toezien dat degenen die de zieke
werknemer zelf controleren en begeleiden (de Afdelingskassen en eigen
risico-dragers, de zgn. AKERs), voldoen aan de aan de gevalsbehandeling
te stellen kwaliteitseisen en dat die attent zijn op het zo vroeg mogelijk
onderkennen van de reïntegratiemogelijkheden van de werknemer.

De organisatorische opzet zal zodanig zijn dat de verzekerde in de loop
van de gevalsbehandelmg steeds met dezelfde verzekeringsgenees–
kundige en in beginsel ook met dezelfde arbeidsdeskundige te maken
krijgt. Daarnaast zal er naar gestreefd worden voor werkgevers duide–
lijkheid te scheppen door het aanwijzen van één verzekeringsgenees–
kundige en één arbeidsdeskundige als aanspreekpunt.

De FBV is van mening dat door het hier beschreven model de gevals–
behandeling zodanig is ingericht, dat van een optimale gevalsbehan–
deling kan worden gesproken.
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Er is een FBV-nieuwe-stijl nodig omdat het volgens de STAR nodig is
dat de beleidsvorming en de uitvoeringscoördinatie van het GMD naar de
FBV gaan. Met het oog op het behoud en de versterking van de rechts–
gelijkheid krijgt de FBV de bevoegdheid om bindende nchtlijnen aan de
bedrijfsverenigingen te verstrekken.

3.3. FBV-Nota «Herziening uitvoeringsorganisatie sociale verze–
keringen»

In december 1989 verschijnt de FBV-Nota «Herziening uitvoeringsor–
ganisatie sociale verzekeringen». Deze nota is een pakket van voorstellen
en informatie van de FBV aan de besturen van de bedrijfsverenigingen,
het GAK en de GMD. De nota bestaat uit een aantal notas en brieven
over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de herziening
van de uitvoeringsorganisaties. De belangrijkste onderwerpen die in dit
rapport aan de orde komen zijn:

- voorontwerp nieuwe Organisatiewet sociale verzekering (nOSV);
- geïntegreerde gevalsbehandeling;
- de sociaal-consulent.

Voorontwerp nOSV
In een brief van 5 december 1989 van de FBV aan de besturen van de

bedrijfsverenigingen, het GAK en de GMD over de herziening van de
uitvoering van de organisatie van de sociale verzekeringen, constateert
het FBV-bestuur dat het Voorontwerp van Wet van een nieuwe OSV in
grote lijnen overeenkomt met de in de afgelopen twee jaar bereikte
consensus over stroomlijning van de uitvoering en over het daartoe
ontwikkelde synthesemodel. Wel zal het ontwerp dienen te worden
aangepast aan de eveneens algemeen binnen de STAR aanvaarde notie
dat die stroomlijning dient plaats te vinden binnen een verruiming van de
bevoegdheden van de sociale partners voor de uitvoering van de sociale
verzekeringen.

De FBV is tegen het voorstel van het kabinet een wettelijke regeling in
het leven te roepen voor een verplichte sociaal-medische afdeling. Dit
kan, doordat de regulering zich beperkt tot de sociaal-medische afdeling,
in plaats van helderheid juist onduidelijkheid scheppen over de status
van zo'n afdeling. Kenmerkend voor het synthesemodel is immers dat de
sociaal-medische en de beslissende functie niet langer onafhankelijk van
elkaar worden gesitueerd.

Het voorlopige standpunt van de FBV is dat er binnen de wettelijke
kaders een begin kan worden gemaakt met het vernieuwingspoces. Er
kunnen echter nog geen definitieve stappen worden ondernomen, noch
onomkeerbare ontwikkelingen in gang worden gezet alvorens het beraad
in het parlement daartoe de ruimte geeft.

Geïntegreerde gevalsbehandeling
Het FBV-bestuur wilde medio 1989 een beslissing nemen over de

aanvang en de bestuurlijke en operationele inrichting van het verande–
ringsproces naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie, zoals neergelegd in
het synthesemodel. Teneinde dle beslissing voor te bereiden heeft het
bestuur in samenwerking met de besturen van GAK en GMD een voorbe–
reidingsgroep synthesemodel (VGSM) ingesteld, die als centrale taak had
een nadere verkenning te verrichten naar de randvoorwaarden waaraan
moet zijn voldaan alvorens het veranderingsproces een aanvang kan
nemen, zodanig dat de beslissing daartoe op een optimaal draagvlak kan
berusten. Op 12 juni 1989 bracht de werkgroep het rapport
«FBV-Voorbereidingsgroep Synthesemodel (VGSM)» uit.
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De VGSM constateert op basis van uitspraken van sociale partners en
van de besturen van de uitvoeringsorganen dat een maatschappelijk
draagvlak voor het synthesemodel aanwezig is.

Wat betreft de integratie van de sociaal-medische en arbeidskundige
gevalsbehandeling in het werkproces van de BV'en wordt het volgende
voorgesteld/meegedeeld:

- Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsverenigingen te
waarborgen dat tenminste van behoud en waar mogelijk van verbetering
van kwaliteit van de sociaal-medische functie sprake zal zijn. In dat kader
zijn eisen geformuleerd voor de inrichting van de gevalsbehandeling, de
aard en de bereikbaarheid van de dienstverlening aan de cliënt en het
integreren van know-how van de GMD op niveau van de bedrijfsvereni–
gingen en de FBV.

- Bedrijfstakoverschrijdende informatie is nodig voor de arbeidsonge–
schiktheidsbeoordeling en voor reïntegratie in een andere bedrijfstak als
terugkeer naar de eigen werkgever of herplaatsing binnen de eigen
bedrijfstak niet mogelijk is. Voor de arbeidsongeschiktheidsschatting zal
zulke informatie worden geput uit de bij de FBV-nieuwe-stijl te situeren
arbeidscomplexendocumentatie. Dit stelt eisen aan de informatie–
structuur bij de bedrijfsverenigingen en tussen de bedrijfsverenigingen
en de FBV. Daarnaar dient onderzoek te worden verricht.

- Overeenkomstig het synthesemodel zal de gehele gevalsbehandeling
van voorzieningen door de afzonderlijke bedrijfsverenigingen plaats–
vinden en de beleidsvoorbereiding en uitvoeringsondersteuning door de
FBV. Ten aanzien van de technische-economische beheersfunctie van
bruikleenvoorzieningen (centrale inkoop, beheer in regionale depots, etc)
wordt echter de voorkeur gegeven aan uitvoering door één bedrijfsver–
eniging.

- Ten aanzien van de sociaal-medische dienstverlening aan derden,
wordt voorgesteld om per regio één bedrijfsvereniging te laten fungeren
als zgn. 'contact-BV', die voor externe opdrachtgevers adviesaanvragen
in ontvangst neemt en via welke adviezen worden uitgebracht. Echter
met dien verstande, dat de contact-BV alleen dan de sociaalmedische
activiteiten voor het uitbrengen van advies verricht, indien niet reeds een
andere bedrijfsvereniging over sociaal-medische gegevens van de
betrokkene beschikt.

De VGSM onderscheidt in het totale veranderingsproces twee cruciale
momenten:

- de beslissing van de besturen van FBV, bedrijfsverenigingen, GAK en
GMD om het veranderingsproces te starten;

- aanvaarding door het parlement van de voor het synthesemodel
noodzakelijke wetgeving.

De VGSM ziet de activiteiten naar aanleiding van de beslissing van de
besturen als het bouwen van het synthesemodel. Dit bouwproces vergt
voldoende zekerheid dat de door het parlement te aanvaarden wetgeving
ook werkelijk tot stand komt.

De VGSM adviseert een fasegewijze invoering van de veranderingen.
Dit betekent dat het bouwproces naarmate de zekerheid vanuit de parle–
mentaire voortgang meer gestalte krijgt, gaandeweg vanuit een meer
ontwerpende fase kan overgaan in meer concrete bouwfases en uitein–
delijk in de laatste fase kan leiden tot een gevalsbehandeling die volledig
bij de bedrijfsverenigingen is ondergebracht. Met de eerste (ontwer–
pende) fase, fase a, kan een begin gemaakt worden. In die eerste fase
zullen een veranderingsteam en een begeleidingscommissie worden
gevormd. In de eerste fase zullen deze zich bezig gaan houden met de
voorbereiding van de FBV-nieuwe-stijl en de voorbereiding van de
overdracht van de gevalsbehandeling aan de bedrijfsverenigingen.
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De sociaal-consulent

De sociaal-consulent is een tussenpersoon tussen uitvoeringsorgani–
satie en cliënt en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het
beoordelen van rechten, voor het vaststellen van uitbetaling van de
uitkering of voor enig ander produkt van de uitvoeringsorganen. Het
accent van zijn functie ligt op het, vanuit een onafhankelijke vertrou–
wenspositie, verlenen van service aan de cliënt. De werkzaamheden van
de sociaal-consulent zullen bestaan uit het geven van voorlichting en
informatie, het adviseren over mogelijkheden en beperkingen van de
sociale verzekeringen, ondersteuning bij de intake (bijvoorbeeld helpen
met het invullen van formulieren) en de nazorg, d.w.z. het begeleiden van
de cliënt tijdens de uitkeringsperiode en het doorgeleiden van klachten.

In de FBV-nota «De sociaal-consulent en de uitvoering van de sociale
verzekeringen» van 14 juni 1989 blijkt dat de FBV van mening is dat de
invoering van de functie van sociaal-consulent in beginsel mogelijk is.
Echter, door de verscheidenheid van de functie van de sociaal consulent
in het georganiseerde bedrijfsleven en de verschillen in structuur van de
uitvoeringsorganen is het niet mogelijk een blauwdruk te ontwikkelen. De
FBV stelt daarom voor om via een stap-voor-stap benadering nader
inhoud aan de functie van sociaal-consulent te geven. Zij stelt voor een
proef te nemen bij een beperkt aantal bij het GAK aangesloten bedrijfs–
verenigingen, in eerste instantie beperkt tot de uitvoering van de WW.

3.4. Projectorganisatie Herziening Uitvoeringsorganisatie
Sociale Verzekering.

Op 24 oktober 1990 besloot het FBV-bestuur, dat op grond van de
voorstellen in de FBV-nota van december 1989 en rekening houdend met
de reacties daarop van bedrijfsverenigingen, GAK en GMD, een begin
gemaakt kon worden met fase a (ontwerp fase) van het vernieuwings–
proces in het kader van de herziening van de uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen. Dit binnen de wettelijke kaders en zonder dat
definitieve, onomkeerbare stappen kunnen worden gezet alvorens het
beraad in het parlement daartoe de ruimte verschaft.

