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Voorwoord

Dit rapport van de Enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale
verzekeringen bevat de neerslag van het onderzoek naar het functioneren
van de organisaties, belast met de uitvoering van de werknemersverzeke–
ringen. De commissie meent hiermede aan haar taakopdracht te hebben
voldaan.

De commissie heeft er in haar rapportage naar gestreefd de Tweede
Kamer zodanig in te lichten dat niet alleen kan worden teruggezien op
wat in het verleden is gebeurd, maar ook kan worden gediscussieerd
over een beleid dat voor de toekomst wenselijk en noodzakelijk wordt
geacht.

Het is mede daarom dat de commissie niet heeft volstaan met het
weergeven van alle relevante gegevens uit haar onderzoek en de daaruit
te trekken conclusies. Zij heeft gemeend de Tweede Kamer ten behoeve
van een gedachtenwisseling over toekomstig beleid tevens enkele aanbe–
velingen te moeten voorleggen.

Het rapport is als volgt opgebouwd.
Na de verantwoording van de werkwijze volgt in de hoofdstukken I, II

en III de beschrijving van het feitelijk functioneren van de uitvoeringsor–
ganisatie sociale verzekeringen.

De onderzoeken naar de omgevingsfactoren die het functioneren van
de uitvoeringsorganisatie hebben beïnvloed worden in de hoofdstukken
IV tot en met VIII behandeld.

In hoofdstuk IX worden de onderzoeksgegevens geanalyseerd.
Het rapport wordt afgerond met de aanbevelingen in hoofdstuk X, die

de commissie de Tweede Kamer ter overweging aanbiedt.

De commissie wil haar dank uitspreken aan de getuigen, instanties en
anderen die hun medewerking aan het onderzoek hebben verleend en
haar van informatie hebben voorzien.

Het onderzoek kon in betrekkelijk korte tijd worden voltooid, mede
dankzij het werk van de deskundigen van de onderzoekscombinatie
Berenschot/Bureau voor Economische Argumentatie. De commissie wil
hier haar waardering uitspreken voor de zorgvuldige en efficiënte wijze
waarop de externe deskundigen het veldonderzoek hebben verricht, en
voor de kwaliteit van de rapporten en mondelinge adviezen aan de
commissie. Ook de goede persoonlijke werkcontacten zijn op hoge prijs
gesteld.
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De commissie heeft op vele diensten van de Tweede Kamer gedurende
een lange tijd een groot beroep gedaan. Dit geldt in het bijzonder voor
de huishoudelijke dienst, het restaurantbedrijf, de bodendienst, de
afdeling reproductie, de beveiligingsdienst, de stenografische dienst en
het hoofd van de afdeling communicatie. Voor de dienstvaardigheid en
ondersteuning bij haar werkzaamheden is de commissie alle betrokkenen
zeer erkentelijk.

De commissie werd bijgestaan door daartoe speciaal aangetrokken
medewerkers. Zij hebben met een niet aflatende inzet en grote deskun–
digheid de hun toebedeelde taken vervuld. De harmonieuze sfeer, waarin
het vele werk vaak onder grote tijdsdruk werd verricht, verdient aparte
vermelding.

De Enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale verzekeringen.
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1. De Parlementaire Enquête Uitvoerings–
organen Sociale Verzekeringen

1.1. Voorgeschiedenis

Op 31 maart 1992 bracht de Algemene Rekenkamer een rapport uit
over het toezicht van de Sociale Verzekeringsraad (Kamerstuk 22 555).
Belangrijkste conclusie uit dit rapport was dat het toezicht op een aantal
punten niet in overeenstemming was met de bedoelingen van de
wetgever.

Dit bracht de fracties van VVD, D66 en Groen Links ertoe op 1 april
1992 een verzoek te richten aan de vaste commissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en aan de commissie voor de Rijksuitgaven om te
bevorderen dat een onderzoek zou worden ingesteld naar het functio–
neren van de uitvoeringsorganen voor de sociale zekerheid. Deze
commissies besloten op 9 april 1992 te laten nagaan of op basis van
eerder verricht onderzoek inzicht zou kunnen worden verkregen in het
functioneren van deze uitvoeringsorganen. Daartoe werd een werkgroep
ingesteld, vernoemd naar de voorzitters van beide commissies, de leden
Doelman en Vermeend. De werkgroep Doelman/Vermeend besloot de
inventarisatie te beperken tot de distribuerende functie van de organi–
saties die onder toezicht van de Sociale Verzekeringsraad sociale verze–
keringswetten uitvoeren. Tevens werd besloten zowel naar de doelma–
tigheid als de rechtmatigheid van de uitvoering te kijken.

De werkgroep Doelman/Vermeend rapporteerde op 7 mei 1992 aan de
eerdergenoemde commissies dat op basis van de verzamelde informatie
geen volledig en betrouwbaar beeld van het functioneren verkregen zou
kunnen worden. De werkgroep beval de commissies op basis van deze
constatering aan verder onderzoek te entameren. In dit onderzoek zou
centraal moeten staan de vraag in welke mate de uitvoeringsorganisatie
bijdraagt aan de door de wetgever beoogde doelstellingen en of in de
huidige situatie de uitvoeringsorganen een systeem van zelfbewaking ten
aanzien van hun functioneren in termen van rechtmatigheid en doelma–
tigheid hanteren en welke resultaten een dergelijk systeem oplevert.

Ook de door de Sociale Verzekeringsraad in gang gezette ontwikkeling
van een algemeen toezichtssysteem op de uitvoeringsorganisatie zou in
het onderzoek moeten worden betrokken.

De werkgroep sprak zich niet uit over de vraag aan wie de onderzoeks–
opdracht moest worden gegeven en hoe de precieze opdrachtformu–
lering zou moeten luiden. Zij liet deze vragen ter beantwoording aan de
beide Kamercommissies. De werkgroep stelde zich daarvoor wel
beschikbaar, maar achtte het tevens denkbaar dat een in te stellen
onderzoekscommissie zich over deze uitwerking zou buigen.

De Subcommissie Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringen

De beide Kamercommissies hebben het onderzoeksvoorstel van de
werkgroep overgenomen, met toevoeging van een aantal elementen aan
de hierboven geformuleerde onderzoeksopdracht. Deze elementen waren
met name gericht op het realiseren door de uitvoeringsorganen van de
beleidsdoelstellingen van het volumebeleid.

De commissies besloten een subgroep - bestaande uit leden van beide
commissies - met het verdere onderzoek te belasten. Eindrapportage aan
de moedercommissies zou vóór 1 december 1992 moeten plaatsvinden.

De subcommissie werd op 21 mei 1992 gemstalleerd en had de
volgende samenstelling:
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leden plaatsvervangende leden

Van Dis (SGP) Van der Vlies (SGP)
Buurmeijer (PvdA) A. de Jong (PvdA)
Van Hoof (VVD) Kamp (VVD)
Schimmel (D66) Groenman (D66)
G. Terpstra (CDA) G. de Jong (CDA)
Willems (Groen Links) Rosenmöller (Groen Links)

De commissie benoemde tot haar voorzitter het lid Buurmeijer. Griffier
was drs F.M.H. van Dijk.

De subcommissie werd ondersteund door een staf van drie personen:
drs W.J. Lameris en drs J. Seidel, stafmedewerkers bij de commissiebu–
reaus van de Tweede Kamer, en de heer W. Kooistra, die vanuit de
PvdA-fractie bij de subcommissie werd gedetacheerd. De commissie
kreeg eigen werkruimten toegewezen op de tweede verdieping van
Binnenhof 1A, voorheen werkruimten van de CDA-fractie.

De subcommissie had na bestudering van het op haar verzoek vervaar–
digde materiaal en na het voeren van gesprekken met vertegenwoor–
digers van diverse instanties, deskundigen en betrokkenen bij de
uitvoering van de sociale verzekeringswetten al snel de overtuiging dat
diepgaander onderzoek dan aanvankelijk voor ogen stond nodig was om
tot een verantwoord oordeel te komen over het functioneren van de
uitvoeringsorganisatie.

Zij gaf een nadere uitwerking aan de onderzoeksopdracht, die in haar
ogen recht deed aan de noodzakelijke verdieping. Deze aanpak vergde
aanzienlijk meer tijd en geld dan was voorzien. Redenen voor de
subcommissie om de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele–
genheid en de commissie voor de Rijksuitgaven te verzoeken om de
Kamer voor te stellen een Bijzondere Commissie Uitvoeringsorganen
sociale verzekeringen op grond van artikel 16, vierde volzin van het
Reglement van Orde te belasten met het onderzoek. De subcommissie
kon zich voorstellen dat dit voorstel een zodanige vorm zou krijgen dat
de bestaande subcommissie met enkele leden werd uitgebreid tot een
volwaardige bijzondere commissie. De overweging daarbij was dat op
deze wijze zonder ernstige onderbreking het door de subcommissie op
gang gebrachte proces kon worden voortgezet.

De subcommissie kon zich voorts zeer wel indenken dat de Kamercom–
missies, dan wel de Kamer, voldoende termen aanwezig achtten om aan
het beoogde onderzoek de gestalte van een enquête te geven. Een
dergelijke keuze vond de subcommissie het overwegen waard.

Op 27 augustus 1992 stelden beide Kamercommissies unaniem de
Tweede Kamer voor, overeenkomstig artikel 1, eerste en derde lid van de
Wet op de parlementaire enquête juncto de artikelen 147 en 148 van het
Reglement van Orde van de Tweede Kamer, te besluiten een onderzoek
in te stellen naar het functioneren van de organen belast met de
uitvoering van de sociale verzekeringswetten, in het bijzonder de
Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschikt–
heidswet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheid en voorzover aan deze
wetten gerelateerd, de Toeslagenwet (Kamerstuk 22 730, nrs. 1 en 2).

Het onderzoek zou zich in beginsel uitstrekken over de periode
1982-1992. In deze periode kwamen belangrijke wijzigingen in de bij het
onderzoek betrokken wetgeving tot stand. Verder teruggaan in de tijd
inzake de wetgeving werd niet zinvol geacht. Een onderzoek naar feiten,
die zich meer dan tien jaar tevoren hebben voorgedaan, vergt dispropor–
tioneel veel tijd en moeite, omdat relevante documenten en beschikbare
getuigen steeds moeilijker te vinden zijn. De commissie heeft echter
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besloten het financieel-economisch beleid sinds het midden van de jaren
70 in het onderzoek niet te negeren. De ontwikkelingen in de jaren
1992-1993 werden gesignaleerd, maar waren te recent om te kunnen
worden beoordeeld.

De commissies waren van mening dat de vorm van een enquête de
beste voorwaarden zou scheppen voor «optimale rechtszekerheid ten
aanzien van instanties en personen die bij een parlementair onderzoek
betrokken raken». Bovendien wilden zij een correctie aanbrengen op de
gegroeide opvatting dat een enquête slechts dient plaats te vinden,
indien op voorhand vaststaat dat er sprake is van misstanden. Immers,
dit onderzoek werd ingegeven door de overweging «dat er onvoldoende
zicht en inzicht bestaat op en in het feitelijk functioneren van de uitvoe–
ringsorganisatie en de relaties tussen de uitvoeringsorganen, de Sociale
Verzekeringsraad en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid». De commissies spraken de hoop uit dat de Kamer door voor
dit onderzoek een enquêtecommissie in te stellen «de genoemde
eenzijdige benadering van het instrument van de enquête zou kunnen
opheffen». (Kamerstuk 22 730, nr. 2)

In het plenaire debat op 1 september 1992 bleek in de Kamer een
grote mate van eensgezindheid over de noodzaak van een parlementair
onderzoek. Als argumenten voor het hanteren van het instrument van
een enquête werden met name genoemd de omvang en de aard van de
problematiek en de betrokkenheid van veel uiteenlopende instanties en
functionarissen. De woordvoerders van de fracties konden instemmen
met de voorgestelde formulering van de onderzoeksopdracht. Deze werd
dan ook ongewijzigd overgenomen. Over de nadere invulling daarvan
liepen de meningen op een enkel punt uiteen. Zo toonden sommigen zich
een duidelijk voorstander van het betrekken van de positie van de Kamer
in het onderzoek. De complexe wet– en regelgeving gaf daar huns inziens
aanleiding toe. Anderen beklemtoonden dat in de doelstelling van het
onderzoek, het functioneren van de uitvoeringsorganen, geen
verschuiving zou mogen optreden. Maar ook deze woordvoerders sloten
niet uit dat waar nodig de relatie zou moeten worden gelegd met
degenen die de wetten maken en met degenen die invloed hebben op
het beleid.

En marge van het debat kwam ook de samenstelling van de enquête–
commissie ter sprake. Dit als gevolg van de publieke discussie die kort
daarvoor was ontstaan over de vraag of Kamerleden die betrokken waren
geweest bij het onderwerp van het onderzoek, als lid van de commissie
zelf dat onderzoek zouden kunnen verrichten. Alle woordvoerders
verwoordden in het debat het standpunt dat in deze aangelegenheid
iedere fractie een eigen verantwoordelijkheid heeft. Sommigen wezen
daarbij op artikel 4a van de Wet op de parlementaire enquête, dat uitsluit
dat een lid van de commissie niet tevens als getuige in het onderzoek
kan worden verhoord.

Aansluitend aan het debat nam de Kamer het besluit tot instelling van
een enquêtecommissie. Op 3 september 1992 ging de voorzitter van de
Kamer over tot de benoeming van 9 leden, elk met een plaatsvervanger:

leden plaatsvervangende leden

Van Dis (SGP) E. van Middelkoop (GPV)
Buurmeijer (PvdA) Van Gelder (PvdA)
V.A.M. van der Burg (CDA) Van der Hoeven (CDA)
Kamp (VVD) Korthals (VVD)
Vermeend (PvdA) Van Heemst (PvdA)
Willems (Groen Links) vacature (Groen Links)
Schimmel (D66) Kohnstamm (D66)
Hillen (CDA) Smits (CDA)
Van Hoof (VVD) Van Erp (VVD)
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Foto Hans Kouwenhoven

Vergadering van de parlementaire Enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale verzekeringen

Links van voor naar achter: J. S. J. Hillen, H. A. L. van Hoof, V. A. M. van der Burg, J. F. Buurmeijer,
C. M. J. C. Pauw (griffier), en twee medewerkers van de staf
Rechts van achter naar voor: E. P. van Heemst, W. Willems, A. J. Schimmel, C. N. van Dis, M. J. A. van der
Hoeven, M. M. H. Kamp, A. A. M. E. van Erp
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In de vacature van Groen Links benoemde de voorzitter van de Kamer
op 8 september 1992 het lid Rosenmüller als plaatsvervangend lid van
de commissie. Op verzoek van de fractie van D66 benoemde de
voorzitter van de Kamer op 10 februari 1993 als plaatsvervangend lid
van de commissie het lid Ybema in plaats van het lid Kohnstamm.

Op 3 september 1992 koos de enquêtecommissie tot haar voorzitter
het lid Buurmeijer, tot haar eerste ondervoorzitter het lid V.A.M. van der
Burg en tot haar tweede ondervoorzitter het lid Van Hoof.

Door de griffier van de Kamer was diezelfde dag mevrouw drs
C.M.J.C. Pauw aangewezen als griffier van de commissie.

1.2. De onderzoeksopdracht en de uitwerking daarvan

In de door de Kamer aanvaarde opzet van het onderzoek waren twee
delen te onderscheiden. Enerzijds het veldonderzoek bij de uitvoeringsor–
ganen van de betreffende wetgeving, te weten de bedrijfsverenigingen
en hun administratiekantoren, alsmede de Gemeenschappelijke
Medische Dienst, en anderzijds de achtergrondstudies (Kamerstuk
22 730, nr.2).

De commissie heeft zich in de eerste weken van haar werkzaamheden
nader beraden op de structuur van het onderzoek. Daarbij waren de
volgende overwegingen van belang.

Reeds in de onderzoeksopzet werd melding gemaakt van de
zogenaamde omgevingssystemen, te omschrijven als de organisaties die
door hun positie een wezenlijke invloed hebben op de uitvoeringsor–
ganen.

De commissie onderscheidde daarbij het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (met name op het punt van de wetgeving), de
Sociale Verzekeringsraad (nadere regelgeving en toezicht), de Centrale
Fondsen (financiële coördinatie), alsmede de Raden van Beroep en de
Centrale Raad van Beroep (rechtspleging).

Voorts overwoog de commissie dat de uitvoeringsorganen, het
primaire onderwerp van onderzoek, een sub-systeem zijn van een groter
geheel, dat in zijn totaliteit de uitvoeringsorganisatie bepaalt. Zij duidde
dit geheel aan als het uitvoeringssysteem, bestaande uit de uitvoerings–
organen en de hierboven aangeduide omgevingssystemen.

De commissie kwam op grond van het bovenstaande tot de conclusie
dat het onderzoek naar het functioneren van de uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen geplaatst diende te worden binnen dit bredere
kader.

Daarom werd besloten om naast het veldonderzoek naar de uitvoe–
ringsorganisaties onderzoek te verrichten naar de actoren die het
functioneren van deze organisaties beïnvloeden.

Langs deze lijn werden deelonderzoeken opgezet naar de organisatie
en werkwijze van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
naar de organisatie en werkwijze van de Sociale Verzekeringsraad, naar
de financiële structuur en de rol van de centrale fondsen bij de finan–
ciering van de sociale verzekeringswetten, en ten slotte naar de
juridische structuur en de wijze waarop jurisprudentie tot stand komt.

De commissie onderkende dat ook politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen een niet te verwaarlozen invloed hebben gehad op het
functioneren van de uitvoeringsorganen. Politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen, te definiëren als opvattingen van relevante actoren in het
beleidsproces - bewindslieden, sociale partners, de Tweede Kamer –, die
hun sporen in het beleid hebben achtergelaten.
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De commissie meende dat een analyse van deze ontwikkelingen in
haar onderzoek niet mocht ontbreken. Deze elementen werden met name
ondergebracht in het onderzoek naar de werkwijze van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en naar de wijze waarop van de zijde
van de Kamer vorm en inhoud is gegeven aan de verantwoordelijkheid
voor de wetgeving.

De in de onderzoeksopzet opgenomen achtergrondstudies omvatten
een schets van de historische ontwikkeling van het uitvoeringssysteem
en een beschrijving van de feitelijke structuur van het uitvoerings–
systeem.

1.3. Organisatie van het onderzoek

a. Het veldonderzoek
De uitvoering van het veldonderzoek bij de bedrijfsverenigingen met

hun administratiekantoren, de Federatie van Bedrijfsverenigingen en de
Gemeenschappelijke Medische Dienst heeft de commissie, na een tijdro–
vende, maar daardoor zorgvuldige selectieprocedure, op 28 oktober
1992 opgedragen aan de voor deze gelegenheid optredende combinatie
Berenschot BV/Bureau voor Economische Argumentatie B.V.

Het onderzoek werd verricht onder verantwoordelijkheid en regie van
de commissie.

Het onderzoek van Berenschot/BEA naar de uitvoering van de
Werkloosheidswet, Ziektewet, WAO, AAW en Toeslagenwet werd uitge–
voerd bij acht bedrijfsverenigingen, de Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen en de Gemeenschappelijke Medische Dienst.

De acht bedrijfsverenigingen zijn door de commissie, na overleg met
de externe onderzoekers geselecteerd. Daarbij is rekening gehouden met
een aantal aspecten van de bij die bedrijfsverenigingen aangesloten
bedrijven, zoals specifieke arbeidsomstandigheden, seizoensinvloeden,
grootte van de bedrijven, regionale spreiding, spreiding over sectoren,
aantal betrokken cao's.

Er is gekozen voor vier bedrijfsverenigingen die binnen het Gemeen–
schappelijk Administratiekantoor functioneren, één die is aangesloten bij
het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan, en drie zogenaamde zelfadministre–
rende bedrijfsverenigingen.

Naast het onderzoek naar de uitvoering van de wetgeving heeft de
combinatie Berenschot/BEA onderzoek gedaan naar een aantal aspecten
van de totale uitvoeringsorganisatie. Deze inhoudelijke verdieping had
betrekking op de volgende onderwerpen:

a. de actoren: daarbij ging het om de strategische posities die de
verschillende actoren (overheid, sociale partners, de organen zelf, de
toezichthouders) in het veld van de sociale zekerheid innemen en de
belangen die zij behartigen;

b. de interne organisatie: daarbij stond de vraag centraal hoe binnen
de uitvoeringsorganen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zijn verdeeld;

c. de accountancy en de administratieve organisatie, waarbij de
administratieve procedures en de kostenstructuur van de uitvoeringsor–
ganen als invalshoek werden genomen.

Dit onderzoek was breder van opzet dan het onderzoek naar de
wetsuitvoering; het had betrekking op alle bedrijfsverenigingen.
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De externe onderzoekers hebben, in aanvulling op literatuurstudie en
schriftelijk informatie, die verkregen werd naar aanleiding van toege–
zonden vragenlijsten, vele interviews gehouden met betrokkenen bij de
uitvoeringsorganisatie. Selectie van de te interviewen personen vond
plaats door de onderzoekers zelf. De uit de interviews verkregen infor–
matie is op anonieme wijze in de rapportages aan de commissie
verwerkt. De commissie heeft een lijst ontvangen van personen met wie
tijdens het onderzoek is gesproken. (bijlage 1.1)

De resultaten van hun onderzoek zijn door Berenschot/BEA neergelegd
in verschillende werkdocumenten, die in maart 1993 aan de commissie
zijn overhandigd. Zij leverden het materiaal ter voorbereiding van de
verdere werkzaamheden van de commissie: het voeren van gesprekken
en de openbare verhoren.

Essentiële analyses uit de werkdocumenten zijn verwerkt in dit rapport.
De feitelijke gegevens zijn in de bijlagen opgenomen.

b. De onderzoeken naar de omgevingsfactoren
Door de staf van de commissie zijn de onder paragraaf 1.2 vermelde

deelonderzoeken uitgevoerd.
Het onderzoek bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele–

genheid beoogde inzicht te krijgen in de wijze waarop het ministerie
invloed heeft uitgeoefend op het functioneren van de uitvoeringsorganen
en in hoeverre een goede uitvoering werd bevorderd. Het was derhalve
niet de bedoeling tot een oordeel te komen over het functioneren van het
ministerie zelf; het functioneren werd onderzocht in relatie tot dat van de
uitvoeringsorganisatie.

Ook bij het onderzoek naar de Sociale Verzekeringsraad ging het niet
om een algemeen oordeel over de wijze waarop de Raad zijn taken
verricht. Nagegaan werd in hoeverre de Raad invloed heeft gehad op de
totstandkoming van de in het onderzoek betrokken wettelijke maatre–
gelen en op de wijze waarop die zijn uitgevoerd door de uitvoeringsor–
ganen.

Onderwerp van het onderzoek naar de financiële structuur en de finan–
ciering was de doelmatigheid van de verschillende financiële handelingen
in het stelsel van werknemersverzekeringen, de premie-inning, het
beheer van middelen en de uitkeringsverzorging. Het onderzoek heeft
zich nader toegespitst op de wijze waarop de centrale fondsen de
beheersfunctie invullen.

Het onderzoek naar de juridische structuur en jurisprudentie ten slotte,
moest de invloed aan het licht brengen van de betrokken rechtsprekende
instanties (Raden van Beroep, Centrale Raad van Beroep). Immers, dit
systeem produceert in een continu proces rechterlijke uitspraken, die
zowel van invloed zijn op de wetgeving als op het beleid van de uitvoe–
ringsorganen.

In aanvulling op het verzamelde materiaal uit dossier– en literatuuron–
derzoek werd ook ten behoeve van deze onderzoeken een aantal inter–
views afgenomen. Daartoe werd een selectie gemaakt van personen die
op grond van hun functie en ervaring in de desbetreffende organisaties
betrokken waren bij het onderwerp van onderzoek. (bijlage 1.1)

Het onderzoek naar de wijze waarop door de Kamer vorm en inhoud is
gegeven aan de verantwoordelijkheid voor de wetgeving werd verricht
aan de hand van het bestuderen en analyseren van schriftelijke en
mondelinge behandeling van de betreffende wetgeving, en van de
verslagen van het overleg tussen regering en Kamer over deze
wetgeving, alsmede over aanverwante onderwerpen.
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Foto Hans Kouwenhoven

Staf van de commissie

Van links naar rechts: W. W. Wijnbeek, J. G. F. M. Hoffmans, J. Seidel, C. M. J. C. Pauw, M. H. Kemperman,
W. J. Lameris, W. Kooistra
Zittend van links naar rechts: L. Bezemer, V. P. Kouwenhoven, M. Kanters, E. Wormmeester,
P. F. I. M. Snijders, C. van den Bor
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Rapportage over de onderzoeken aan de commissie vond plaats in de
vorm van werkdocumenten, die vervolgens door de commissie werden
gebruikt ter voorbereiding van haar verdere werkzaamheden.

De inhoud van deze werkdocumenten is terug te vinden in de onder–
scheidene hoofdstukken van dit rapport. Het feitenmateriaal is verwerkt
in de bijlage.