Er wordt een projectorganisatie ingesteld die de integratie van de
sociaal-medische gevalsbehandeling in de werkprocessen van de
bedrijfsverenigingen moet voorbereiden, de structuur en de werkwijze
van de FBV-nieuwe-stijl moet uitwerken en die enige deelonderzoeken
uitvoert.

3.5. Tussenstap

Op 25 oktober 1991 neemt de FBV het initiatief in de verdere ontwik–
keling van de reorganisatie van de sociale verzekeringen. De FBV stelt in
een brief aan de besturen van de bedrijfsverenigingen een tussenstap
voor op weg naar invoering van het synthesemodel. Het voorstel houdt
in:

- de sociaal-medische gevalsbehandeling wordt zoveel als in de
huidige wettelijke situatie mogelijk is onder regie van de bedrijfsvereni–
gingen gebracht;

- het GMD-bestuur zal zijn opdracht aan het GAK in die zin wijzigen
dat het gehele personeel van de GMD bij het GAK wordt ondergebracht;

- de hoofddirectie van het GAK wordt belast met de algehele leiding
over het GMD-personeel, zulks onder verantwoordelijkheid van het
GMD-bestuur;

- een deel van de aldus bij het GAK geplaatste arbeidsdeskundigen zal
ten behoeve van de zes zelfadministrerende bedrijfsverenigingen
werkzaam zijn;
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- een en ander wordt geëffectueerd zo spoedig als redelijkerwijs met
inachtneming van de nodige zorgvuldigheid mogelijk is, met als streef–
datum 1 januari 1992.

Het voorstel werd met ingang van 1 juli 1992 operationeel.
Er werd tevens aangekondigd een proef te nemen met een werkwijze

volgens het synthesemodel binnen de grenzen van de huidige wetgeving.
Dit is het met ingang van september 1992 van start gegane project dat
bekend werd onder de naam 'Pilot Eindhoven'

3.6. FBV-nota «Herziening uitvoeringsorganisatie sociale verze–
keringen, Conclusies van het FBV-bestuur bij rapportage fase A
en tussenstap naar synthesemodel».

Deze nota verschijnt in november 1991. In de begeleidende brief van
18 november 1991 stelt het FBV-bestuur aan de besturen van de BV'en,
het GAK en de GMD voor door te gaan met het synthesemodel binnen
de grenzen van de wet. Tevens stelt het bestuur zich achter het voorstel
van 25 oktober 1991 voor een tussenstap inzake de wijze van uitvoeren
van GMD-taken. Juist omdat de tussenstap een fase is op weg naar het
synthesemodel, is voor het FBV-bestuur uitgangspunt dat de positie van
de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen gewaarborgd is.

Het FBV-bestuur beveelt met nadruk aan dat alle inspanningen van de
betrokken besturen en organen worden gericht op het bewerkstelligen
(voor zover dat in het vermogen van de uitvoeringsorganen ligt) van een
trendbreuk in de ontwikkeling van het ziekteverzuim en van het
WAO-volume.

Het FBV-bestuur stelt tevens vast dat met de bijgevoegde nota
«Rapportage fase a» van de in oktober 1990 ingestelde projectorgani–
satie, in voldoende mate is voldaan aan de opdracht en dat daarmee
afronding van fase a kan plaatsvinden.

3.7. Ontwikkelingstraject voor implementatie van het synthese–
model per 1 januari 1994.

In een brief van 8 oktober 1992 van de FBV aan de besturen van de
bedrijfsverenigingen, de GMD en het GAK, stelt de FBV een traject voor
dat moet worden doorlopen om te komen tot een verantwoorde imple–
mentatie van de geïntegreerde gevalsbehandeling per 1 januari 1994.
Volgens de FBV blijven de in dit traject voorziene stappen binnen de
huidige wettelijke kaders.

De FBV gaat er van uit dat de nieuwe OSV volgens de lijnen van het
synthesemodel op 1 januari 1994 een feit zal zijn.

Met dat perspectief wordt een ontwikkelingstraject uitgezet en uitge–
werkt dat uitmondt in implementatie van de geïntegreerde gevalsbehan–
deling vanaf 1 januari 1994.

Bij de binnen dit traject te onderscheiden stappen wordt gerekend op
een ongestoord, vlot verlopende parlementaire behandeling. Indien de
OSV zich niet conform de thans bekende lijnen ontwikkelt, ontstaat een
nieuwe situatie, waarvoor nieuwe afspraken moeten worden gemaakt.

Kenmerkend voor het beoogde vervolgtraject is, dat de uitvoeringsor–
ganen zelf de koers uitzetten naar en de inspanningsverplichting op zich
nemen tot realisering van het synthesemodel per 1 januari 1994 en geen
afwijkende houding aannemen ten opzichte van de wetgever. Op die
wijze is het volgens de FBV mogelijk om bij onverhoopte verdere
vertraging van het wetgevingsproces dan wel bij een substantiële koers–
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wijziging, de wetgever te confronteren met zijn verantwoordelijkheid voor
dan optredende stagnatie in de ontwikkeling van een uitvoeringsorgani–
satie die beter dan de huidige op doelmatigheid en resultaten kan
worden afgerekend.

Het FBV stuurt de brief ook aan de Vaste Commissie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid om een beroep te doen op de medewerking van de
Vaste Commissie om het wetgevingstraject ten behoeve van het synthe–
semodel met grote voortvarendheid te voltooien en bij andere wetgeving
(Terugdringing Ziekteverzuim) een naadloze aansluiting binnen het bestek
van de geïntegreerde gevalsbehandeling te bewerkstelligen.

4. GEMEENSCHAPPELIJKE MEOISCHE DIENST (GMD)

4.1. Reactie op discussienota inzake de GAK/GMD-proble–
matiek.

Op 19 november 1987 stuurt het GMD een brief aan het bestuur van
de Stichting van de Arbeid, waarin de GMD reageert op de discus–
sienota. Het GMD beperkt zich in deze brief tot de constatering dat zij
het synthesemodel uit de discussienota als basis en uitgangspunt voor
verdere gedachtenvorming aanvaardt. Het GMD heeft nog wel enkele
vragen. Uitgangspunt bij die vragen is dat, alvorens wordt besloten tot
een drastische verandering van de huidige uitvoeringsorganisatie,
zorgvuldig moet worden onderzocht of de gewenste baten ook werkelijk
gerealiseerd worden. Eveneens dient zicht te bestaan op de condities die
hiervoor vervuld moeten worden en op de lasten die een verandering met
zich meebrengt.

Het bestuur van de GMD is van mening dat gezocht dient te worden
naar een structuur die op langere termijn aanvaard kan worden: er mag
niet binnen afzienbare tijd opnieuw de noodzaak ontstaan tot herover–
weging van de uitvoeringsorganisatie. Dit kan volgens het bestuur door
het aanbrengen van eenduidigheid in de uitgangspunten en in de te
stellen eisen. Het bestuur voegt er aan toe dat de synthese in dit stadium
van de discussie nog slechts in globale zin een aantal lijnen weergeeft.
Bij de vervolgdiscussie verdienen een aantal vragen nog nadere
beschouwing:

- in hoeverre wordt functionele decentralisatie bereikt door het
synthesemodel?;

- voor welk model van functionele decentralisatie heeft de STAR
gekozen?;

- hoe zal de gewenste sterke, sturende FBV, die tot doel heeft
vergroting van de beheersbaarheid van het uitvoeringsproces, zich gaan
verhouden tot de eveneens gewenste functionele decentralisatie en
autonomie van de bedrijfsverenigingen? (bindende richtlijnen van de FBV
versus beleidsvrijheid van de bedrijfsverenigingen);

- omtrent welke onderwerpen en tot welke diepgang zal de FBV
voorschriften gaan geven?;

- wat zijn de kosten die aan de reorganisatie verbonden zijn?;
- is de situatie waarbij een geografisch gebied, dat gezien de bereik–

baarheid niet te groot mag zijn, bediend wordt door een nu nog
onbekend aantal bedrijfsverenigingen, die centraal en regionaal volledig
toegerust zijn voor alle taken en functies, een doelmatige en financieel
verantwoorde situatie?.

De door de minister benoemde bestuursleden zijn van mening, mede
door de vraagstelling van de STAR aan het bestuur, dat de discussie en
het commentaar zich voortijdig toespitsen op het synthesemodel,
waardoor de mogelijkheid wordt weggenomen vormen te bespreken die
hun voorkeur zouden hebben. Dit heeft geleid tot het formuleren van een
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minderheidsstandpunt. Deze leden hebben ernstige bezwaren tegen een
enerzijds versnipperde en anderzijds afhankelijke gevalsbehandeling
zoals deze volgt uit het synthesemodel. Zij vragen zich af wat het verschil
met de huidige situatie is, anders dan dat de centrale organisaties uit het
bestuur zijn verwijderd en de GMD is opgeheven.

4.2. Commentaar op de FBV-nota «Naar een nieuwe uitvoerings–
organisatie».

Met de brief van 2 maart 1988 van het GMD aan het bestuur van de
FBV, geeft de GMD een voorlopig commentaar op een concept-rapport
van de FBV-nota. Het bestuur van de GMD heeft de nota besproken
tijdens een informeel overleg en heeft een aantal kanttekeningen bij de
inhoud van de nota geplaatst.

De nota van de FBV bevat volgens het GMD onvoldoende elementen
van organisatie, proces en kosten die de conclusie zou kunnen rechtvaar–
digen dat invoering op deze wijze zal leiden tot een efficiënte, effectieve
en cliëntgerichte werkwijze. Zij kan naar de mening van het bestuur van
de GMD niet leiden tot de conclusie dat verantwoord en met een gerust
hart tot deze reorganisatie kan worden besloten.

Toegezegd wordt dat het bestuur voor 30 maart 1988 komt met een
definitief GMD-commentaar.

In het definitieve commentaar herhaalt het GMD-bestuur het in zijn
commentaar op de discussienota van de STAR gestelde dat, voordat
besloten wordt tot een drastische verandering van de uitvoeringsorgani–
satie, zorgvuldig onderzocht moet worden of de baten die men van een
reorganisatie verwacht ook werkelijk op zullen treden. Bovendien moet
een zo volledig mogelijk zicht bestaan op wat er in de nieuwe situatie
nodig is en op de lasten die een verandering met zich meebrengt.