Voor alle deelonderzoeken gold dat over opzet en methodiek
afstemming moest plaatsvinden met de uitvoerders van het veldon–
derzoek. Ook de samenhang tussen de deelonderzoeken onderling moest
nauwlettend in de gaten worden gehouden. Tijdens de uitvoering van de
onderzoeken zijn de verkregen resultaten daarom regelmatig besproken,
ook met de uitvoerders van het veldonderzoek.

c. De achtergrondstudies
Omdat de commissie meende dat kennis van de geschiedenis van de

uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid van waarde zou zijn voor
het verkrijgen van inzicht in de uitvoeringsorganisatie van de sociale
verzekeringen, werd een studie verricht van de belangrijkste aspecten
van het uitvoeringssysteem sociale zekerheid in historisch perspectief.

De commissie heeft besloten deze studie integraal op te nemen in haar
rapport. (bijlage V.2)

De tweede achtergrondstudie beoogde de commissie bij het begin van
haar werkzaamheden inzicht te verschaffen in de feitelijke structuur van
het uitvoeringssysteem. Beschreven zijn taken, bevoegdheden en verant–
woordelijkheden van en de onderlinge verhoudingen tussen verschillende
uitvoeringsorganen, alsmede de bestuurlijke vormgeving van die
organen. Deze studie is vervat in een werkdocument voor de commissie
en is niet opgenomen in het rapport.

d. Een door de staf van de commissie samengesteld bestand, waarin
opgenomen de namen van personen die in de periode 1982-1992
werkzaam zijn geweest als bestuurder of directielid bij de uitvoeringsor–
ganen sociale verzekeringen, of in die periode zitting hadden in
commissies van de Federatie van Bedrijfsverenigingen en de Sociale
Verzekeringsraad, bleek voor de commissie een onmisbaar naslagwerk
bij haar werkzaamheden.

Tevens is een bestand opgezet, waarin de commissie relevante
uitspraken, gepubliceerd in pers– en tijdschriftartikelen, kon raadplegen.

1.4. Organisatie en werkwijze

De commissie kwam op 9 september 1992 voor haar eerste verga–
dering bijeen. Zij besloot de regel van openbaarheid niet van toepassmg
te verklaren op haar werkvergaderingen.

De commissie zag geen heil in een presidium met formele bevoegd–
heden. Zulks zou afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid en de betrok–
kenheid van de commissie als geheel. Afgesproken werd dat de
voorzitter van de commissie over zaken, behorende tot zijn competentie,
naar behoefte overleg zou plegen met individuele leden van de
commissie. De verwachting was dat dit veelal de ondervoorzitters van de
commissie zouden zijn.

Deze werkwijze had tot gevolg dat vele zaken de commissie als geheel
moesten passeren - tot aan de fase van de besloten gesprekken kwam zij
dan ook wekelijks bijeen - en dat er een grote verantwoordelijkheid bij de
voorzitter lag. Naast de zorg voor de dagelijkse gang van zaken was het
ook zijn taak de commissie voorstellen te doen met betrekking tot de
richting en planning van het onderzoek.
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In de eerste maanden na de installatie van de commissie is de staf van
de commissie samengesteld. De commissie ondervond daarbij veel
medewerking van verschillende instellingen en organisaties. Enkele
stafleden werden vanuit die instellingen tijdelijk bij de Kamer gedeta–
cheerd. Met anderen werd een tijdelijk dienstverband aangegaan. De staf
bestond uit:

De heer drs W.J. Lameris, stafmedewerker van de Commissie voor de
Rijksuitgaven van de Tweede Kamer. De heer Lameris trad op als
projectleider;

Mevrouw M.H. Kemperman, student sociale zekerheidswetenschap
aan de Katholieke Universiteit Brabant;

De heer W. Kooistra, medewerker bij de fractie van de PvdA;
Mevrouw drs H.S.J. van der Laan, afgestudeerd bedrijfskundige aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam (van december 1992 tot februari 1993
werkzaam bij de commissie);

De heer drs J. Seidel, stafmedewerker bij de Vaste Commissie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer;

Mevrouw drs P.F.I.M. Snijders, onderzoeker projectteam sociale
zekerheid bij de Algemene Rekenkamer;

Mevrouw drs E. Wormmeester, afgestudeerd bedrijfskundige aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam;

De heer mr W.W. Wijnbeek, universitair docent aan de faculteit
bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Mevrouw mr dr J.G.F.M. Hoffmans, advocate bij het bureau Schut &
Grosheide, kreeg de opdracht tot het schrijven van de historische schets;

De heren dr V.P. Kouwenhoven en drs J. van der Zijde, adviseurs voor
organisatie en beleid bij het Adviesbureau Van de Bunt waren gedurende
enige maanden een paar dagen per maand voor de commissie
werkzaam, in het bijzonder ter ondersteuning van de onderzoeken bij de
Sociale Verzekeringsraad en bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

De heer prof.mr L.J.M. de Leede, hoogleraar aan de Katholieke Univer–
siteit Nijmegen, was van november 1992 tot mei 1993 gedurende enkele
dagen per maand adviseur van de commissie ten behoeve van het
onderzoek juridische structuur/jurisprudentie.

Mevrouw mr drs J.H.M. Pustjens, juridisch medewerker aan de Katho–
lieke Universiteit Nijmegen, was van november 1992 tot mei 1993
parttime voor de commissie werkzaam ter ondersteuning van het
onderzoek juridische structuur/jurisprudentie.

Voorts werd de commissie bijgestaan door mevrouw L. Bezemer
(medewerkster), in dienst bij de Tweede Kamer en tijdelijk bij de
commissie gedetacheerd, mevrouw C. van den Bor (documentaliste),
werkzaam bij de Afdeling Parlementaire Documentatie van de Tweede
Kamer, en (vanaf januari 1993) mevrouw M. Kanters, werkzaam bij de
afdeling Registratuur van de Tweede Kamer. Gedurende een aantal
maanden waren voor één dag per week bij de commissie in dienst
mevrouw A. Maarleveld en de heer drs F.P. Bloemsaat, documentalisten,
werkzaam bij de Afdeling Parlementaire Documentatie van de Tweede
Kamer.

Drs H. Stupers van Stupers Van der Heijden tekstschrijvers heeft de
commissie geassisteerd bij de eindredactie van haar rapport.

De commissie was in september haar werkzaamheden begonnen in
enkele werkruimten op de tweede verdieping van Binnenhof 1A, waarin
voorheen het secretariaat van de CDA-fractie was gehuisvest. Al snel
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was deze huisvesting te klein. Bovendien moesten de kamers worden
ontruimd in verband met renovatie van Binnenhof 1 tot en met 4, die in
december 1992 een aanvang nam. De Kamer had in haar eigen gebouw
geen ruimte voor de enquêtecommissie beschikbaar. Daarom werd
omgezien naar huisvesting buiten het Tweede Kamergebouw. Die werd
gevonden in de nabije omgeving, in het pand Bleijenburg 7 (het
voormalige Algemeen Rijksarchief).

Door de interne dienst van de Tweede Kamer werden in zeer korte tijd
de noodzakelijke voorzieningen in het gebouw aangebracht.

Eind oktober 1992 nam de commissie haar intrek in het fraaie pand.

Op 9 oktober 1992 diende de commissie een begroting met toelichting
bij de Tweede Kamer in van uitgaven, benodigd voor haar onderzoek
voor het jaar 1992. De uitgaven werden begroot op f 431 000. Na
vaststelling door de Tweede Kamer werden de uitgaven door de minister
van Binnenlandse Zaken opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van
hoofdstuk II van de begroting van de uitgaven van het Rijk voor het jaar
1992 (Kamerstuk22917). Dit wetsvoorstel werd op 17december 1992
door de Kamer aanvaard.

Op 23 maart 1993 zond de commissie aan de Tweede Kamer een
raming van de uitgaven van de enquêtecommissievoor het jaar 1993 ten
bedrage van 3 miljoen gulden.

De Kamer stelde deze raming vast op 28 april 1993. Bij die
gelegenheid werden tevens de in 1992 gerealiseerde uitgaven ten
behoeve van de enquêtecommissie ad f 390 000 vastgesteld.

De begrote uitgaven voor het jaar 1993 werden door de minister van
Binnenlandse Zaken opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van
hoofdstuk II van de begroting van de uitgaven van het Rijk voor het jaar
1993 (Kamerstuk 23 114). Dit wetsvoorstel werd op 1 juli 1993 door de
Kamer aangenomen.

Bij de aanvang van haar werkzaamheden werden de dossiers van de
Subcommissie uitvoeringsorganen sociale verzekeringen aan de
commissie overgedragen. De instanties die de subommissie op haar
verzoek van stukken hadden voorzien werden van de overdracht op de
hoogte gesteld. Dit betrof in het bijzonder de Sociale Verzekeringsraad,
die ten behoeve van de subcommissie onderzoeksmateriaal had aange–
leverd, waaronder een inventarisatie van de gedurende de afgelopen tien
jaren gerealiseerde wetswijzigingen in de bij het onderzoek betrokken
wetten, alsmede een beschrijving van de wetsgeschiedenis (advisering,
parlementaire behandeling, nadere regelgeving) van een selectie uit de
wetswijzigingen. De commissie hecht eraan op deze plaats haar
waardering uit te spreken voor de door de Raad en zijn medewerkers
verleende medewerking.

Op 13 november 1992 heeft de commissie tijdens een werkconfe–
rentie de door Berenschot/BEA voorgestelde aanpak van het veldon–
derzoek naar het functioneren van de uitvoeringsorganen besproken en
akkoord bevonden.

De commissie heeft op 16 november 1992 de besturen van de
bedrijfsverenigingen, de Federatie van Bedrijfsverenigingen, het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor, en de Gemeenschappelijke
Medische Dienst schriftelijk in kennis gesteld van de uitvoering van het
veldonderzoek door Berenschot/BEA. De commissie liet weten dat de
onderzoekers waren gemachtigd de naar hun mening voor het onderzoek
noodzakelijke informatie te vragen, zowel schriftelijk als mondeling,
alsmede inzage in stukken te vragen en afschrift van die stukken te
nemen. Berenschot/BEA heeft zich op 23 november 1992 schriftelijk
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gewend tot de besturen van de uitvoeringsorganisaties met een globale
presentatie van het onderzoek en de aanpak.

De opvattingen van de commissie over de inrichting van het onderzoek
en de door de externe onderzoekers aangeboden diensten moesten
gedurende de loop van het onderzoek nauwkeurig op elkaar worden
afgestemd. Dit vergde een regelmatig overleg tussen de commissie, haar
staf en de externe onderzoekers. Naast de besprekingen over de
voortgang van het onderzoek in stafverband en in de werkvergaderingen
van de commissie, is een aantal werkconferenties gehouden.

Op de conferentie van 12 januari 1993 heeft de commissie de resul–
taten besproken van de onderzoeken naar de actoren, de interne organi–
satie, en de kostenstructuur. Ook de opzet van het onderzoek naar de
uitvoering van de wetgeving werd in grote lijnen gepresenteerd en
besproken.

Op de agenda van de werkconferentie van 11 februari 1993 stonden
de concept-werkdocumenten van eerstgenoemde onderzoeken, alsmede
de tussentijdse resultaten van de onderzoeken naar de wetsuitvoering.

Op 24 en 25 maart 1993 zijn de bevindingen van deze onderzoeken
gepresenteerd en uitvoerig besproken. Naar aanleiding daarvan heeft de
commissie van gedachten gewisseld over de vraag welke onderzoeksre–
sultaten aan de orde zouden moeten komen in de gesprekken en
verhoren.

Nadat de commissie in de periode oktober/november 1992 de opzet
van de verschillende deelonderzoeken, uit te voeren door de staf van de
commissie, had vastgesteld, heeft zij zich per brief gewend tot de
betrokken instanties met het verzoek om schriftelijke beantwoording van
een aantal door haar gestelde vragen en om toezending van de voor deze
onderzoeken relevante dossiers. In eerste instantie werden brieven
verzonden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de
Sociale Verzekeringsraad, de besturen van de Centrale Fondsen en de
Centrale Raad van Beroep. In een latere fase is een verzoek om beant–
woording van een aantal specifieke vragen ook gericht aan de
Sociaal-Economische Raad, het Verbond van Nederlandse Onderne–
mingen, het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, de Federatie
Nederlandse Vakbeweging, het Christelijk Nationaal Vakverbond, de
Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel, het Koninklijk Neder–
lands Ondernemersverbond, het Nederlands Christelijk Ondernemers–
verbond, het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité, de Katholieke
Nederlandse Boeren– en Tuindersbond, de Nederlands Christelijke
Boeren– en Tuindersbond.

Alle aangeschreven organisaties hebben voldaan aan het verzoek om
stukken die van enig belang voor het onderzoek zouden kunnen zijn aan
de commissie toe te zenden. De door deze organisaties getoonde
bereidheid en inzet heeft de commissie gewaardeerd.

Verreweg de meeste documenten werden de commissie aangeleverd
door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op dat
ministerie was bij de aanvang van de enquête een speciale werkgroep
gevormd, die werd belast met de organisatie van de werkzaamheden ten
behoeve van de enquêtecommissie, waaronder het aanleveren van
relevante documenten. De instelling van deze groep heeft ongetwijfeld
bijgedragen aan de soepele wijze waarop het contact tussen het minis–
terie en de commissie is verlopen.

Ook de Sociale Verzekeringsraad heeft de commissie desgevraagd van
vele dossiers voorzien. En ook van die zijde is alle medewerking
verkregen.
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De commissie heeft in de periode van haar onderzoek vele (spontane)
brieven ontvangen van burgers en instanties. De inhoud van deze
reacties had veelal betrekking op de persoonlijke omstandigheden van de
briefschrijvers, waarvoor de aandacht van de commissie werd gevraagd.
Anderen becommentarieerden, zowel in positieve als in kritische zin, de
werkwijze van de commissie en stuurden vaak zinvolle nadere informatie.
De commissie was niet in de gelegenheid op de talrijke aangereikte
individuele gevallen actie te ondernemen. Ook kon zij niet ingaan op de
vele verzoeken van particulieren en van vertegenwoordigers van organi–
saties om gehoord te worden, waaronder die van landelijke cliëntenorga–
nisaties. Zij heeft echter de haar toegezonden informatie en documenten
zorgvuldig bestudeerd en, voorzover relevant, betrokken bij de oordeels–
vorming in het kader van haar onderzoek.

In de verdere loop van het onderzoek gaven zowel de bestudering van
de ontvangen documenten als de mededelingen van potentiële getuigen
in de informele gesprekken steeds weer aanleiding tot het opvragen van
nieuwe informatie. Ook de openbare verhoren leidden tot verzoeken om
aanvullende documenten.

De informele gesprekken

Op 4 maart 1993 deed de commissie de Tweede Kamer tussentijds
verslag van haar werkzaamheden (Kamerstuk 22 730, nr. 5).

Het lag in de verwachting dat in die maand het voorbereidend
onderzoek van Berenschot/BEA en van de staf van de commissie kon
worden afgesloten. De commissie ging zich voorbereiden op de
informele gesprekken.

Met het voeren van die gesprekken stond de commissie een tweeledig
doel voor ogen. In de eerste plaats wilde zij haar kennis en inzicht door
middel van deze gesprekken vergroten. Zij ging er vanuit dat degenen
met wie het gesprek werd gevoerd zich vrij zouden voelen datgene naar
voren te brengen dat door hen nodig werd geacht. Ook de commissie
nam die houding aan. In die zin zouden de gesprekken kunnen leiden tot
een nadere positiebepaling, zowel door de commissie als door betrok–
kenen. Daarnaast dienden de gesprekken voor de commissie en voor de
gesprekspartner ter voorbereiding van een eventueel openbaar verhoor.
Degene die in het openbaar werd verhoord kon zich daarvoor in
voldoende mate voorbereid weten door het gesprek dat eerder in beslo–
tenheid had plaatsgevonden.

De ruime selectie voor de informele gesprekken vond plaats, nadat de
commissie zich op grond van bestudermg van de dossiers een oordeel
had gevormd van de thema's, die zij in de gesprekken aan de orde wilde
stellen. (bijlage 1.1) De commissie stelde derhalve het onderwerp voorop
en selecteerde vervolgens de personen die op grond van hun deskun–
digheid of ervaring in aanmerking kwamen voor het geven van de
gewenste informatie. Zij baseerde zich daarbij in de eerste plaats op de
gegevens die haar uit het vooronderzoek ter beschikking stonden;
daarnaast raadpleegde zij andere bronnen, waaronder wetenschappelijke
publikaties, maar ook interviews in de media.

De complexiteit van de materie en het grote aantal gesprekken
noopten de commissie tot een verdeling van taken. Commissieleden en
staf werden ingedeeld in vier themagroepen: uitvoering, toezicht en
controle, beleidsproces, ordening/verantwoordelijkheidsverdeling. De
themagroepen werden belast met de inhoudelijke voorbereiding en met
het voeren van de gesprekken. De gesprekken waren echter voor alle
leden en plaatsvervangende leden van de commissie toegankelijk. De
voorzitter en de griffier waren bij elk gesprek aanwezig.
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Foto Hans Kouwenhoven

De parlementaire Enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale verzekeringen

Van links naar rechts: G. Ybema, J. S. J. Hillen, W. A. F. G. Vermeend, W. Willems, V. A. M. van der Burg,
J. F. Buurmeijer, C. M. J. C. Pauw (griffier), H. A. L. van Hoof, M. M. H. Kamp, C. N. van Dis
Achter van links naar rechts: E. P. van Heemst, M. Smits
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Tussen 29 maart en 7 mei 1993 voerde de commissie in totaal 84 van
dergelijke gesprekken. In de periode daarna, op dagen dat er geen
openbare verhoren waren, vonden nog 3 gesprekken plaats. Met enkele
personen werd tweemaal gesproken: de verscheidenheid aan onder–
werpen noodzaakte daartoe. De gesprekken werden alle gehouden in de
vergaderruimte van de commissie in het pand Bleijenburg 7.

Alle personen die door de commissie werden uitgenodigd voor een
informeel gesprek hebben die uitnodiging aanvaard. Deze bereidwil–
ligheid is door de commissie op hoge prijs gesteld.

De informele gesprekken droegen een strikt vertrouwelijk karakter. De
woordelijke verslagen, vervaardigd door de Stenografische Dienst,
zouden niet openbaar worden gemaakt. Noch in de openbare verhoren,
noch in het rapport van de commissie zou uit die verslagen worden
geciteerd. Ze maakten deel uit van het onderzoeksmateriaal dat de
commissie ter beschikking stond.

Voor de personen met wie de commissie een informeel gesprek had,
lag het verslag van het gesprek ter inzage op het enquêtebureau.

De commissie oordeelt positief over haar ervaring met het houden van
informele gesprekken. Zij heeft ook geenszins de indruk eraan overge–
houden dat met deze gesprekken de openbare verhoren als het ware
werden voorgekookt. De gesprekken hebben de commissie in staat
gesteld bij de openbare verhoren gerichte vragen te stellen en de materie
systematisch te behandelen. Verder hebben de gesprekken de betekenis
van het eerder aangeleverde onderzoeksmateriaal meer reliëf gegeven.

De openbare verhoren

De openbare verhoren werden gehouden in de Troelstrazaal in het
gebouw van de Tweede Kamer, die voor dat doel werd aangepast.

De Wet op de parlementaire enquête verplicht tot het houden van
openbare verhoren. In die zin zijn deze een essentieel onderdeel van het
onderzoek. Daar komt nog bij dat buitenstaanders de fase van de
openbare verhoren beschouwen als het eigenlijke onderzoek. De
commissie merkt hierbij het volgende op.

In haar onderzoek hebben de openbare verhoren in de eerste plaats de
functie gehad van het in het openbaar en onder ede vaststellen van
feiten en meningen die de commissie reeds uit het vooronderzoek kende.
De vragen van de commissie waren er dan ook op gericht feiten en
conclusies uit de interne rapporten door de getuigen te laten bevestigen.
Daarbij ging het om elementaire aspecten uit het onderzoek, die zowel
apart als in onderlinge samenhang in de verhoren aan de orde kwamen.

Slechts in een enkel geval werden nieuwe feiten aan het onderzoeks–
materiaal toegevoegd, hetgeen de commissie ertoe bracht nadere schrif–
telijke informatie in te winnen.

Het bovenstaande mag overigens niet de indruk geven dat de
commissie de openbare verhoren voor het feitelijke onderzoek minder
belangrijk zou vinden. De openbare bevestiging van de bevindingen uit
het voorbereidende onderzoek heeft een toegevoegde waarde, en is
bovendien noodzakelijk om de aard en inhoud van haar werkzaamheden
voor het publiek waarneembaar te maken. Het optreden van de verschil–
lende getuigen, door hun persoonlijke weergave van omstandigheden en
achtergronden, heeft daaraan een bijzondere inkleuring gegeven.

Het publicitaire effect van het in het openbaar verhoren van getuigen is
groot, maar min of meer onvoorspelbaar. Zo is het de commissie niet
ontgaan dat in de beeldvorming bepaalde elementen een sterk accent
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kregen. Overigens verontrustte haar dit niet. Onevenwichtigheden
zouden, zo was de verwachting, in het verdere verloop van de verhoren
worden hersteld. Dit is ook gebeurd. Niettemin heeft de commissie het
als een nadeel ervaren dat van die beeldvorming de suggestie uitging dat
haar onderzoek uitsluitend was gericht op het volumebeleid in de WAO.
Haar taakopdracht was immers veel ruimer.

Bij de openbare verhoren stonden de eerder door de commissie
vastgestelde thema's centraal: het proces van uitvoering, toezicht en
controle, het proces van beleidsvorming en het vraagstuk van de verant–
woordelijkheidstoedeling in de sociale zekerheid.

Deze thema's waren uitgangspunt voor de opbouw van de verhoren en
voor de selectie van de getuigen/deskundigen. Zoals bij de informele
gesprekken, ging het de commissie in de eerste plaats om het
onderwerp, niet om de personen. De vaststelling wie als getuige zou
worden verhoord, gebeurde in fasen, vóór en tijdens het verloop van de
openbare verhoren Bij de keuze van de getuigen was een belangrijke
overweging dat vanuit iedere geledmg die in het onderzoek betrokken
was, een zo representatief mogelijk beeld zou worden gegeven

Vanaf 13 mei tot en met 11 juni 1993 verhoorde de commissie in de
regel op maandag, donderdag en vrijdag. In de weken dat de maandag
en/of de donderdag uitvielen vanwege een algemeen erkende christelijke
feestdag, werd de woensdag gebruikt.

De commissie nam in deze periode 49 verhoren af van 45 getuigen.
Verhoord werden (oud-)medewerkers, (oud-)bestuurders en
(oud-)directieleden van de bij de uitvoering van de sociale verzekeringen
betrokken organisaties (BVG, GUO, Sociaal Fonds Bouwnijverheid, GAK,
GMD, Centrale Fondsen, FBV, FNV, CNV, VNO, NCW), een lid van de
Sociaal-Economische Raad, een lid van de Centrale Raad van Beroep,
medewerkers en (oud-)leden van de Sociale Verzekeringsraad, ambte–
naren en gewezen ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, (oud-)leden van de Tweede Kamer, (oud-)bewinds-
lieden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van haar recht om getuigen en deskundigen te dagvaarden hoefde de
commissie geen gebruik maken.

De Wet op de parlementaire enquête bepaalt dat de verhoren van een
enquêtecommissie als regel in het openbaar worden afgenomen (artikel
18a). in één geval heeft de commissie, op verzoek van de getuige,
besloten van deze regel af te wijken. Het verslag van dit verhoor is
openbaar gemaakt.

Op 11 mei 1993 heeft de commissie op een persconferentie de verte–
genwoordigers van de media op de hoogte gesteld van de gang van
zaken bij de komende openbare zittingen. Een schriftelijke uiteenzetting
over de belangrijkste feiten en achtergronden ten behoeve van de
openbare verhoren, alsmede een overzicht van de personen die in de
eerste twee weken zouden worden verhoord, was voor de pers
beschikbaar. Dit overzicht werd wekelijks aangevuld met gegevens over
de getuigen/deskundigen die voor de volgende week door de commissie
voor een openbaar verhoor waren opgeroepen. Na iedere verhoordag
was de voorzitter van de commissie voor de aanwezige pers beschikbaar
voor beantwoording van vragen.
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Ten slotte

De commissie beveelt de Tweede Kamer aan een permanente
voorziening te creëren voor voorbereiding en ondersteuning van parle–
mentair onderzoek. Zo kan bij nieuwe onderzoeken eerder opgedane
ervaring optimaal worden gebruikt. Volstaan kan worden met een
beperkt team; multidisciplinaire samenstelling is gewenst. Bij omvang–
rijke onderzoeken kan op ad-hoc-basis versterking worden geregeld.
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2. Introductie tot het systeem

Inleiding

Het onderzoek van de commissie behandelt de uitvoering van de
werknemersverzekeringen Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW) en
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), van de volksver–
zekering Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de sociale
voorziening Toeslagenwet (TW). De AAW is grotendeels nauw verbonden
aan de WAO en de TW is een aanvulling op de andere wetten.

In deze introductie wordt kort ingegaan op het karakter van de in het
onderzoek betrokken wetten en op de uitvoeringsorganisatie waarbinnen
de uitvoeringsorganen functioneren.

Uitgangspunten

De ZW, WW, WAO en AAW zijn verzekeringen: er wordt premie
betaald om een bepaald risico te verzekeren, namelijk dat van loonverlies
ten gevolge van ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Omdat
het loonverlies is verzekerd, worden de verzekeringen ook wel loonder–
vingsregelingen genoemd.