Het GMD-bestuur is van mening dat in de discussienota onvoldoende
duidelijk wordt aangetoond hoe de bedrijfsverenigingen het complexe
karwei even goed of beter dan nu gebeurt zouden gaan klaren en tegen
welke investeringen. De nota beperkt zich enerzijds tot globale omschrij–
vingen zonder onderbouw of analyse en anderzijds tot het uitspreken van
voornemens.

Ten aanzien van de beschrijving van het model van de geïntegreerde
gevalsbehandeling in de nota, merkt het bestuur van de GMD op dat het
geenszins zeker is dat het omschreven model zal leiden tot een optimale
gevalsbehandeling. Enerzijds omdat niet omschreven is wat een optimale
gevalsbehandeling is, anderzijds omdat de FBV de GMD niet heeft
gevraagd hoe daarover gedacht wordt. Wat het bestuur opvalt is dat de
FBV-nota stelt dat «bij het beschrijven van het model van de geïnte–
greerde gevalsbehandeling de nadruk ligt op de inschakeling en de rol
van de diverse disciplines». Volgens het bestuur ligt de nadruk bij de
GMD echter op een analyse van de problemen waarmee de cliënten zich
tot de GMD richten, de samenhang van die problemen en een geïnte–
greerde aanpak van die problemen. De nadruk in het model dat door de
FBV gepresenteerd wordt, ligt te veel op het moment van de controle
van de arts en de frequentie daarvan: het gezien worden door de arts is
dominant. Andere disciplines kunnen zonodig worden ingezet. De
GMD-opzet heeft een andere teneur.

Ook op specifieke punten heeft de GMD kritiek. Bijvoorbeeld ten
aanzien van het feit dat er in de FBV-visie arbeidsdeskundigen zullen
komen die kennis en ervaring hebben binnen één bedrijfstak. Dit werkt
belemmerend voor bedrijfstakoverschrijdende reïntegratie en voor de
arbeidsongeschiktheidsschatting (die per definitie bedrijfstakover–
schrijdend is).
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Ook wordt het probleem van de gegevensoverdracht volgens de GMD
onvoldoende opgelost in het FBV-voorstel.

Tot slot vindt de GMD dat de bedrijfsverenigingen hun vestigingsbeleid
moeten concretiseren, omdat deze in sterke mate mede bepalend is voor
de werkelijke landelijke uitvoerbaarheid, mede in relatie tot de kosten.

4.3. Discussienota «Herziening uitvoeringsorganisatie sociale
verzekeringen»

Op 22 december 1988 schrijft de GMD een brief aan de Vaste
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de discus–
sienota van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
over de herziening van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen.

De GMD deelt mede dat zij, met uitzondering van de door de Minister
aangestelde leden, het synthesemodel aanvaardt als uitgangspunt en
leidraad voor wat betreft de uitvoering van de loondervingsverzeke–
ringen.

Het bestuur mist in de discussienota een financiële paragraaf.
Daarnaast heeft het bestuur nog een aantal vragen, namelijk:

- hoe blijft de kennis en ervaring van de GMD behouden?;
- kan de huidige benadering van integrale gevalsbehandeling worden

behouden of verbeterd?;

Ook nu pleit het GMD-bestuur voor nadere studies ten aanzien van
deze vragen.

4.4. Voorontwerp van Wet voor een nieuwe OSV

Met de brief van 29 november 1989 geeft de GMD een voorlopig
commentaar op het voorontwerp van Wet voor een nOSV. De brief geeft
een samenvatting van reeds eerder gegeven commentaren (brieven van
19 december 1987, 2 maart 1988 en 24 maart 1988). Het
GMD-bestuur, met uitzondering van de door de Minister benoemde
leden, aanvaardt het synthesemodel als basis, uitgangspunt en leidraad
voor verdere gedachtenvorming.

Het bestuur acht het van het grootste belang dat, alvorens te besluiten
tot een drastische reorganisatie, er duidelijke en eenduidige antwoorden
moeten komen op een aantal zwaarwegende vragen en randvoor–
waarden. De reorganisatie is alleen dan verantwoord wanneer zekerheid
bestaat dat de kwaliteit van de gevalsbehandeling daardoor verbeterd
wordt. Tot nu toe zijn er nog steeds vragen onbeantwoord gebleven.

4.5. Reactie op het informatie– en voorstellenpakket van de FBV
in december 1989

De FBV schreef in haar begeleidende brief als doel te hebben «de
realisering van het synthesemodel in volle omvang». Deze realisering zou
opgedragen dienen te worden aan een projectteam. Het GMD-bestuur
stemt in met een verdere voortgang van het ontwikkelingsplan en
eveneens met de voorwaarde dat geen definitieve, onomkeerbare ontwik–
kelingen in gang kunnen worden gezet. Het nog ontbreken van voldoende
zicht op een aantal punten, waaronder zaken die tot het hart van het
functioneren van een gereorganiseerde uitvoeringsorganisatie horen,
hoeft op zichzelf geen blokkade te vormen voor verdere voortgang.

Het bestuur hecht echter nog steeds groot belang aan het feit dat een
zo volledig mogelijk zicht dient te bestaan op wat in de nieuwe situatie
nodig is, en op de financiële lasten daarvan, teneinde te voorkomen dat
tijdens het veranderingsproces nog op belangrijke zaken zou worden
gestuit.
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Het bestuur stelt bovendien prijs op een betere benadering van de
kosten. Een door het GMD meer modelmatige benadering laat een
stijging van de kosten ten gevolge van de invoering van het synthese–
model zien van minimaal f 145 miljoen.

5. ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GMD (OR-GMD)

5.1. GMD-nota «Sociaal medische en arbeidskundige functie»
(SMAF-nota).

In december 1985 bracht de OR zijn zienswijze ten aanzien van de
sociaal-medische en arbeidskundige functie naar voren in de nota
«Sociaal-medische en arbeidskundige functie» (SMAF-nota).

De OR constateert dat in de discussie over reorganisatie van de
uitvoering van de sociale zekerheid meestal gepleit wordt voor opbouw
van de organisatie van bovenaf. Dit is tevens de kritiek van de OR-GMD
op verschenen rapporten en commentaren, omdat een dergelijke
benadering volgens de OR leidt tot algemeenheden. De OR-GMD pleit
voor een opbouw van een nieuwe organisatie vanaf de basis. Dit
betekent dat bij de reorganisatie niet de bestaande posities en werkver–
banden van medewerkers als uitgangspunt worden genomen, maar de
functies van de sociale zekerheid, onder meer de sociaal-medische en
arbeidskundige functies. Bij het afbakenen van deze functies is het in de
praktijk verkregen oordeel van de medewerkers in het veld onmisbaar.

De problematiek van de gebruiker van de sociale zekerheid komt bij
een dergelijke aanpak het best tot zijn recht. De integrale gevalsbehan–
deling waarin de sociaal-medische en arbeidskundige functie moet
worden georganiseerd, zal leiden tot een betere, meer gecoördineerde
aanpak van het beroep op de sociale zekerheid en daardoor leiden tot
een verbetering van het rendement bij de uitvoering van de sociale zeker–
heidsregelingen.

Door de basisfunctie (d.w.z. de integrale gevalsbehandeling) regionaal
te organiseren, met een sterke en duidelijk koppeling met de centrale
functie (d.w.z. doelstellingen, besturing en beheersing), wordt een
grotere betrokkenheid bij de gevalsbehandeling van de gebruiker van de
sociale zekerheid mogelijk gemaakt, terwijl de eveneens noodzakelijke
uniformiteit en beheersbaarheid kan worden gewaarborgd.

Voorwaarden voor de integrale gevalsbehandeling zijn volgens de OR
dat alle taken die samen de sociaal-medische arbeidskundige functie
vormen:

- op het individu gericht moeten zijn;
- tijdig moeten zijn;
- continu moeten zijn;
- met inschakeling van diverse deskundigen moeten gebeuren, omdat

oorzaken van problemen op diverse terreinen betrekking hebben;
- moeten geschieden in goede samenwerking;
- goed gecoördineerd moeten worden met activiteiten die anderen

verrichten ter oplossing van de problematiek.

5.2. Discussienota inzake de GAK/GMD-problematiek.

Op 28 oktober 1987 brengt de OR-GMD zijn visie uit op de discus–
sienota inzake de GAK/GMD-problematiek.

De OR geeft een overzicht van de overwegingen die in 1967 hebben
geleid tot het instellen van de GMD en van de, volgens de OR, negatieve
consequenties van het synthesemodel en komt op basis van deze twee
zaken tot een afwijzende conclusie ten aanzien van invoering van het
synthesemodel.
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Overwegingen die in 1967 hebben geleid tot het instellen van één
GMD ten behoeve van de bedrijfsverenigingen die de WAO en later de
AAW moesten uitvoeren, waren:

- er bestaat een wezenlijk verschil tussen de ziekengeldverzekering en
de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

- slechts één gemeenschappelijke medische dienst biedt voldoende
waarborgen voor een goede uitvoering en een uniforme beoordeling die
nodig is om normen vast te stellen voor invaliditeitsschatting bij ziekten;

- revalidatie en invaliditeitsschatting eisen een hoge mate van gespe–
cialiseerde deskundigheid en daarom dient het schaarse aantal
beschikbare deskundigen gebundeld te worden.

Als negatieve consequenties van het synthesemodel noemt de OR:
- een sterke versnippering van de medische en arbeidskundige

functie;
- op plaatselijk en regionaal niveau moeten er meerdere diensten

gevalsbehandeling gecreëerd worden met alle gevolgen van dien (onder
andere onduidelijkheid voor cliënten en financiële gevolgen);

- het blikveld van de medewerkers van zo'n dienst moet noodzakelij–
kerwijs beperkt blijven tot de eigen bedrijfstak, hetgeen belemmerend
werkt op de reïntegratiemogelijkheden;

- al deze diensten gevalsbehandeling zullen afzonderlijke werkaf–
spraken moeten maken met hun omgeving.

- de GMD krijgt een beperkt aantal taken, onder andere behandeling
van gevallen waarin de bedrijfsvereniging er in een bepaalde periode (2
jaar) niet in is geslaagd reïntegratie tot stand te brengen.
Medisch-arbeidskundige begeleiding moet echter in een zo vroeg
mogelijk stadium beginnen. Reïntegratie na 2 jaar is nauwelijks effectief.

De OR vraagt zich af of een dergelijke reorganisatie met zoveel haken
en ogen, met een onduidelijk beeld van de wijze waarop de
medische-arbeidskundige functie in de toekomst uitgeoefend gaat
worden voor arbeidsongeschikten en gehandicapten en met een
onzekere toekomst voor 1350 hooggeschoolde medewerkers, de vernie–
tiging van kennis en ervaring rechtvaardigt.

De OR komt tot de conclusie dat het synthesemodel in vele opzichten
een slechte keuze is als model voor de gevalsbehandeling in de
toekomst.

Tijdens een hoorzitting van de werkgroep GAK/GMD van de STAR met
de OR-GMD op 25 november 1987, blijkt dat de OR van mening is dat er
een keuze moet worden gemaakt uit een van de andere modellen (model
1 of 2). Deze keuze is echter op dat moment nog niet te maken, omdat
deze modellen nog onvoldoende zijn uitgewerkt.

5.3. De discussienota «Herziening uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen»

Op 17 juni 1988 verschijnt de discusssienota van staatssecretaris de
Graaf «Herziening uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen». Deze
sloot aan bij het synthesemodel.

Op 10 november 1988 stuurde de OR een brief aan de Vaste
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin wordt de
visie van de OR-GMD op de discussienota weergegeven. Deze komt
overeen met het in de SMAF-nota genoemd standpunt: de
sociaal-medische arbeidskundige functie kan alleen worden uitgeoefend
als de gevalsbehandeling integraal plaatsvindt en teamsgewijs wordt
uitgevoerd.

De OR stelt vast dat zijn ideeën en opvattingen over de
sociaal-medische arbeidskundige functie, vrijwel overeenkomen met de
inhoud van de motie Bosman/Nijhuis van 22 april 1986.
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De OR vindt echter dat de nota van de staatssecretaris in beginsel
voorbijgaat aan het uitgangspunt van de OR dat samenhangende
problemen op een samenhangende manier (multidisciplinair en teams–
gewijs) worden opgelost. De plannen om de GMD te versnipperen over
de bedrijfsverenigingen en het Gemeenschappelijk Bestuurs-Orgaan
(GBO) staan daar zelfs haaks op. Pas later in de nota pleit de staatsse–
cretaris voor een gemeenschappelijke medische dienst en sluit aan bij
genoemde motie. De OR begrijpt niet waarom de GMD eerst moet
worden versnipperd om vervolgens een gezamenlijke medische dienst op
te richten.

5.4. Voorontwerp van Wet voor een nieuwe OSV

In september 1989 wordt het voorontwerp nOSV aan de Tweede
Kamer aangeboden. Ook bij die gelegenheid kwam de OR-GMD met
commentaar (Januari 1990). Een onderzoek naar de uitvoeringskosten
van taken ten gevolge van de invoering van het synthesemodel liet zien
dat de plannen tot een structurele kostenverhoging van maar liefst f 146
miljoen zouden leiden. Oorzaken die aan die kostenstijging ten grondslag
liggen zijn het regionalistie-aspect en het integratie-aspect.

Dit in tegenstelling tot het rapport van het Bureau Klynveld Bosboom
Hegener, dat voor het FBV een jaarlijkse besparing van f 45 a 47 mln
berekende.

5.5. Notitie «Het beleid ten aanzien van het volume van de
arbeidsongeschiktheidsregeling en in relatie tot de reorgan
isatie van de uitvoering van de sociale zekerheid»

In deze notitie van 5 november 1990 bracht de OR de discussie over
het volumebeleid arbeidsongeschikten en de plannen rond de reorgani–
satie van de uitvoeringsorganen sociale zekerheid met elkaar in verband.

De OR vindt het opvallend dat de plannen voor de reorganisatie van de
uitvoering van de sociale zekerheid en de discussie over het volume–
beleid inhoudelijk weinig met elkaar in verband worden gebracht. De OR
wil met deze notitie een aanzet daartoe geven.

Het volume van de arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt volgens de
OR beïnvloed door factoren waarop uitvoeringsorganen slechts een
beperkte invloed kunnen uitoefenen, te weten:

- het aantal mensen dat zich ziek meldt;
- de hervatters van eigen werk;
- de reïntegraties elders in het arbeidsproces;
- overige beëindigingen (m.n. bereiken van de leeftijd van 65 jaar).

De OR concludeert dat het totale volume van de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen slechts in beperkte mate kan worden beïnvloed door het
werk van de uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid. Maar: de invloed
die de uitvoeringsorganen kunnen uitoefenen op respectievelijk het
aantal hervattingen en het aantal reïntegraties is een wezenlijke factor als
het gaat om het ombuigen van de huidige groei van het volume.

De OR vindt dat er weinig aanleiding is om te veronderstellen dat het
beëindigen van de scheiding tussen het ZW-traject en het
AAW/WAO-traject, ondanks de voordelen die dit met zich meebrengt,
ook automatisch zal leiden tot een toename van het aantal hervattingen
en reïntegraties. Als redenen voor de twijfel worden de volgende punten
genoemd:

- Bij de integratie van de gevalsbehandeling ZW en AAW/WAO zal de
specifieke kennis van de GMD met betrekking tot langdurige uitvallers
niet behouden kunnen worden, daar het overgrote deel van het
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werkaanbod bestaat uit de kortdurende verzuimers. De behandelteams
zullen hun tijd moeten verdelen over het totale aantal ziekmeldingen.
Allereerst zai dit betekenen dat de behandeling van de langdurige
uitvallers minder intensief en gespecialiseerd kan zijn.

- De voorziene uitbreiding van de regionale vestigingen van de
bedrijfsverenigingen naar 128 kantoren levert een schaal op die de
instandhouding van de ondersteunende, gespecialiseerde functies van de
GMD zeer moeilijk zal maken.

- Belangrijke aspecten van de WAO-gevalsbehandeling passen niet
binnen de bedrijfstakgerichte plannen.

Het succes van interventie van de uitvoeringsorganen in termen van
volumebeleid wordt vooral bepaald door de mate waarin de uitvoerings–
organen er in slagen de juiste interventie op het juiste tijdstip te doen
plaatsvinden.

5.6. Alternatieve benadering voor het Kabinetsplan

Op 12 maart 1991 presenteert de OR een alternatieve benadering voor
het Kabinetsplan «Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen» waarmee volgens de OR wèl een effectieve
drempel kan worden opgeworpen tegen het beroep op de langdurige
arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Op 18 april 1991 is dit alternatief aan de voorzitter van de Vaste
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overhandigd.

Het door het kabinet bepleitte uitgangspunt van de gemtegreerde
gevalsbehandeling bij de bedrijfsvereniging, vindt de OR niet goed
uitvoerbaar. De OR is van mening dat er twee circuits moeten worden
onderscheiden:

- het circuit van het kortdurende ziekteverzuim. Dit verzuim is een
verantwoordelijkheid voor het eigen bedrijf (accent op bedrijfsarts). De
bedrijfsvereniging kan hier een coördinerende en eventueel controle–
rende functie vervullen.

- het circuit van de langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit is de verant–
woordelijkheid van teams van medici en arbeidsdeskundigen.

Een betere organisatie van de uitvoeringsorganen wordt bereikt door
niet de twee circuits te integreren, maar juist te differentiëren. Alleen
dan kan een effectief volumebeleid worden gevoerd. Kortdurend verzuim
en dreigend langdurig verzuim zijn verschillende zaken en ook de reïnte–
gratieactiviteiten in beide circuits verschillen wezenlijk. Voorkomen moet
worden dat het eerste circuit achteloos in het tweede kan overgaan. Dit
kan alleen door te zorgen dat in het tweede circuit kritisch naar het
eerste circuit wordt gekeken en in feite opnieuw wordt begonnen vanuit
het besef dat het probleem van een andere aard is dan het probleem van
de eerste fase.

Wat de voorzieningenproblematiek betreft is de meest effectieve en
efficiënte oplossing gelegen in het situeren van de voorzieningenver–
strekking bij het uitvoeringsorgaan dat met de langdurige arbeidsonge–
schiktheid en reïntegratieactiviteiten belast dient te worden.

De OR stelt de volgende organisatorische structuur voor:
- een GBO waarin de bedrijfsverenigingen bestuurlijk zijn geïnte–

greerd. De bedrijfsverenigingen zijn samen met bedrijven zelf verant–
woordelijk voor eerste circuit.

- een werkmaatschappij GBO (waar GMD-deskundigen aanwezig zijn),
belast met het tweede circuit en de verstrekking van voorzieningen.
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5.7. Standpunt ten aanzien van de nOSV

Op 15 maart 1991 schrijft de OR een brief aan de Vaste Commissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naar aanleiding van het
kabinetsstandpunt van 19 februari 1991 ten aanzien van de nOSV
werden aan de hand van praktijkvoorbeelden de consequenties voor de
gevalsbehandeling van de kabinetsplannen in beeld gebracht.

De OR constateert dat indien «het erom gaat de uitvoeringsorganisatie
dienstbaar te maken aan het doel van volumebeperking, men zich -
anders dan het kabinet dat lijkt te doen - goed moet realiseren dat het
bedrijfstakeigene aan betekenis heeft ingeboet».

De conclusies van de OR-GMD naar aanleiding van de praktijkvoor–
beelden zijn dat in de kabinetsplannen:

- voor iedere medische vraag het GBO contact moet zoeken met een
verzekeringsgeneeskundige van een bedrijfsvereniging omdat het regio–
kantoor geen artsen in dienst heeft;

- als buiten het eigen bedrijf moet worden gezocht naar een passende
functie, de belanghebbende te maken krijgt met de cluster-BV, met het
regiokantoor en met het arbeidsbureau. De medewerkers van deze
instanties vormen geen hecht team;

- begeleiding vanuit het GBO zonder een directe medische inbreng in
vele gevallen onmogelijk is;

- bij de ontkoppeling van de claimbeoordeling door de bedrijfsver–
eniging en reïntegratie door GBO, mist het GBO de voor reïntegratie
noodzakelijke gegevens.