In de werknemersverzekeringen speelt het equivalentiebeginsel een
belangrijke rol: de premie is afhankelijk van het genoten loon, de
uitkering is een afhankelijke van het laatstverdiende loon. Indirect
bepaalt de hoogte van de premie dus de hoogte van de uitkering. De
equivalentie gaat echter niet zover dat met het totaal van de betaalde
premies in het arbeidsleven gespaard wordt voor de hoogte en/of de
duur van de uitkering, zoals bijvoorbeeld bij pensioenverzekeringen, die
wel spaarelementen kennen.

Een derde uitgangspunt van de werknemersverzekeringen is het
omslagstelsel: de risico's in enig jaar worden gedekt met de premies uit
datzelfde jaar. Met andere woorden de premies van werkende
werknemers worden onmiddelijk gebruikt voor de betaling van uitke–
ringen aan werkloze of zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Premie–
betalende werknemers financieren niet de toekomstige uitkering van
henzelf, maar de huidige uitkeringen van anderen.

Hierin komt tevens tot uitdrukking dat de wettelijke verzekeringen
tevens zijn gebaseerd op de solidariteitsgedachte. Men betaalt geen
premie voor de individuele maar voor de gemeenschappelijke risico's.

FBV

AAF; (AOF) , AWF)

BEDRIJFSVERENIGINGEN

ZW AAW WAO WW TW
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De wetten

- Ziektewet verzekering tegen het verlies van het geldende loon op
het moment van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek
(zwangerschaps– en bevallingsverlof is hieronder begrepen)
hoogte: 70% van het loon
duur: zolang als de arbeidsongeschiktheid voortduurt, met een maximum
van één jaar

- Werkloosheidswet verzekering tegen het verlies van het laatstver–
diende loon na ontslag
hoogte: 70% van het laatstverdiende loon
duur: afhankelijk van het «arbeidsverleden»; het aantal gewerkte jaren.
Minimaal een half jaar, maximaal 5 jaar (voor werknemers die bij ontslag
57,5 jaar of ouder zijn kan de uitkering tot het 65ste jaar doorlopen)

- Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering: verzekering tegen
het verlies van het geldende loon op het moment van arbeidsonge–
schiktheid wegens ziekte of gebrek, nadat de zogenaamde wachttijd is
verstreken. De wachttijd is één jaar, het jaar waarin de Ziektewet heeft
gegolden.
hoogte: afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Er zijn zes
klassen. De hoogste klasse geeft recht op de maximale hoogte van 70%
van het laatstverdiende loon.
duur: zolang als de arbeidsongeschiktheid voortduurt, ten hoogste totdat
de leeftijd van 65 jaar is bereikt.

- Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Dit is een volksverzekering.
Deze wet geldt niet uitsluitend voor werknemers maar ook voor
niet-werknemers zoals vroeggehandicapten en zelfstandigen. De verze–
kering is verder gelijk aan de WAO.
hoogte: 70% van het minimumloon
duur: zie WAO
De AAW fungeert voor werknemers als bodem in de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering. Werknemers ontvangen de WAO-uitkering die wordt
aangevuld met een AAW-uitkering als hun berekende WAO-uitkering
daalt beneden de vastgesteld hoogte van de AAW uitkering.

- Toeslagenwet. Dit is een sociale voorziening, omdat hiervoor geen
premie betaald wordt, maar uit rijksmiddelen gefinancierd wordt. De
toeslagenwet vult bovengenoemde uitkeringen aan tot het sociaal
minimum.

Financieel belang

In bijlage V.3 staan tabellen over de ontwikkeling van het volume en
het financieel belang van de werknemersverzekeringen. Voor een eerste
indruk in dat bestek volgen hier de uitgekeerde bedragen per wet in
1991.

Uitgekeerde bedragen (x 1 miljoen)

ZW 9514
AAW/WAO 17730
WW 4145
TW 467

TOTAAL 31856

In 1991 werd dus bijna 32 miljard gulden uitgegeven aan de uitke–
ringen werknemersverzekeringen.
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Uitvoering

De uitvoering van de werknemersverzekering is opgedragen aan
functioneel gedecentraliseerde organen.
Taken, verplichtingen en bevoegdheden van deze organen zijn behalve in
de materiewetten - ZW, WW, WAO, AAW en TW - vastgelegd in de
Organisatiewet Sociale Verzekering.

Bedrijfsverenigingen

Bedrijfsverenigingen voeren de kerntaken van de werknemersverzeke–
ringen uit:

- innen van de premies
- toekennen van uitkeringen en voorzieningen
- controleren van premies en uitkeringen

Bedrijfsverenigingen zijn verenigingen opgericht door organisaties van
werknemers en van werkgevers in dat onderdeel van het bedrijfs– en
beroepsleven waarvoor de bedrijfsvereniging de wettelijke verzekeringen
uitvoert.
Het bedrijfs– en beroepsleven is krachtens de OSV ingedeeld in 18
onderdelen, aangevuld met een rest-onderdeel voor die bedrijven en
instellingen die niet of nauwelijks zijn in te delen (zoals het uitzend–
wezen). Voor elk onderdeel is een bedrijfsvereniging opgericht. Er zijn
dus 19 bedrijfsverenigingen.

Het bestuur van een bedrijfsvereniging is paritair samengesteld.
Organisaties van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak zijn
evenredig vertegenwoordigd.

13 van de bedrijfsverenigingen laten hun administratie verzorgen door
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor. Sinds 1992 bestaat er
wettelijk de mogelijkheid voor bedrijfsverenigingen hun administratie aan
een ander gemeenschappelijk kantoor op te dragen. Twee bedrijfsvereni–
gingen hebben dat ook gedaan, namelijk aan het Gezamenlijk Uitvoe–
ringsorgaan (GUO). De overige vier bedrijfsverenigingen voeren zelf hun
administratie. Daarbij valt de speciale positie van de Bedrijfsvereniging
voor de Bouwnijverheid op. Deze wordt als een zelfadministrerende
bedrijfsvereniging beschouwd, terwijl zij feitelijk haar administratie aan
een aparte rechtspersoon heeft opgedragen: het Sociaal Fonds Bouwnij–
verheid.

De huidige bedrijfsverenigingen met hun administraties zijn:
TAB GUO
Zuivel GAK
Bouwnijverheid SFB
Hout GAK
Grafische GAK
Metaalindustrie GAK
Metaalnijverheid GAK
Bakkers zelfadministrerend
De Samenwerking GUO
DETAM zelfadministrerend
HaBiVi GAK
Koopvaardij GAK
Vervoer GAK
Horeca GAK
BVG zelfadministrerend
Overheid GAK
Banken GAK
Nieuwe Algemene GAK
Nieuwe Industriële GAK

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 29



De bedrijfsverenigingen hebben een gemeenschappelijk, overkoe–
pelend orgaan: de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV). De FBV
heeft geen wettelijke status.

De FBV fungeert als vrijwillig samenwerkings– en communicatieorgaan
van bedrijfsverenigingen.

De administratie van de FBV wordt grotendeels verzorgd door het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor.

Gemeenschappelijke Medische Dienst

De GMD adviseert de bedrijfsverenigingen bij de beoordeling van
arbeidsongeschiktheid in het kader van de WAO en de AAW.

Tevens adviseert de GMD de bedrijfsverenigingen inzake verstrekking
van vervoers– en werkvoorzieningen voor gehandicapten in het kader van
de AAW. Tenslotte is de GMD belast met de bemiddeling van arbeidson–
geschikten.

Het bestuur van de GMD is samengesteld uit vertegenwoordigers van
centrale en sectorale organisaties van werkgevers en werknemers,
aangevuld met twee door de Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid op voordracht van gehandicaptenorganisaties aangewezen
personen.

De administratie wordt gevoerd door het Gemeenschappelijk Admini–
stratiekantoor.

Centrale fondsen

Bedrijfsverenigingen innen de premies voor de AAW, WAO, WW en de
Ziektewet. Zij beheren de Ziektewetgelden en een deel van de
WW-gelden - namelijk de Wachtgeldpremie - zelf. De andere gelden
worden doorgesluisd naar de Centrale sociale-verzekeringsfondsen in
Zoetermeer. De gelden die het rijk ter beschikking stelt voor de finan–
ciering van de Toeslagenwet worden ook in een dergelijk fonds gestort.

Er zijn vier centrale sociale-verzekeringsfondsen
AWF Algemeen Werkloosheidsfonds
AAF Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
AOF Arbeidsongeschiktheidsfonds
TF Toeslagenfonds.

De fondsen hebben als taken
. vaststelling premies
leder jaar stellen AWF, AAF en AOF de premiepercentages voor
respectievelijk WW, AAW en WAO vast. De premiebesluiten behoeven
de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid, gehoord de Sociale Verzekeringsraad.
Het Toeslagenfonds stelt voor ieder jaar een begroting van de
verwachte uitgaven TW op.
. beheer van de gelden
De door bedrijfsverenigingen afgedragen premies en de rijksmiddelen
ter financiering van de TW worden in kas gehouden en zo mogelijk op
de geldmarkt tegen rente uitgezet.
. controle
Uitkeringsbesluiten, afgedragen premies en gedeclareerde uitvoerings–
kosten van de bedrijfsverenigingen kunnen door de fondsen gecontro–
leerd worden op rechtmatigheid.
. Specifieke subsidieverlening
. Informatieverstrekking en verantwoording
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De besturen van de centrale fondsen zijn tripartiet samengesteld.
Eenderde van de bestuursleden wordt aangewezen door centrale werkne–
mersorganisaties, eenderde door centrale werkgeversorganisaties en een
derde deel bestaat uit onafhankelijke leden, aangewezen door de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Verzekeringsraad

De Sociale Verzekeringsraad (SVR) is in 1952 met de invoering van de
OSV opgericht als centraal orgaan van de sociale verzekeringen (werkne–
mersverzekeringen, inclusief AAW aangevuld met de volksverzekeringen
AKW, AOW en AWW).
De Sociale Verzekeringsraad heeft als taken

. toezicht op de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten

. toezicht op de uitvoeringsorganen
- bedrijfsverenigingen en hun administraties
- Gemeenschappelijke Medische Dienst
- Centrale fondsen
- Sociale Verzekeringsbank en Raden van Arbeid

. coördinatie van de uitvoering: de SVR heeft daartoe regelgevende
bevoegdheid

. advisering van de wetgever inzake de uitvoeringstechnische kant van
voorgenomen wet– en regelgeving aangaande de sociale verzeke–
ringen

. informatievoorziening en onderzoek.

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsraad is net als de Centrale
fondsen tripartiet samengesteld. Eenderde van de bestuursleden wordt
aangewezen door centrale werknemersorganisaties, eenderde door
centrale werkgeversorganisaties en een derde deel bestaat uit onafhan–
kelijke leden, aangewezen door Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

Naast deze organen die direct te maken hebben met de uitvoering van
de werknemersverzekeringen zijn voorts nog van belang de rechter en
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Beroepsinstantie

Betrokkenen kunnen in beroep gaan tegen beshssmgen van de
bedrijfsverenigingen bij de rechter. Tot 1 juli 1992 bij de Raden van
Beroep, nu bij de Arrondissementsrechtbank (bestuursrechtelijke kamer).
Hoger beroep staat open bij de Centrale Raad van Beroep.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is politiek
verantwoordelijk voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Dit
als onderdeel van het omvangrijke beleidsveld van de sociale zekerheid
dat al vele jaren behartigd wordt door een staatssecretaris.

Het Ministerie bereidt wetgeving op het terrein van de sociale verzeke–
ringen voor en heeft bevoegdheid nadere regels te stellen. Voor imple–
mentatie van wet– en regelgeving laat het ministerie zich adviseren door
de Sociaal Economische Raad (voor wat betreft beleidsmatige kanten) en
de Sociale Verzekeringsraad (uitvoeringstechnisch advies).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in het
uiterste geval - als «ultimum remedium» - de beschikking over een
aanwijzingsbevoegdheid. Door de Sociale Verzekeringsraad een
aanwijzing te geven kan de Minister de uitvoering in de gewenste
richting bijsturen.
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I. INTRODUCTIE

VOORAF

De commissie heeft in haar onderzoek naar het uitvoeringsproces
gezocht naar antwoord op de volgende vragen:

- Hebben de uitvoeringsorganen de Werkloosheidswet (WW), de
arbeidsongeschiktheidsregelingen Ziektewet (ZW) en Wet op de arbeids–
ongeschiktheidsverzekering (WAO), en de Toeslagenwet (TW) van 1980
tot 1992 doeltreffend uitgevoerd?

- Hebben de uitvoeringsorganen deze wetten ook doelmatig uitge–
voerd?