De OR constateert dat het kabinet mede op basis van de kabinetsdoel–
stellingen ten aanzien van het volumebeleid vast houdt aan de geïnte–
greerde gevalsbehandeling zoals beschreven in voorontwerp nOSV. Bij
nadere beschouwing blijkt de geïntegreerde gevalsbehandeling echter
zoveel problemen op te leveren dat verschillende inbreuken op dit
principe noodzakelijk zijn.

Naar de mening van de OR verdragen de uitgangspunten van bedrijfs–
taksgewijze uitvoering en geïntegreerde gevalsbehandeling zich niet met
een optimaal gevalsbehandelingsmodel. De keuze voor het één
vg-rrcdel, gecombineerd met de bedrijfstaksgewijze invoering, levert in
een aantal situaties complicaties op (bedrijfstakoverschrijdende
integratie). Het één vg-model levert alleen voordelen in situaties waar
geen gegevensoverdracht meer nodig is.

De OR vindt dat de door het kabinet aangevoerde onderbouwing voor
de keuze van een bedrijfstaksgewijze uitvoering niet overtuigt. De OR
erkent de binding met het bedrijf in de eerste fase van ziekte, maar niet
met de bedrijfstak in de latere fase. Het grootste probleem van de
bedrijfstakgewijze uitvoering is, dat een aantal aspecten van de gevals–
behandeling die de bedrijfstakken overschrijden eigenlijk organisatorisch
niet te plaatsen zijn in het voorgestelde model. Daarbij gaat het om de
arbeidsongeschiktheidsschatting op basis van functies op de gehele
arbeidsmarkt, de verstrekking van voorzieningen en vooral de bemid–
deling naar andere werkgevers. In het synthesemodel is hiervoor gekozen
de oplossing van «de meest gerede bedrijfsvereniging» of met de
constructie van een «contact-BV» voor de andere bedrijfsverenigingen in
de regio. De OR noemt de bedrijfstakfilosofie irrelevant en contrapo–
ductief.

De OR stelt dat het kabinet zich er nauwelijks rekenschap van lijkt te
geven dat de sturing van de arbeidsbemiddeling vanuit het GBO niet
eenvoudig is. Waar de bemiddeling plaatsvindt vanuit drie organisaties
(bedrijfsvereniging, GBO-regiokantoor en arbeidsbureau) die ieder hun
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functionarissen, beleidsregels en prioriteiten stellen, zal informatieover–
dracht en afstemming op beleidsniveau onvermijdelijk zijn.

De OR stelt tot slot dat deze versie van een één vg-model/geïnte–
greerde gevalsbehandeling ten koste gaat van de helderheid voor de
cliënt, de beheersbaarheid en efficiency en de kwaliteit van de gevalsbe–
handeling.

6. GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR (GAK)

6.1. Standpunt ten aanzien van het synthesemodel en het
Voorontwerp van Wet voor een nieuwe OSV

Jaarverslagen 1988 en 1989.
In het jaarverslag van 1988 vermeldt het GAK dat een van de belang–

rijkste uitgangspunten (die zij ook in een reactie aan de Vaste Kamer–
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verwoord) ten
aanzien van de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie sociale verze–
keringen is dat bij de ontwikkeling van de plannen de huidige uitvoerings–
organisatie het vertrekpunt moet zijn. Het GAK pleit voor evolutie, niet
voor revolutie. Er wordt voorts gepleit om initiatieven vanuit de uitvoe–
ringswereld zelf zoveel mogelijk ruim baan te geven en het bepalen van
de richting en realisering zoveel mogelijk in handen van de sociale
partners te leggen.

In het jaarverslag van 1989 vermeldt het GAK dat zij in het algemeen
positief staat ten aanzien van de voorstellen tot invoering van het synthe–
semodel, de voorstellen met betrekking tot de omvorming van de FBV in
de FBV-nieuwe-stijl en de voorstellen ten aanzien van het vernieuwings–
proces dat uiteindelijk moet leiden tot invoering van de nieuwe organi–
satie. Wel wordt uitdrukkelijk verzocht geen onomkeerbare stappen te
zetten, zolang nog geen zekerheid bestaat over de parlementaire besluit–
vorming. Ook wordt gevraagd om een tussenstap in te bouwen, zodat op
grond van een nadere uitwerking en detaillering van de voorstellen een
meer definitieve beoordeling en besluitvorming kunnen plaatsvinden.

Met betrekking tot het voorontwerp voor een nieuwe OSV stelt het
GAK dat het voorontwerp qua doelstelling en uitwerking op hoofdlijnen
goed op koers ligt met het in de afgelopen jaren gevormde gedach–
tengoed van de sociale partners. Het GAK heeft echter wel enkele
kritische kanttekeningen. Zo voorziet het voorontwerp in de oprichting
van een Gemeenschappelijk BestuursOrgaan (GBO). Vergeleken met de
in de FBV-voorstellen ontwikkelde FBV-nieuwe-stijl - uitdrukkelijk een
orgaan van samenwerking tussen de bedrijfsverenigingen gebaseerd op
consensus - heeft het GBO meer het karakter van een orgaan dat, op
afstand van de dagelijkse uitvoeringspraktijk, met name gericht lijkt te
zijn op besturing en beheersing van die praktijk. Daardoor ontstaat de
kans op het ontstaan van een extra bestuurslaag, die de noodzakelijke
ruimte voor de bedrijfsverenigingen sterk beperkt.

De helderheid aan de top van de uitvoeringsorganisatie wordt
vertroebeld, omdat de invloed van de minister op de besturing van de
uitvoering aanmerkelijk wordt versterkt. In dit verband wijst het GAK op
de bevoegdheid van de minister om aanwijzingen van algemene aard te
kunnen geven en op de geïntroduceerde budgetregeling.

Er wordt volgens het GAK te weinig waar gemaakt van het streven de
rol van de overheid terug te dringen ten gunste van een sterkere rol van
de sociale partners.
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Het officiële commentaar op het voorontwerp van wet voor een
nieuwe OSV

Met de brief van 22 december 1989 van de hoofddirectie van het GAK
aan SVB, SVr, STAR, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid, FBV, GMD en SER geeft de hoofddirectie van het GAK
commentaar op het voorontwerp van de nOSV.

De hoofddirectie sluit zich globaal aan bij de reactie van de FBV op het
voorontwerp van wet en bij de opmerkingen die daarbij zijn gemaakt. De
hoofddirectie heeft nog wel een aantal kanttekeningen.

De hoofddirectie vindt dat het GAK reeds nu zodanig is ingericht dat
zij de doelstellingen zoals verwoord in het voorontwerp nOSV (inzichte–
lijke, beter beheersbare, efficiënte en meer op de cliënt gerichte
uitvoering), zeer goed kan realiseren. Zij is van mening dat aan alle in het
wetsontwerp geformuleerde voorwaarden met betrekking tot spreiding,
bereikbaarheid en dienstverlening reeds wordt voldaan.

De hoofddirectie vindt het opmerkelijk dat in de nOSV een bepaling is
opgenomen dat de sociaal-medische en arbeidskundige functies via
aparte afdelingen verzorgd moeten worden (dit leidt volgens de hoofddi–
rectie tot overregulering).

Wat betreft de geïntegreerde gevalsbehandeling wordt gerefereerd
aan de brief van 19 november 1987 aan de STAR waarin is aangegeven
dat het GAK vindt dat het synthesemodel goede uitgangspunten biedt
voor een oplossing van de bestaande knelpunten. Essentieel onderdeel
van het synthesemodel vormt de geïntegreerde gevalsbehandeling.

6.2. Nota «Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen»

In het jaarverslag van 1990 constateert het GAK dat uit de nota
«Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie sociale verzeke–
ringen» blijkt dat het Kabinet en de sociale partners duidelijk op één lijn
zitten ten aanzien van één van de kernpunten van de beoogde verande–
ringen, de in het synthesemodel voorziene geïntegreerde gevalsbehan–
deling. Het GAK blijft dezelfde kritiek uiten die zij in het jaarverslag van
1989 ook heeft geuit ten aanzien van het GBO en de mogelijkheid dat de
minister aanwijzingen kan geven.

Ook ten aanzien van een aantal nieuwe elementen in de kabinets–
plannen heeft het GAK kritiek. Zij wijst de gedachte om een deel van de
gevalsbehandeling in handen te leggen van een regionaal kantorennet
dat organisatorisch wordt ondergebracht bij het GBO af. De introductie
van een aparte regionale organisatie naast die van het GAK en de zelfad–
ministrerende bedrijfsverenigingen zal leiden tot een ondoorzichtig en
complex uitvoeringsbestel.

Het kabinetsplan maakt voorts inbreuk op de voordelen die het synthe–
semodel voor cliënten oplevert: met regionale GBO-kantoren zal
wederom sprake zijn van gevalsoverdracht van het ene orgaan naar het
andere en zal de cliënt opnieuw te maken krijgen met verschillende
functionarissen van twee aparte organisaties.

Het is het GAK niet duidelijk waarom de gevalsbehandeling van
arbeidsongeschikten die niet meer plaatsbaar worden geacht bij de eigen
werkgever door de regionale GBO-kantoren zou moeten worden uitge–
voerd. De door het kabinet gegeven motivering dat een regionaal kantoor
van het GBO een beter zicht heeft op de arbeidsmogelijkheden buiten
het eigen bedrijf dan de bedrijfsverenigingen, die over een regionaal
kantorennet beschikken en die traditioneel werkzaam zijn voor alle
bedrijven uit hun bedrijfstakken, overtuigt niet.
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In het jaarverslag van 1991 constateert het GAK dat het kabinet de
gedachte van GBO-kantoren voor BV-overschrijdende zaken in de regio
heeft ingetrokken, hetgeen instemming krijgt.

7. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD (SER)

7.1. SER advies 1990/07: Herziening uitvoering sociale
zekerheid

Dit SER advies is een advies naar aanleiding van de adviesaanvraag
van 8 september 1989 van staatssecretaris de Graaf over het
voorontwerp nOSV.

Op 6 december 1989 heeft de SER-Commissie Sociale Verzekeringen
een brief gestuurd aan de uitvoerende organen van de sociale verze–
kering en aan de vakorganisaties van werknemers, werkzaam in de
uitvoering. De commissie deelt mee dat zij afziet van hoorzittingen. De
belangrijkste reden is dat het voorontwerp een nadere uitwerking is van
de nota van de staatssecretaris van 17 juni 1988, in welke de uitwerking
van het advies van de STAR van 14 oktober 1988 over deze nota is
betrokken. Op de aan dit advies ten grondslag liggende Discussienota
inzake de GAK/GMD-problematiek is door vele organisaties in de loop
van november 1987 schriftelijk of mondeling reeds gereageerd.