- Beschikken de uitvoeringsorganen over een systeem van zelfbe–
waking waarmee doeltreffendheid en doelmatigheid in het oog worden
gehouden?

In hoofdstuk II is de uitvoering van de WW, de ZW en WAO, en de
Toeslagenwet (TW) beschreven. Dit is gedaan aan de hand van geselec–
teerde wetsbepalingen die betrekking hebben op hetzij de instroom hetzij
de uitstroom. Daarbij komt de doeltreffendheid uiteraard ook aan bod.

De bevindingen van de commissie over dit onderwerp worden in de
volgende paragraaf in het kort besproken.

In hoofdstuk III komt de doelmatigheid van de uitvoering aan bod. In
het hoofdstuk is de interne organisatie beschreven van de bedrijfsvereni–
gingen, de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) en de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst (GMD). Het derde hoofdstuk gaat ook in
op de vraag of de uitvoeringsorganisaties doeltreffendheid en doelma–
tigheid voldoende en systematisch bewaken.

In paragraaf 3 van deze introductie worden de bevindingen van de
commissie over dit onderwerp in het kort besproken.

1. VERLOOPT DE UITVOERING DOELTREFFEND?

1.1. Werkloosheidswet (WW)

De commissie heeft onderzocht in hoeverre de volgende elementen uit
de WW doeltreffend worden uitgevoerd: arbeidsurencriterium, beschik–
baarheidsvereiste en arbeidsverledeneis (in verband met de instroom), en
scholing en sollicitatieplicht (in verband met de uitstroom).

Verder is gekeken naar andere aspecten die samenhangen met een
effectieve uitvoering van de WW: het sanctiebeleid, de bestrijding van
oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude, en de samenwerking tussen
bedrijfsverenigingen en arbeidsvoorziening.

7.7 .7 ' . Elementen in verband met de instroom

Arbeidsurencriterium en beschikbaarheidsvereiste
In de nieuwe werkloosheidswet uit 1986 wordt het begrip

«werkloosheid» gedefinieerd aan de hand van drie factoren. Van
werkloosheid is pas sprake als een werknemer:

- ten minste vijf arbeidsuren, of ten minste 50 procent van zijn
arbeidsuren is kwijt geraakt;

- voor deze uren geen recht op loondoorbetaling meer heeft en
- beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.
Met deze definitie beoogde de wetgever rechtszekerheid en rechtsge–

lijkheid te scheppen. De definitie maakt het bovendien mogelijk dat ook
mensen met een kleine deeltijdbaan toch in aanmerking kunnen komen
voor een werkloosheidsuitkering.
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Deze doelstellingen worden maar gedeeltelijk bereikt. Rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid zijn, zo blijkt uit het onderzoek van de commissie, wel
toegenomen in vergelijking met de oude werkloosheidswet (die nog geen
definitie van het begrip «werkloosheid» kende), maar in de praktijk is het
voor de uitvoeringsorganen niet altijd duidelijk welke beslissingen over
aanvragen de juiste zijn. De uitvoeringsorganen zoeken in zulke gevallen
naar volgens eigen inzicht «redelijke oplossingen», die veelal in strijd zijn
met de wet.

Vooral de berekening van het arbeidsurencriterium is ingewikkeld.
Weliswaar is het dankzij dit criterium ook voor mensen met een kleine
dienstbetrekking mogelijk aanspraak te maken op een werkloosheidsuit–
kering, maar daar staat tegenover dat het bij onregelmatige of wisse–
lende arbeidspatronen zeer lastig is het verlies aan arbeidsuren vast te
stellen.

Dat brengt ten eerste een extra belasting van de uitvoeringsorganen
met zich mee. Ten tweede ontstaan nu veelvuldig uitkeringsrechten,
waarvan het twijfelachtig is of ze, maatschappelijk gezien, als werkloos
zijn aan te merken.

Arbeidsverledeneis
De arbeidsverledeneis heeft als doel de duur van de WW-uitkering

afhankelijk te maken van het arbeidsverleden. Naarmate iemand langer
heeft gewerkt, kan hij, bij werkloosheid, langer aanspraak maken op een
uitkering. De werkloosheidsuitkering duurt nooit langer dan vijf jaar.

De uitvoeringsorganen kunnen alleen goed nagaan hoe groot het
arbeidsverleden van een werknemer is, als zij inzage hebben in alle
gegevens daarvan. Mede met het oog hierop is per 1 januari 1989 de
Verzekerdenadministratie (VZA) ingevoerd, die de automatische
gegevensuitwisseling tussen uitvoeringsorganen mogelijk moet maken.
De controle op het arbeidsverleden is nog steeds niet optimaal.

1.1.2. Elementen in verband met de uitstroom

Scholing
Uitkeringsgerechtigden kunnen verplicht worden om deel te nemen

aan een opleiding die het vinden van een baan vergemakkelijkt en
daardoor de werkloosheid zo kort mogelijk houdt. Zij mogen zulke oplei–
dingen volgen met behoud van uitkering. Het scholingsartikel in de
nieuwe Werkloosheidswet zegt dat ook een verbetering van maatschap–
pelijke omstandigheden (zmvolle ontplooiing) van werklozen een reden
kan zijn om met behoud van uitkering een opleiding te volgen.

Het scholingsartikel wordt pas sinds het begin van de jaren negentig
veelvuldig toegepast De samenwerking tussen de uitvoeringsorganen en
de arbeidsvoorziening is sindsdien verbeterd, maar nog steeds is ondui–
delijk of toepassing van het scholingsartikel ook werkelijk leidt tot een
betere positie op de arbeidsmarkt voor werklozen.

Sollicitatieplicht
Zoals werknemers moeten voorkómen dat zij verwijtbaar werkloos

worden, zo moeten werklozen voldoende ondernemen om passend werk
te verkrijgen. Dus moet een werkloze voldoende solliciteren. Doet hij of
zij dit niet, dan kan de bedrijfsvereniging een sanctie opleggen.

Uit het onderzoek van de commissie blijkt dat de bedrijfsverenigingen
lange tijd nauwelijks gecontroleerd hebben of werklozen voldoen aan hun
sollicitatieplicht. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat onvol–
doende solliciteren wettelijk gezien niet vanzelf verwijtbare werkloosheid
inhoudt. De gebrekkige controle is hiermee overigens niet goed gepraat.
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1.1.3. Overige elementen

Sanctiebeleid
Bedrijfsverenigingen zijn bevoegd sancties op te leggen wanneer

bepaalde verplichtingen in de WW niet worden nagekomen De sancties
variëren van een tijdelijke verlaging van de uitkering («strafkorting») tot
een algehele weigering om een uitkering te verstrekken Het toepassen
van sancties heeft in het algemeen niet geleid tot een beperking van de
instroom of een bevordering van de uitstroom.

Oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude

De complexe wet– en regelgeving maakt het weliswaar mogelijk om
recht te doen aan individuele uitkeringsgerechtigden, maar leidt ook
nogal eens tot oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude. Fraudegevoelige
bepalingen zijn vanzelfsprekend moeilijk doeltreffend uit te voeren.

Sinds het begin van de jaren negentig voeren de bedrijfsverenigingen
een handhavingsbeleid: preventie, controle en opspormg krijgen een
vastere plaats in de uitvoeringsorganisaties.

Relatie bedrijfsverenigingen-arbeidsvoorziening
Voor inzicht in het vacaturebestand, de scholingsnoodzaak en de solli–

citatieverplichtingen hebben bedrijfsverenigingen gegevens nodig van de
arbeidsvoorziening.

Pas sinds de tripartisering van de arbeidsvoorziening komt de samen–
werking met uitvoeringsorganen enigszins op gang. Soms verzorgen
arbeidsbureau en bedrijfsvereniging gezamenlijk de intake van werklozen
(èén-loketmodel), soms is er een goede uitwisseling van cliëntgegevens
van het arbeidsbureau naar de bedrijfsvereniging (één-dossiermodel). In
beide gevallen gaat het echter om incidentele samenwerking op experi–
mentele basis. De commissie heeft moeten vaststellen dat in de onder–
zochte periode geen sprake was van hechte samenwerking, eerder het
tegendeel.

1.2. Arbeidsongeschiktheidsregelingen

De commissie heeft onderzocht in hoeverre de volgende elementen uit
de ZW en WAO doeltreffend worden uitgevoerd: vaststelling arbeidson–
geschiktheid en afschaffing verdiscontering (in verband met de instroom)
en herplaatsing in de ZW-periode, tijdelijke verhoging van de uitkeringen
en reïntegratie in het arbeidsproces (in verband met de uitstroom).

Verder is gekeken naar andere aspecten die samenhangen met een
effectieve uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen: het
sanctiebeleid en de bestrijding van oneigenlijk gebruik, misbruik en
fraude.

1.2.1. Elementen in verband met de instroom

Vaststelling arbeidsongeschiktheid
De Ziektewet definieert arbeidsongeschiktheid anders dan de

AAW/WAO. In de Ziektewet wordt gesproken in termen van
ongeschiktheid voor het werk dat iemand doet. In de AAW/WAO wordt
arbeidsongeschiktheid gezien als een verlies aan «verdiencapaciteit»
door ziekte of gebrek.

De artsen van bedrijfsverenigingen en van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst spelen in de praktijk een centrale rol bij de vaststelling
van arbeidsongeschiktheid. Het op zichzelf al ruime arbeidsongeschikt–
heidsbegrip wordt in de praktijk door de artsen nog opgerekt. De
bedrijfsverenigingen hebben op dit punt niet ingegrepen. De overdracht
van ziektegevallen tussen artsen van bedrijfsverenigingen en die van de
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GMD verloopt bovendien slecht. Door dit alles zijn te veel mensen in de
Ziektewet en de AAW/WAO terecht gekomen.

Afschaffing van de verdiscontering
De «verdisconteringsbepalingen» die tot 1987 in de AAW/WAO waren

opgenomen, hielden volgens het geldende recht in dat mensen die door
hun handicap minder makkelijk een baan konden vinden, een iets hogere
uitkering konden krijgen dan die waarop ze gezien hun arbeidsonge–
schiktheid recht zouden hebben.

De verdisconteringsbepalingen konden de positie op de arbeidsmarkt
van deze personen dus versterken, omdat zij minder loon nodig hadden
om een volledig inkomen te verkrijgen.

In de praktijk legden de bedrijfsverenigingen de bepalingen veelal
anders uit, namelijk zó dat mensen die gedeeltelijk werkloos en gedeel–
telijk arbeidsongeschikt waren, toch een volledige AAW/WAO-uitkering
kregen Met de afschaffing van de verdisconteringsbepalingen beoogde
de wetgever deze personen een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering en
een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering te geven. Daarmee zou
de AAW/WAO minder aanlokkelijk worden. Bovendien zouden gedeel–
telijk arbeidsgeschikten beter worden gemotiveerd om (gedeeltelijk) weer
aan het werk te gaan.

De afschaffing van de verdiscontering heeft geleid tot enige verbe–
tering van de uitvoeringspraktijk. Het aantal gedeeltelijk arbeidsge–
schikten is toegenomen. Maar in een aantal gevalien is de oude verdis–
conteringspraktijk blijven bestaan.

1.2.2. Elementen in verband met de uitstroom

Herplaatsing in de Ziektewetperiode
In de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW) is een wijziging

van de Ziektewet opgenomen die inhoudt dat werkgevers door de
bedrijfsvereniging kunnen worden beboet als zij niet meewerken aan
herplaatsing van de zieke werknemer.

Hierdoor zou de positie van gehandicapten op de arbeidsmarkt
vergroot worden. Uiteraard zou dan tevens het beslag van de sociale
zekerheid op de overheidsmiddelen afnemen.

De bedrijfsverenigingen hebben tot in de jaren negentig slechts
beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de wet bood om de
reïntegratie te bevorderen.

Opstapje
Bedrijfsverenigingen hebben tot maart 1992 de mogelijkheid gehad

gedeeltelijk arbeidsongeschikten tijdelijk een hogere uitkering te geven.
Daardoor zouden zij - bij werkaanvaarding - met minder loon toch een
volledig inkomen hebben. Dat zou werkgevers kunnen stimuleren hen in
dienst te nemen. Deze maatregel, «het opstapje» genoemd, is in feite
een loonkostensubsidie.

De wetgever beoogde met het opstapje de reïntegratie van gedeeltelijk
arbeidsongeschikten te bevorderen. Dit is slechts in beperkte mate
gelukt, vooral omdat de loonkostensubsidie gering was en in de praktijk
voor werkgevers geen doorslaggevende reden vormde om een arbeids–
ongeschikte aan te nemen.

Herplaatsing door GMD
De GMO kreeg in 1986 de wettelijke taak om als arbeidsbemiddelaar

op te treden voor bepaalde categorieën arbeidsongeschikten. Voordien
was dit een taak voor de arbeidsvoorziening. De GMD heeft echter nooit
een hoge prioriteit toegekend aan bemiddelingsactiviteiten voor arbeids–
ongeschikten. Deze passiviteit werd versterkt door een tekort aan
personeel.
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1.2.3. Overige elementen

Sanctiebeleid
Bedrijfsverenigingen hebben de bevoegdheid ziekengeld of een

arbeidsongeschiktheidsuitkering te weigeren. Ze hebben eveneens de
bevoegdheid om controlevoorschriften vast te stellen. Voor de Ziektewet
hebben zij dit ook gedaan, voor de AAW/WAO pas in een laat stadium.
De controle van AAW/WAO-uitkeringsgerechtigden is daardoor lange
tijd gering geweest.

Fraudebeleid
De commissie heeft geconstateerd dat in de onderzochte periode van

een werkelijk fraudebeleid bij bedrijfsverenigingen nauwelijks sprake
was. Het ontdekken van fraude berust nog grotendeels op toevalligheden
(tips). De criteria voor het vaststellen van fraude zijn niet eenduidig.

1.3. Toeslagenwet

De Toeslagenwet is bedoeld om een uitkering aan te vullen als zo'n
uitkering lager uitpakt dan het sociaal minimum waarop iemand, gezien
de gezinssituatie, recht heeft.

De commissie heeft de toepassing onderzocht van in het bijzonder het
begrip «gezamenlijke huishouding» en van het overgangsrecht minimum–
dagloonbepalingen.

Gezamenlijke huishouding
De bepaling over de gezamenlijke huishouding in de Toeslagenwet

heeft als doel personen die «een duurzame gemeenschappelijke
huishouding voeren», een gelijke behandeling te geven als gehuwden.
Het begrip «duurzame gemeenschappelijke huishouding» is fraudege–
voelig gebleken, maar hieruit hebben de bedrijfsverenigingen geen lering
getrokken: zij controleren niet of personen die opgeven samen te wonen
dat ook werkelijk doen.

Overgangsrecht minimumdagloonbepalingen
Dit overgangsrecht is nog slechts voor een kleine groep van uitkerings–

gerechtigden van toepassing. De uitvoering van deze bepaling heeft niet
geleid tot problemen.

2. VERLOOPT DE UITVOERING DOELMATIG?

2.1. Bedrijfsverenigingen

Bedrijfsverenigingen hebben zich, blijkens bestudering van agenda's
en vergaderstukken, in de onderzochte periode hoofdzakelijk ten doel
gesteld uitkeringen rechtmatig en op tijd te verstrekken. Tegen welke
kosten dit geschiedde, hebben de besturen en het management van
bedrijfsverenigingen minder belangrijk gevonden. Zij hadden nauwelijks
zicht op de verdeling van de uitvoeringskosten die door de administratie–
kantoren werden gemaakt. De verhouding tussen kosten en prestaties
was door dit alles niet in evenwicht.

Het feit dat bedrijfsverenigingen zich nauwelijks hebben bezigge–
houden met het beperken van de «volumina», dat wil zeggen van het
aantal mensen dat geheel of gedeeltelijk van een uitkering afhankelijk is,
betekent dat de besturen zich onvoldoende hebben afgevraagd of het
uitvoeringsproces wel goed functioneerde.

Het beleid van bedrijfsverenigingen wordt in de praktijk in belangrijke
mate bepaald door de administraties. De besturen voegen weinig toe aan
dat beleid.
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Uit de besturen samengestelde zogeheten «kleine commissies» nemen
een klein deel van de individuele «gevallen» voor hun rekening, namelijk
dat deel waarover de administraties niet autonoom mogen beslissen. De
administraties brengen wèl advies uit. Het werk van de kleine commissies
is erg tijdrovend. Desondanks wijken zij zelden af van het advies van de
administraties. Hun werkzaamheden zijn dan ook niet doelmatig.

De commissie heeft voorts kunnen vaststellen dat bedrijfsverenigingen
beleidsmatig gezien in toenemende mate op elkaar zijn gaan lijken.

<t

2.2. Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV)

De FBV behartigt de belangen van de bedrijfsverenigingen, toetst de
uitvoerbaarheid van nieuwe wetten en probeert, onder meer via circu–
laires, de uitvoering te uniformeren.

De FBV is sinds het begin van de jaren tachtig een meer prominente
positie gaan innemen. Ze is een belangrijke gesprekspartner geworden
voor zowel overheid als uitvoerders. In de contacten met de overheid
heeft de FBV gaandeweg een belangrijk deel van de taken van de
(onafhankelijke) Sociale Verzekeringsraad overgenomen.

2.3. Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD)

De GMD is in 1967 opgericht om de medische taken die samenhingen
met de WAO in één hand te houden. Tot die taken behoren: keuring van
werknemers die lang in de Ziektewet zitten, beoordeling van de mate van
arbeidsongeschiktheid, bemiddeling van gehandicapte werknemers en
advisering over of verstrekking van voorzieningen voor gehandicapte
werknemers.

De geneeskundigen van de GMD krijgen van het bestuur van de dienst
wel administratieve en procedurele instructies, maar nauwelijks inhoude–
lijke richtlijnen voor hun arbeid. Tijdens bestuursvergaderingen wordt
zelden gesproken over inhoud of kwaliteit van de beoordelingen van
artsen.

Op de «perifere» kantoren van de GMD heerste een vrijwel perma–
nente personele onderbezetting. Deze kantoren zagen zich daardoor
gedwongen tot noodmaatregelen die ten koste zijn gegaan van
activering, begeleiding en bemiddeling van arbeidsongeschikten.

2.4. Van uitkeringsfabriek naar begeleidingsinsituut

De maatschappelijke discussie over de werknemersverzekeringen is de
laatste jaren een andere richting ingeslagen. Werden de taken van
bedrijfsverenigingen tot aan de jaren tachtig vooral gezien als het
verzorgen van een goede en tijdige uitkeringsverstrekking, in de jaren
daarna werd meer aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van reïnte–
gratie in het arbeidsproces.

Goede begeleiding van werklozen en arbeidsongeschikten kan
voorkomen dat deze mensen in hun uitkering blijven hangen. De bedrijfs–
verenigingen zouden zich dan ook hebben moeten ontwikkelen van
«uitkeringsfabriek» naar «begeleidingsinstituut».

De discussie over deze ontwikkeling is in de besturen van bedrijfsver–
enigingen echter niet gevoerd.
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II. UITVOERING WETTEN

1 Onder structurele contra legem-uitvoering
wordt in een SCOSZ-onderzoek (nr. 1)
verstaan beleidsmatig - categorisch -
afwijken door het bestuur van de bedrijfs–
vereniging van wat in de wet is neergelegd
Als voorbeelden van deze structurele contra
legem uitvoermg, onderscheiden naar de
motieven die daaraan ten grondslag liggen,
worden in SCOSZ-onderzoek nr. 1
genoemd:
1. contra legem uitvoermg in verband met
niel gewenste (niet redelijke) conse–
quenties;
2. contra legem uitvoenng in verband met
een betere praktische uitvoerbaarheid van
de regeling;
3. contra legem uitvoermg in verband met
nieuwe ontwikkelingen die bij de totstand–
koming van de wet nog niet in aanmerking
behoefden te worden genomen, en die
aansluit bij de beginselen die aan de wet
ten grondslag liggen;
4. contra legem uitvoermg ter voorziening
in een technische leemte m de wet (de
wetgever is iets vergeten te regelen of te
wijzigen).
5. contra legem uitvoermg uit
sociaal politieke overwegingen (bepalend is
dan, dat belangengroepen deze uitvoering
bewust zo willen),
6. contra legeni uitvoermg vooruitlopend op
toekomstige wetgeving;
7. contra legem uitvoermg in verband met
overwegmgen van financiële aard;
8. contra legem uitvoenng die wel wordt
aangeduid als "bestuurlijke ongehoor–
zaamheid".
(Zie: Contra legem uitvoermg in het sociaal
zekerheidsrecht publicaties Stichting
Centrum voor Onderzoek van het Sociaal
Zekerheidsrecht (SCOSZ) 1. Kluwer,
Deventer 1985, p. 14. 17. 18.)

1. INLEIDING

1.1. Het onderzoek naar de uitvoering van de wetten

1.1.1. Opzet hoofdstuk II

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de in het onderzoek betrokken
sociale verzekeringswetten in de uitvoeringspraktijk gestalte hebben
gekregen. Voor de beoordeling van deze vertaling van wetgeving in
uitvoeringspraktijk wordt daarbij als criterium de doeltreffendheid van
deze uitvoeringspraktijk genomen.

Doeltreffendheid: beantwoordt de uitvoeringspraktijk aan de doelstel–
lingen die de wetgever met de betreffende wetten en wetswijzigingen
heeft beoogd?

Bij de beoordeling van de doeltreffendheid wordt tevens aandacht
besteed aan de vraag, of de eventuele nadere regelgeving en uitvoering
plaatsvindt conform de betreffende wetten en wetswijzigingen, met
inbegrip van de daarop van toepassing zijnde jurisprudentie (rechtma–
tigheid van de uitvoering). Het niet rechtmatig zijn van een uitvoerings–
praktijk (contra legem-uitvoering) zal deze immers meestal ook ondoel–
treffend maken. Slechts in bijzondere gevallen, zoals ter voorziening in
een technische leemte in de wet, zal dit anders zijn1.

1.1.2. Indeling hoofdstuk II

De doeltreffendheid van de uitvoeringspraktijk wordt door de
commissie onderzocht aan de hand van een selectie van bepalingen uit
achtereenvolgens de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de Toeslagenwet (TW) en enkele
onderwerpen in verband met deze bepalingen.

Het gaat daarbij vooral om bepalingen, die enerzijds het verkrijgen van
een uitkering beïnvloeden (de instroom) en anderzijds de beëindiging van
een uitkering beïnvloeden (de uitstroom).

- In de Werkloosheidswet zijn aan de instroomkant bepalingen onder–
zocht met betrekking tot het werkloosheidsbegrip (in het bijzonder het
arbeidsurencriterium en het beschikbaarheidsvereiste) en de arbeidsver–
ledeneis; aan de uitstroomkant bepalingen met betrekking tot de
scholing en de sollicitatieplicht.

- In de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet zijn aan de instroomkant
bepalingen onderzocht met betrekking tot de vaststelling van arbeidson–
geschiktheid en de (afschaffing van) de verdiscontering van
werkloosheid; aan de uitstroomkant bepalingen met betrekking tot de
herplaatsing in de ziektewetperiode en de tijdelijke verhoging van de
AAW/WAO-uitkeringen met een arbeidsongeschiktheidsklasse in de
AAW/WAO-periode.

- De verkrijging en beëindiging van een uitkering op grond van de
Toeslagenwet zijn afhankelijk van het recht op uitkering op grond van de
«moederwetten», zodat de in– en uitstroom bij deze wetten in beginsel
bepalend is voor die bij de Toeslagenwet. Wel kunnen in de Toesla–
genwet nog instroomeffecten optreden als gevolg van het aanvraag–
gedrag van rechthebbenden. In de Toeslagenwet zijn bepalingen onder–
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2 Wanneer bedrijfsverenigingen een fout
gemaakt hebben bij de vaststelling van
rechten van een betrokkene, voortvloeiend
uit de onderzochte wetgeving, of deze
daaruit voortvloeiende verplichtingen niet is
nagekomen, kunnen er ingevolge de
bepalingen van de wet door de bedrijfsver–
eniging bestuursrechtelijke (administratief–
rechtelijke) of strafrechtelijke maatregelen
genomen worden.
De bestuursrechtelijke maatregelen zijn te
onderscheiden in reparatoire (navordering
en terugvordering/verhaal, die herstel van
de rechtens juiste toestand beogen te
bewerkstelligen) en repressieve of retnbu–
tieve maatregelen zoals (gedeeltelijke)
weigering van een uitkering of oplegging
van boete.
Daarnaast zijn er strafrechtelijke maatre–
gelen mogelijk bij niet-nakoming van
verplichtingen en bij fraude.
3 Definitie van gebruikersruimte:
(Definitie ontleend aan: Gebruikersruimte in
Sociale Zekerheid, Ministerie SZW,
Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid
(COSZ), januari 1989, p.3)

Gebruikersruimte is de ruimte in de
bestaande regelgeving waardoor de
mogelijkheid ontstaat dat bij de sociale
zekerheid betrokken subjecten voordelen
behalen, zonder hierbij de regels te
overtreden.
Definities van oneigenlijk gebruik, misbruik
en fraude:
(Definities, ontleend aan Kluwers Losbladige
Sociale Verzekeringswetten, deel 1A,
Thema Fraude en Misbruik, resp. p. 2-21, p.
2-23, enigszins gewijzigd, en p. 2-40)

Oneigenlijk gebruik is het handelen of
nalaten - m het kader van belastingen,
sociale verzekeringen of overheidssubsidies
- dat niet onverenigbaar is met de woorden
van de wet maar wel met haar doel of
strekking, al dan niet met als oogmerk of
gevolg: het verminderen of tenietgaan van
een afdrachtplicht ofwel het ontslaan of
vergroten van een prestatie-aanspraak.