De Raad beschouwt de volgende elementen als structuurbepalende
elementen van de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering:

- functionele decentralisatie (om gevalsbehandeling optimaal te laten
verlopen);

- integrale gevalsbehandeling;
- doelmatigheid, doorzichtigheid, bestuurbaarheid en beheers–

baarheid;
- cliëntgerichtheid.

Ten aanzien van het in de discussienota inzake de GAK/GMD-proble–
matiek genoemde synthesemodel, merkt de Raad het volgende op.

Vanuit het uitgangspunt dat de positie van de cliënt centraal staat
betekent dit model een integratie van de gevalsbehandeling: de arbeids–
kundige en sociaal-medische advisering geschieden niet langer
gescheiden van de besluitvorming omtrent het toekennen van uitkeringen
en voorzieningen doch worden - en wel binnen het kader van de bedrijfs–
vereniging– daarin geïntegreerd. De zieke/arbeidsongeschikte krijgt
daardoor niet langer te maken met artsen van verschillende instanties,
het geen voor hem de inzichtelijkheid in het begeleidingsproces vergroot.
Tevens verdwijnt grotendeels de noodzaak tot gegevensoverdracht.

De Raad komt dan ook tot de conclusie dat een integrale gevalsbehan–
deling gewenst is.

De Raad is net als de STAR van mening dat de voordelen van de
huidige werkwijze van de GMD (grote samenbundeling van know-how en
specialistische kennis, grote ervaring met voorzieningen, bevordering van
een doelmatige uitvoering door de centrale positie van de GMD en
bevordering van de rechtsgelijkheid door de centrale positie van de
GMD) in de nieuwe uitvoeringsstructuur niet verloren mogen gaan. In
navolging van de STAR en de staatssecretaris ziet de raad daartoe
mogeïijkheden in het incorporeren van de beleidsvoorbereidende en
beleidsondersteunende staffuncties van de GMD in de gezamenlijkheid
van de bedrijfsverenigingen, de FBV, terwijl voor het vraagstuk van de
bedrijfstakoverschrijdende reïntegratie een oplossing moet en kan
worden gevonden binnen het kader van de regionale samenwerkingsver–
banden van de bedrijfsverenigingen.
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7.2 . ER-advies 1991/15: Ziekteverzuim en arbeidsonge–
schiktheid

De Raad gaat bij de voorstellen om ziekteverzuim en arbeidsonge–
schiktheid terug te dringen (door vergroting van de financiële betrok–
kenheid van werkgevers en werknemers) eveneens uit van de geïnte–
greerde gevalsbehandeling conform het synthesemodel. In dit advies
wordt het standpunt ten aanzien van die gevalsbehandeling uit het
SER-advies 1990/07 herhaald. De Raad is van mening dat een integrale
medische en arbeidskundige beoordeling dient plaats te vinden vóór het
einde van de AAW/WAO-wachttijd. Dit zal ertoe bijdragen dat, in geval
van verwachte blijvende ongeschiktheid voor de oude functie, betrokkene
zelf, al dan niet met ondersteuning vanuit het desbetreffende uitvoe–
ringsorgaan of vanuit de arbeidsvoorzieningsorganisatie, in een vroeg
stadium aan een nieuwe beroepsoriëntatie kan beginnen. Er moet wel
nadrukkelijk een onderscheid gemaakt worden tussen de medische en
arbeidskundige beoordeling. Waar de verzekeringsarts de medische
beperkingen van de betrokkene beoordeelt, bepaalt de arbeidskundige
op basis daarvan de resterende arbeids– en verdiencapaciteit. Ten
aanzien van de arbeidskundige functie dient voorts een onderscheid
gemaakt te worden tussen de beoordelings– en de bemiddelingsfunctie.
Dit onderscheid moet voorkomen dat sprake is van functievermenging
met als mogelijk gevolg dat de voor de bemiddeling relevante arbeids–
marktfactoren invloed hebben op de schatting van de restcapaciteit.

De Raad is van mening dat voor realisering van de voorgestelde
maatregelen en de geintegreerde gevalsbehandeling een cultuuromslag
in het uitvoeringsproces zal moeten plaatsvinden.

8. SOCIALE VERZEKERINGSRAAD (SVR)

8.1. SVR-advies «Voorontwerp van Wet voor een nieuwe
Organisatiewet Sociale Verzekering», 22 juni 1991

Ten aanzien van de geïntegreerde gevalsbehandeling merkt de SVR
het volgende op. Het voorontwerp beoogt een uitwerking te geven van
het synthesemodel van de STAR. Het synthesemodel voorziet eveneens
in een geïntegreerde gevalsbehandeling door de bedrijfsverenigingen en
opheffing van de GMD. Ook naar de mening van de Raad biedt de
geïntegreerde gevalsbehandeling een aantal voordelen:

- het wordt mogelijk sneller met reïntegratie-activiteiten te beginnen;
- er behoeft vrijwel geen gegevensoverdracht tussen organen meer

plaats te vinden, waardoor een kortere behandelingsduur te verwachten
is;

- de duidelijkheid voor de cliënt wordt vergroot omdat hij slechts met
één orgaan te maken heeft.

- de bedrijfsvereniging is als enige verantwoordelijk voor de resultaten
van de gevalsbehandeling, hetgeen noodzakelijk is voor een vroegtijdige,
sturende roi in het proces van gevalsbehandeling door de bedrijfsvereni–
gingen.

De Raad acht het juist dat de centrale taken van de GMD naar het
GBO overgaan. Dat het GBO en de bedrijfsverenigingen daarvoor een
afdeling in stand houden acht de Raad gewenst. Een daartoe strekkend
wettelijk voorschrift is naar de mening van de Raad echter overbodig.

De organisatie van de gevalsbehandelmg in de regio dient naar de
mening van de Raad de voorwaarden te scheppen voor goede centrale
sturing, coördinatie in de regio en een goed verloop van de contacten
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met verzekerden, externe opdrachtgevers en externe relaties. Met het
oog hierop wordt in het voorontwerp voorgesteld slechts één bedrijfsver–
eniging per regio de sociaal-medische en arbeidskundige taken ten
behoeve van externe opdrachtgevers te laten verzorgen.

Het voorontwerp gaat er echter aan voorbij dat ook een voorziening
voor het raadplegen van specifieke deskundigen en het beheer van
voorzieningen moet worden getroffen. Indien immers iedere bedrijfsver–
eniging alle specifieke deskundigheid in dienst zou moeten hebben en
alle voorzieningen door elke afzonderlijke bedrijfsvereniging zouden
worden beheerd, zou niet doelmatig worden gewerkt. Bovendien zou de
cliënt in deze constructie met meer dan één bedrijfsvereniging te maken
kunnen krijgen, namelijk de bedrijfsvereniging van wie hij de uitkering
ontvangt en de bedrijfsvereniging die de externe opdrachten zoals
advisering over woonvoorzieningen verzorgt.

9. TOEZICHTKAMER VAN DE SVR

9.1. Reactie naar aanleiding van de uitbreiding van de admini–
stratie-opdracht van het GMD aan het GAK per 1 juli 1992

In de brief van 24 juni 1992 van de Toezichtkamer aan de staatssecre–
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft de Toezichtkamer haar
besluit ten aanzien van het samengaan van GAK en GMD.

De Toezichtkamer stelt voorop van oordeel te zijn dat de tussenstap
van groot belang is voor een versneld toegroeien naar een vorm van
geïntegreerde gevalsbehandeling en derhalve voor een effectief volume–
beleid. Voortgang op deze weg acht de Toezichtkamer derhalve van
vitaal belang. De Toezichtkamer constateert met instemming dat op een
aantal essentiële gebieden goede voortgang wordt gemaakt. De
Toezichtkamer is echter tegelijk van mening dat ten aanzien van enkele
vraagstukken nog sprake is van een onopgeloste problematiek dan wel
van onduidelijkheid. Zij acht het noodzakelijk dat terzake in voldoende
mate aan de in het toezichtkader gestelde voorwaarden wordt voldaan
alvorens in te kunnen stemmen met uitbreiding van de administratie–
opdracht. Zij acht overleg hierover met het bestuur van de GMD noodza–
kelijk.

De staatssecretaris heeft in haar brief van 4 december 1991 zes
criteria genoemd waaraan de integratie van GAK en GMD moet voldoen:

- op alle punten passen binnen de kaders van de wet (OSV);
- gelijke behandeling van de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen

met name voor de geïntensiveerde gevalsbehandeling;
- normale voortgang van GMD-werkzaamheden;
- zorgvuldigheid naar het personeel;
- herkenbaarheid van de sociaal-medische en arbeidskundige functie;
- aantoonbare verbetering ten opzichte van de huidige samenwerking.

Ten aanzien van deze criteria komt de Toezichtkamer tot de conclusie
dat de uitbreiding van de administratie-opdracht voldoet aan de eerste,
derde, vijfde en zesde voorwaarde. Ten aanzien van de tweede en vierde
voorwaarde heeft de Toezichtkamer nog twijfels.

Een minderheid van de leden van de Toezichtkamer, bestaande uit de
vertegenwoordigers van de sociale partners onderschrijven dit niet.

Ten aanzien van het experiment in Eindhoven signaleert de Toezicht–
kamer dat aan het experiment in de op dat moment voorliggende vorm
een viertal problemen verbonden zijn;

- de GMD dient de voorbereide adviezen niet alleen formeel, maar ook
materieel te toetsen;
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- voor arbeidsbemiddeling hebben de bedrijfsverenigingen op dit
moment nog geen vergunning;

- de bij het GAK aangesloten bedrijfsverenigingen zullen naar
verwachting in het experiment met een eigen werkmodel deelnemen.
Bezien moet worden in hoeverre het mogelijk is in een regio met twee
werkmodellen tegelijk te experimenteren;

- er dient personeel van de GMD beschikbaar te zijn voor de zelfadmi–
nistrerende bedrijfsverenigingen om daar voldoende kennis en deskun–
digheid op te bouwen

De Toezichtkamer is van mening dat - met inachtneming van deze vier
punten - het experiment, in het belang van een goede ontwikkeling van
de uitvoeringsorganen en van volumebeheersing, doorgang moet vinden.

Ten aanzien van de nOSV merkt de Toezichtkamer op dat het van het
allergrootste belang is dat spoedig zicht ontstaat op de inhoud van de
nOSV en op het parlementaire draagvlak voor het kabinetsstandpunt van
1 juni 1992.

Uit de brief van de Toezichtkamer aan de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 1992 blijkt dat de Toezichtkamer
na kennisname van het intensieve overleg tussen GAK, GMD en FBV, tot
de conclusie komt dat inmiddels ook voldoende zekerheid bestaat ten
aanzien van de tweede en vierde voorwaarde. De Toezichtkamer is dan
ook van oordeel dat verlening van de verruimde administratie-opdracht
per 1 juli 1992 plaats kan vinden.

10. PARLEMENTAIRE BEHANDELING

10.1. Discussienota «Herziening van de uitvoeringsorganisatie
van de sociale verzekeringen»

In de discussienota «Herziening van de uitvoeringsorganisatie van de
sociale verzekeringen» van 17 juni 1988 wordt geconstateerd dat met
name de afbakening tussen de medisch-arbeidskundige advisering en
begeleidmg van de GMD en de beslissing, uitvoering en controle van de
bedrijfsverenigingen betreffende de ZW, WAO en AAW verbetering
behoeft. In aansluiting op de voorstellen die naar voren zijn gekomen in
de discussie in de STAR wordt bij de herziening van de uitvoeringsorga–
nisatie gedacht aan integratie van de medisch-arbeidskundige functie.

Geredeneerd vanuit de richting die is gekozen (één gemeenschappelijk
besturingsorgaan met regelgevende en coördinerende taken (het GBO)
en de SVr als toezichthouder) ligt het in de rede de huidige GMD
functies in te brengen in het GBO. De aanwezige kennis en know-how
van de huidige GMD blijven zo behouden en kunnen nu ook ten behoeve
van de toepassing van de ZW worden ontwikkeld.

Tijdens het mondeling overleg van de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en de Vaste Commissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid op 16 februari 1989 over deze discussienota, werd
ten aanzien van integratie van de GMD in de bedrijfsverenigingen het
volgende opgemerkt.

Mevr. Groenman (D66) stelt een aantal voorwaarden aan de integratie
van de GMD met de bedrijfsverenigingen. Zij is van mening dat de kennis
en ervaring van de GMD niet verloren mag gaan. Tevens dient zorg
gedragen te worden dat een geïntegreerde gevalsbehandeling altijd
mogelijk blijft. Bovendien vraagt zij zich af of de integratie wel in
voldoende mate tegemoetkomt aan de huidig problemen.
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Mevr. Ter Veld (PvdA) vraagt of het een verstandige overweging is de
GMD-functie over te dragen aan de administratieve eenheden van de
bedrijfsverenigingen, nu er steeds spanningen zijn geweest over de
plaats van de GMD binnen de uitvoeringsorganisatie.

Ter Veld merkt op dat zij geconstateerd heeft dat de GMD beter is
gaan functioneren, mede gestimuleerd door WAO-platforms. De
integrale gevalsbehandeling wordt nu niet alleen benaderd vanuit een
naadloze overgang van de ZW naar de WAO, maar ook vanuit de positie
van de arbeidsongeschikte die weer opgenomen moet worden in het
arbeidsproces, dan wel anderszins een eigen plaats in de samenleving
moet hervinden. Daarbij zijn tal van aspecten van belang, zoals het
zoeken naar een aangepaste arbeidsplaats, woonaanpassing, e.d.
Afstemming op andere terreinen is daarbij noodzakelijk. Ter Veld begrijpt
niet dat de FBV kan voorstellen dat ook de Gemeentelijke Sociale
Diensten de regio-indeling zouden moeten hanteren zoals die is voorge–
steld. Een eerste conclusie van haar is dan ook dat de voorstellen wel de
mogelijke knelpunten oplossen die ontstaan bij de overgang van de ZW
naar de WAO, maar op andere terreinen kunnen leiden tot het ontstaan
van nieuwe knelpunten. Zij vindt dat de staatssecretaris gelet op de
wenselijke integrale gevalsbehandeling zich de vraag dient te stellen of
een centraal functionerende GMD niet toch de voorkeur verdient.

Ook de heer Nijhuis (VVD) vraagt zich af of een centrale GMD gemist
kan worden. Bovendien vraagt hij of na de opsplitsing van de GMD niet
een leemte zal ontstaan ten aanzien van de bemiddeling van arbeidson–
geschikten, de advisering aan de overheid en aan derden, de uitvoering
van de WAGW en de voorzieningen in het kader van de AAW.

De staatssecretaris merkt op dat het nadrukkelijk niet in de bedoeling
ligt om de GMD op te heffen en de daar aanwezige kennis en ervaring
teniet te doen. De huidige GMD-functies zullen worden ingebracht in het
op te richten GBO. Daarom is getracht in de vorm van een synthese–
model de nadelen van de huidige uitvoeringsorganisatie te elimineren.

In een brief van 12 mei 1989 van de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer
worden als overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke
keuze om de GMD en de bedrijfsverenigingen te integreren, de volgende
punten genoemd:

- de uitvoeringsorganisatie moet vereenvoudigd worden;
- de verantwoordelijkheid van het georganiseerde bedrijfsleven moet

worden uitgebreid;
- de medisch-arbeidskundige dienstverlening zal voor alle bedrijfsver–

enigingen op gelijke wijze moeten worden uitgevoerd. Dit zal pas
mogelijk zijn, wanneer de administraties van de bedrijfsverenigingen
worden gebundeld;

- de medisch-arbeidskundige dienstverlening zal in de regio beter op
de arbeidsmarktsituatie in moeten spelen.

10.2. Nota «Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen»

Op 19 februari 1991 verschijnt de nota «Hoofdlijnen van een nieuwe
uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen». In de nota wordt nogmaals
gesteld dat één van de hoofddoelstellingen van het kabinetsbeleid is het
stoppen van de groei en vervolgens het verminderen van het aantal
arbeidsongeschikten. In de lijn van de afspraken die gemaakt zijn met de
sociale partners in het Najaarsoverleg is het kabinet van mening dat ook
in de uitvoeringsorganisatie de verantwoordelijkheid voor de sociale
partners voor het volumebeleid tot uiting dient te komen. Om de sociale
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partners deze verantwoordelijkheid te kunnen laten dragen dient de
gevalsbehandeling te worden gestroomlijnd. De bedrijfsverenigingen zijn
daarvoor de meest geëigende instanties. Het kabinet kiest voor de
geïntegreerde gevalsbehandeling waardoor voor de cliënt helderheid
ontstaat en de bedrijfsvereniging haar verantwoordelijkheid volledig kan
dragen. Door de geïntegreerde gevalsbehandeling blijft de binding
tussen de arbeidsongeschikte werknemer en het bedrijf beter gehand–
haafd en zal de kans op herplaatsing binnen het eigen bedrijf toenemen.
Verder meent het kabinet dat door de geïntegreerde gevalsbehandeling
in het algemeen een efficiënter behandelingstraject ontstaat dat er toe
bijdraagt dat de reïntegratie van arbeidsongeschikten in het arbeids–
proces wordt bevorderd.

In het mondeling overleg van de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 18 april 1991 naar aanleiding van de in de vorige
paragraaf genoemde nota wordt ten aanzien van (aspecten) van het
synthesemodel het volgende opgemerkt.

De heer Biesheuvel (CDA) vraagt of bij de nieuwe benadering waarin
de geïntegreerde gevalsbehandeling bij bedrijfstakoverschrijdende taken
bij de regiokantoren komt, nog wel ontkomen wordt aan dossierover–
drachten waartegen nu juist zoveel bezwaren bestaan in de huidige
constructie.

Mevrouw Schimmel (D66) zet kanttekeningen bij de doelmatigheid,
beheersbaarheid en doorzichtigheid van een geïntegreerde gevalsbehan–
deling Een nadeel van de toedeling van de gevalsbehandeling aan de
bedrijfsverenigingen is dat dit kan leiden tot het verloren gaan van
expertise van de GMD. Een groter nadeel is het feit dat toedeling van de
gevalsbehandeling aan de bedrijfsverenigingen leidt tot een versnip–
pering van de uitvoering in de regio. Nu is er per regio één GMD, straks
zijn er vijf uitvoeringskantoren waaraan de bedrijfsverenigingen de
werkzaamheden hebben opgedragen. Bovendien zijn de uitvoeringskan–
toren op de eigen bedrijfstak georiënteerd, terwijl de GMD over de
grenzen van de bedrijfstak heenkijkt.

Schimmel is voorstander van de benadering van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR stelt dat kortdurend en
dreigend langdurend verzuim verschillende zaken zijn en dat de reïnte–
gratie-activiteiten wezenlijk verschillen in die twee perioden. Het relatief
kortdurend verzuim is vooral een probleem voor de werkgever. Na zes
maanden is het een ander probleem geworden. Dan moet het langdurig
verzuim in handen worden gelegd van een GMD-team van medici en
arbeidsdeskundigen.

Ook mevrouw Brouwer (GroenLinks) vindt het noodzakelijk dat een
onderscheid wordt gemaakt tussen kortdurend en langdurend verzuim.

Mevrouw Brouwer (Groenlinks), de heer Van der Vlies (SGP) en de
heer Leerling (RPF) vragen naar een reactie van de staatssecretaris op
het door de Ondernemingsraad van de GMD voorgestelde werkmaat–
schappijenmodel, met in plaats van integratie juist een differentiatie van
functies.

Op 14juni 1991 schrijft de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkge–
legenheid een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, waarin
schriftelljk wordt ingegaan op in het mondeling overleg van 18 april
1991 gestelde vragen. Daarbij stonden twee onderwerpen centraal:

- de regionale GBO-kantoren;
- het alternatief van de OR-GMD.
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Ten aanzien van de bezwaren bij de opzet van regionale GBO-kantoren
met betrekkmg tot de dossieroverdracht, deelt de staatssecretaris mede
dat zij zich de bezwaren voor kan stellen. Ze zegt dat ook het kabinet het
van belang acht dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstelling
van de geïntegreerde gevalsbehandeling op het moment dat de arbeids–
bemiddelmg van arbeidsongschikten aan de Arbeidsvoorzieningenorgani–
satie wordt opgedragen. In de praktijk staat de staatssecretaris een
model voor waarbij de arbeidsdeskundige in dienst van de bedrijfsver–
eniging het gehele reïntegratietraject met zijn cliënt doorloopt. Dit
betekent dat wanneer de arbeidsdeskundige constateert dat reïntegratie
bij de eigen werkgever niet mogelijk zal zijn, hij de betreffende cliënt
aanmeldt voor arbeidsbemiddeling bij het arbeidsbureau Het arbeids–
bureau blijft vervolgens echter gebruik maken van de diensten van de
betreffende arbeidsdeskundige.

In het alternatief van de OR-GMD stelt de OR voor om in het reïntegra–
tieproces een onderscheid te maken tussen kortdurend verzuim en
langdurend verzuim en voor beide soorten van verzuim een eigen aanpak
te ontwikkelen met daarbij een eigen organisatorisch kader. In het kort
betekent dit dat bij kortdurend verzuim de werkgever en de bedrijfsge–
zondheidsdienst een belangrijke rol spelen en dat bij langdurig verzuim
een landelijke organisatie de arbeidsbemiddeling en begeleiding op zich
neemt.

De staatssecretaris heeft een aantal bezwaren tegen deze optie:
- Er is sprake van een vrij rigide scheiding tussen het circuit van het

kortdurend verzuim en het langdurend verzuim, waarbij het altijd de
vraag is wanneer iemand moet worden overgedragen van het ene circuit
naar het andere circuit. Hierdoor ontstaat het risico dat de werkgever het
probleem zo snel mogelijk wil doorschuiven naar het tweede circuit
zonder dat daar enig tegenwicht aan wordt geboden. Door bij de door de
staatssecretaris voorgestelde geïntegreerde benadering de band met de
werkgever zo lang mogelijk in stand te houden, los van het feit of er
sprak is van langdurend of kortdurend verzuim, wordt de kans op
doorschuiven van het probleem door de werkgever kleiner.

- Naar de mening van de staatssecretaris is een bedrijfstakgewijze
opzet een voorwaardenscheppend element om de doelstelling te
bereiken. In het voorstel van de OR is van enige binding met het bedrijf
op het moment dat de werknemer in het tweede circuit terecht is
gekomen geen sprake.

- Bij de overgang van het eerste naar het tweede circuit krijgt de
werknemer met een totaal nieuw begeleidingsteam te maken.

De staatssecretaris onderschrijft de stelling van de OR dat in de
beginfase van het verzuim een belangrijke rol voor de werkgever en de
bedrijfsgezondheidsdienst is weggelegd. De staatssecretaris vindt het
niet juist om bij verzuim de bedrijfsvereniging als uitkerende instantie
slechts een rol als betaler van het ziekengeld te geven zonder dat zij
vanuit haar verantwoordelijkheid kan bijdragen aan reïntegratie.

Tijdens het mondeling overleg van de Vaste Commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid met de staatssecretaris op 25 juni 1992 werd
gesproken over de uitbreiding van de administratie-opdracht van de
GMD aan het GAK en over de brief van de Toezichtkamer hierover.

De heer Biesheuvel en mevrouw Beijlen-Geerts (beiden CDA) wijzen
op het feit dat zij het ongewenst achten dat er vertraging optreedt in het
proces van het samengaan van GAK en GMD. Dit in verband met de
negatieve gevolgen voor het volumebeleid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 312



De heer Van Hoof (VVD) en mevrouw Brouwer (Groenünks) vragen
zich af of het niet verstandiger is om enige tijd pas op de plaats te
maken en nieuwe wetgeving af te wachten.

Mevrouw Schimmel (D66) vraagt hoe de staatssecretaris zal handelen
naar aanleiding van het oordeel van de Toezichtkamer dat de admini–
stratie-opdracht pas kan worden verruimd als aan bepaalde voorwaarden
ten aanzien van de positie van het personeel en de zelfadministrerende
bedrijfsverenigingen is voldaan.

Tevens vraagt zij hoe de staatssecretaris denkt over het negatieve
juridische oordeel van de Toezichtkamer.

De staatssecretaris wijst er op dat aan een aantal voorwaarden moet
worden voldaan indien het GMD haar administratie-opdracht aan het
GAK wil uitbreiden:

- De uitbreiding moet passen binnen de huidige wetgeving (OSV);
- De administratie-opdracht moet bijdragen aan een betere gevalsbe–

handeling;
- alle bedrijfsverenigingen moeten dezelfde mogelijkheden hebben om

van de diensten van de GMD gebruik te blijven maken;
- het GMD-bestuur moet zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden

volledig kunnen blijven uitoefenen en dragen.
- de sociaal-medische en arbeidskundige functie moeten duidelijk

herkenbaar blijven;
- er moet zorgvuldig omgegaan worden met het personeel.

De staatssecretaris was het niet eens met de stelling dat het juridische
oordeel van de Toezichtkamer negatief was. De Toezichtkamer heeft
opgemerkt dat na uitbreiding van de administratie-opdracht aan het GAK
de functiescheiding tussen de adviesfunctie en de beslisfunctie duidelijk
herkenbaar en onafhankelijk in de wetsuitvoering aanwezig moet blijven
en dat ook de produkten van de GMD als zodanig herkenbaar behoren te
blijven. Dat spoort volgens de staatssecretaris volledig met de gestelde
voorwaarden, in het bijzonder de voorwaarde dat een en ander binnen de
huidige wetgeving moet passen.

Tijdens het mondeling overleg van de Vaste Commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid net de staatssecretaris op 13 november 1992
werd gesproken over het voorstel van de FBV met betrekking tot GMD en
GAK.

De heer Linschoten (VVD) zag het voorstel van de FBV tot integratie
van de taken van de GMD en het GAK als een, inmiddels bijna
geslaagde, couppoging. Hij had de indruk dat de bedrijfsverenigingen,
geschrokken door de discussies over de uitvoering van de sociale
wetgeving, tot de conclusie zijn gekomen dat zij snel actie moeten
ondernemen om te voorkomen dat de Tweede Kamer volgend jaar een
beslissmg neemt die niet overeenstemt met hun ideeën over die
uitvoering. Volgens Linschoten is het voorstel niet bedoeld om de geïnte–
greerde gevalsbehandeling te realiseren, maar om het synthesemodel te
realiseren. Dit verdient volgens hem geen steun. Zijns inziens proberen
de bedrijfsverenigingen nu op korte termijn hun ideeën over dit synthese–
model uit te voeren zodat het voor de Kamer volgend jaar in het debat
over de concrete wetgeving vrijwel onmogelijk is nog andere voorstellen
te doen. De bedrijfsverenigingen proberen de wetgever voor voldongen
feiten te plaatsen.

Volgens Linschoten is de integratie in strijd met artikel 22a van de
OSV. Het feit dat er formeel een rechtspersoon GMD en een
GMD-bestuur blijft bestaan is volgens hem onvoldoende om integratie
toe te staan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nr. 10 313



Bovendien is Linschoten van mening dat de op dit moment
beschikbare capaciteit onvoldoende is om alle gevallen in aanmerking te
laten komen voor een geïntegreerde gevalsbehandeling.

Mevrouw Brouwer (GroenLinks) vindt dat er grote risico's worden
genomen door nu al zo'n grote reorganisatie in te voeren zonder dat
bekend is wat de politieke discussie zal opleveren. Zij vreesde dat de
tijdwinst die nu lijkt te worden geboekt, in een later stadium zal verkeren
in tijdverlies omdat er fouten zijn gemaakt. Zij benadrukte dat die
politieke discussie op geen enkele wijze mag worden beïnvloed. De
Kamer mag niet voor voldongen feiten worden geplaatst.

Mevrouw Schimmel (D'66) vraagt zich af waarom de FBV met het
voorstel tot integratie komt, terwijl de staatssecretaris op 10 september
1991 heeft gezegd dat geïntensiveerde gevalsbehandeling wel in
overeenstemming is met de wet, maar een geïntegreerde gevalsbehan–
deling niet.

Ook zij is van mening dat het voorstel in strijd is met de wet, omdat in
de noot bij de Handelingen over de wijziging van artikel 22 van de OSV,
de GMD nadrukkelijk als een zelfstandige, onafhankelijke dienst
genoemd wordt.

De staatssecretaris herhaalde dat de voornemens passen binnen de
bestaande wetgeving, omdat de GMD als dienst verantwoordelijk blijft
voor de hem bij wet opgedragen taken. Er is dan ook geen sprake van
een fusie in de zin van een integratie van de besturen.

De staatssecretaris merkt op dat de samenwerkingsopdracht alleen
gericht kan zijn op een geïntensiveerde gevalsbehandeling, omdat van
een echte geïntegreerde gevalsbehandeling alleen sprake kan zijn bij één
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dit is niet mogelijk zolang een aantal
taken wettelijk aan de GMD worden toegekend. Zij erkende dat de
wijziging van de OSV wijst in de richting van een volledige integratie van
de GMD in de BV' en.

10.3. Kamervragen naar aanleiding van het standpunt van de
FBV inzake invoering van het synthesemodel per 1 januari 1994

Op 8 oktober 1992 heeft de FBV in een brief aan de besturen van de
bedrijfsverenigingen, GAK en GMD voorgesteld voorbereidingen te
treffen teneinde de invoering van het synthesemodel per 1 januari 1994
mogelijk te maken en niet langer te wachten tot de wetgever daartoe
groen licht heeft gegeven. Naar aanleiding hiervan zijn door Groenman
(D66) vragen aan de staatssecretaris gesteld.

Staatssecretaris Ter Veld antwoordde op de vraag of zij van mening is
dat de FBV in die brief wat te voortvarend te werk gaat door de invoering
van het synthesemodel per 1 januari 1994 als een vaststaand feit te
beschouwen, bevestigend. Zij merkt op dat zolang beide Kamers zich
nog niet hebben uitgesproken over een aanpassing van de OSV, het niet
juist is de invoering van het synthesemodel per 1 januari 1994 als een
vaststaand gegeven te beschouwen. Zij acht het overigens wel een
goede zaak dat de bedrijfsverenigingen binnen de kaders van de huidige
wet reeds zoveel mogelijk hun uitvoering inrichten conform de doelstel–
lingen van het synthesemodel.
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