Misbruik is het handelen of het nalaten -
in het kader van belastingen, sociale
zekerheid of overheidssubsidies - dat a) in
strijd is met de woorden van de wet, en b)
als oogmerk of gevolg heeft: het vertnin–
deren of tenietgaan van een afdrachtplicht
ofwel het ontstaan of vergroten van een
prestatie aanspraak

Fraude is frauduleus misbruik: het bewust
niet, onvolledig of onjuist verstrekken van
yegevens die ingevolge de wet (kunnen)
dienen ter vaststellmg van een belasting–,
premie– of andere heffingsschuld resp ter
veaststelling van een uitkerings– of andere
prestatie-aanspraak met als oogmerk of als
mogelijk gevolg: het verminderen of
tenietgaan van een afdrachtplicht ofwel het
ontstaan of vergroten van een
prestatie-aanspraak.
* Voor de beschrijving van de inhoud van de
wettelijke bepalingen is gebruik gemaakt
van Samsons Praktijkgids Sociale Zekerheid
en Kluwers losbladige Sociale Verzekerings–
wetten
5 GAK, Leidraad WAO, Hst 105.01, blad 1,
1-5-1992.

zocht met betrekking tot het begrip gezamenlijke huishouding en
bepalingen met betrekking tot het overgangsrecht inzake de vóór de
inwerkingtreding van de Toeslagenwet geldende minimumdagloonbepa–
lingen in de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de Arbeids–
ongeschiktheidsverzekering.

- Tevens zijn nog enkele met bovenvermelde bepalingen van de
genoemde wetten samenhangende onderwerpen onderzocht.

De doeltreffendheid van de uitvoering van de onderzochte wetgeving
wordt mede bepaald door de wijze, waarin in de uitvoeringspraktijk
wordt omgegaan met sancties en door de mate, waarin oneigenlijk
gebruik en fraude met betrekking tot die wetgeving mogelijk zijn2.
Daarom is ook aandacht besteed aan het beleid van de uitvoeringsor–
ganen inzake het opleggen van bestuursrechtelijke repressieve maatre–
gelen (sancties) en de wijze waarop de uitvoeringsorganen omgaan met
de mogelijke gevoeligheid van de onderzochte wetgeving op het punt
van oneigenlijk gebruik en fraude3.

Bij de wettelijke bepalingen komen eerst de doelstellingen van de
wetgever aan de orde, dan de inhoud van deze wettelijke bepalingen4,
vervolgens de feitelijke uitvoering en tenslotte de effectiviteit van die
uitvoering, in aanmerking genomen de doelstellingen. De onderwerpen
waaraan daarbij nog nader aandacht wordt besteed volgen een ander
stramien.

1.2. Het uitvoeringsproces in het algemeen

1.2.1. Wetgeving en nadere regelgeving

Wetgeving en nadere regelgeving vormen het uitgangspunt van de
uitvoeringspraktijk. Bij de beoordeling van de uitvoeringspraktijk worden
deze dan ook als referentiekader gehanteerd, waarop voortdurend wordt
teruggegrepen. Wanneer de uitvoeringspraktijk zich van dit referentie–
kader verwijdert, betekent dit in de meeste gevallen dat de effectiviteit
van de uitvoering vermindert en de wetgeving en nadere regelgeving niet
goed meer tot hun recht kunnen komen. Daarmee raakt ook een recht–
matige uitvoering van de wet uit het zicht en ontstaan contra legem–
praktijken.

1.2.2. Omzetting van regelgeving in uitvoeringsinstructies

De bedrijfsverenigingen stellen eenduidigheid van de uitvoering
voorop. Gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden. De bedrijfsver–
enigingen streven in dit verband naar uniformering van de uitvoering. Het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) stelt in zijn leidraad voor
de WAO bijvoorbeeld dat het de bedoeling is dat het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor «het complexe stelsel van wetten, besluiten, juris–
prudentie, regels en richtlijnen zo éénduidig mogelijk uitvoert»5.

Toch zijn er ook verschillen in de uitvoering door de bedrijfsvereni–
gingen, waarbij ongelijke behandeling van ongelijke gevallen aan de orde
is. Een drietal verschillen kan worden onderscheiden:

1. verschillen tussen bedrijfstakken. Als gevolg van deze «eigenaardig–
heden» van de bedrijfstak ontstaan soms verschillen in de uitvoering per
bedrijfstak. Een voorbeeld hiervan is de bepaling van het dagloon, die in
sommige bedrijfstakken complexer is dan bij andere. Zo komt de Nieuwe
Algemene Bedrijfsvereniging specifieke problemen tegen bij het
vaststellen van het arbeidsverleden van uitzendkrachten.

2. regionale verschillen. Regio's hebben specifieke kenmerken die
soms leiden tot verschillende eisen die aan de uitvoering worden gesteld.
In een bepaalde regio moet de organisatie anders worden ingericht om
enerzijds een eenduidige uitvoering mogelijk te maken «van Groningen
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tot Zeeland», anderzijds in de uitvoering met de daar specifiek voorko–
mende situaties rekening te kunnen houden, zoals bijvoorbeeld met de
situatie van grensarbeiders in de grensregio's.

3. bestuursverschillen. Ook verschillen die het gevolg zijn van de
bevoegdheden die het bestuur van een bedrijfsvereniging aan zichzelf wil
houden, en de afwijkende beslissingen die het bestuur neemt, zonder dat
verschillen tussen bedrijfstakken of regio's hiertoe dwingen, leiden soms
tot verschillen in de uitvoering.

Belangrijk voor een rechtmatige uitvoering is dat gelijke gevallen gelijk
worden behandeld en tevens recht wordt gedaan aan verschillen tussen
uitkeringsgerechtigden. Dit vormt de voornaamste reden om de
wetgeving, waar deze ruimte laat voor interpretatieverschillen, aan te
vullen met eenduidige uitvoeringsinstructies (afhankelijk van de uitvoe–
ringsorganisatie leidraden of handboeken genoemd), waar iedere
uitvoerder op de werkvloer mee dient te werken. Leidraad is terminologie
van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor; de andere admini–
straties gebruiken meestal de term handboek. Uit het onderzoek is naar
voren gekomen, dat vooral bij het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor de leidraad zeer nauwkeurig wordt gevolgd.

De leidraden van de bedrijfsverenigingen die hun administratie hebben
opgedragen aan het Gemeenschappelijk Administratiekantoor zijn
grotendeels aan elkaar gelijk. De leidraden van de zelfadministrerende
bedrijfsverenigingen verschillen van elkaar en van de GAK-bedrijfsvereni–
gingen. Het gaat hier dan met name om verschillen in opzet, tekst of
wijze van instructie. Zo worden bepaalde wetsartikelen in de ene leidraad
veel uitvoeriger en meer tot in detail uitgelegd en geïnterpreteerd dan in
de andere. Hierdoor zal de wet niet door elke bedrijfsvereniging op exact
dezelfde wijze worden uitgevoerd. Grote inhoudelijke verschillen treden
echter in het algemeen niet op, omdat in de Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen (FBV) vaak gezamenlijke standpunten worden ingenomen over
nadere invulling van de wetgeving.

Eenduidige regels maken het voor de besturen van de bedrijfsvereni–
gingen voorts mogelijk de uitvoering grotendeels te mandateren aan hun
administraties. Waar nieuwe wetgeving of nieuw beleid van de bedrijfs–
vereniging nog niet voldoende is uitgekristalliseerd en waar ondanks de
leidraden de mogelijkheid bestaat dat onvoldoende recht wordt gedaan
aan de achtergrond van een individueel geval, houdt het bestuur van een
bedrijfsvereniging echter zelf beslissingsbevoegdheid. Het bestuur
mandateert de beslissmgbevoegdheid in deze gevallen aan een uit haar
midden benoemde en paritair samengestelde commissie (meestal Kleine
Commissie (KC), soms Werkcommissie genoemd).

1.2.3. Karakteristieken van het uitvoeringsproces

De leidraden en handboeken vormen de inhoudelijke vertaling van
wetgeving in uitvoeringsinstructies. Daarin komt het streven naar eendui–
digheid van de uitvoering tot uitdrukking. Het werken met deze gedetail–
leerde werkinstructies is een van de belangrijkste karakteristieken van het
uitvoeringsproces.

Maar voor een goed begrip van de vertaling van wetgeving naar
uitvoering is naast kennis van deze inhoudelijke sturing tevens enig
inzicht in de bedrijfsmatige sturing van belang.

De administraties van bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijke
Medische Dienst (GMD) hanteren ook cijfermatige doelstellingen om de
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prestaties van de uitvoerders aan af te meten. Hierin komt duidelijk tot
uitdrukking waar de prioriteiten in de uitvoering liggen.

De begrotingen van de districtskantoren worden bepaald aan de hand
van normtijden voor de verschillende handelingen die de uitvoerders op
districtskantoren verrichten voor een te verwachten aantal meldingen en
lopende gevallen. Dit betekent dat districtskantoren in eerste instantie
worden afgerekend op de snelheid waarmee de uitvoering verloopt.

De administraties hebben daarnaast in de laatste jaren een aantal
andere prestatiemaatstaven ontwikkeld waaraan de kwaliteit, de snelheid
en de kosten van de uitvoering kunnen worden afgemeten en waarover
regelmatig door districtskantoren aan de hoofdkantoren wordt gerappor–
teerd.

De commissie heeft waargenomen, dat deze wijze van sturing in de
uitvoeringspraktijk het streven naar een administratief «gladlopende»
gevalsbehandeling in de hand werkt. Dit leidt tot het zoveel mogelijk
beperken van het aantal beroepszaken en het minimaliseren van het
contact met belanghebbenden en hun werkgevers.

1.2.4. Toetsing door de rechter van beslissingen van de bedrijfsvereni–
gingen

Met name de voormalige Raden van Beroep, thans bestuursrechtelijke
kamers van de arrondissementsrechtbanken, en de Centrale Raad van
Beroep toetsen de rechtmatigheid van bepaalde beslissingen van
bedrijfsverenigingen. De regelgeving en de uitspraken van de rechter
samen vormen het geldende recht, waarmee de uitvoeringspraktijk van
de bedrijfsverenigingen in overeenstemming dient te zijn.

Een kiager of klaagster kan in beroep gaan tegen een voor beroep
vatbare beslissing (vbvb), die een uitvoeringsorgaan op grond van de wet
heeft genomen.

Een beroep wordt ingesteld door het - binnen een bepaalde termijn -
zenden van een klaagschrift aan de griffie van een bevoegde arrondisse–
mentsrechtbank (tot 1 juli 1992 van een Raad van Beroep). Tegen
uitspraken van deze lagere rechter staat in het algemeen hoger beroep
bij de Centrale Raad van Beroep open, in een enkel geval is daarna
cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. Wanneer tegen een beslissing van
een bedrijfsvereniging geen beroep wordt ingesteld, ook al is die
beslissing onjuist, zal de rechter dus niet over die beslissing kunnen
oordelen.

2. WERKLOOSHEIDSWET

2.1. Inleiding

2.1.1. Voorwerp van onderzoek

Wat de Werkloosheidswet (1986) betreft, heeft het onderzoek zich
gericht op de uitvoering van enkele wettelijke bepalingen en daarmee
samenhangende onderwerpen die de toetreding moeten beperken of de
uitstroom moeten bevorderen. Die bepalingen zijn:

Arbeidsurencriterium en beschikbaarheidsvereiste (werkloosheids–
begrip) aan de toetredingskant en scholing en sollicitatieplicht aan de
uitstroomkant.

De commissie doet hier verslag van onderzoek naar
a. de wijze, waarop de bedrijfsverenigingen de wettelijke bepalingen

hebben uitgevoerd en
b. de mate waarin de doelstellingen van de wetgever zijn bereikt.
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De bijkomende onderwerpen worden afzonderlijk behandeld.
Het onderwerp sanctiebeleid bleek gaandeweg het onderzoek steeds

belangrijker. Niet in het minst, omdat sanctiebeleid zowel aan de toetre–
dings– als aan de uitstroomkant van het uitvoeringsproces een zekere rol
speelt.

Het onderwerp oneigenlijk gebruik en fraude kan inzichten opleveren in
de controleerbaarheid en de uitvoerbaarheid van de Werkloosheidswet.

De relatie tussen bedrijfsverenigingen en arbeidsvoorziening is van
groot belang voor inzicht in de uitvoeringsprocessen aan de
uitstroomkant.

Bij de wettelijke bepalingen en het onderwerp sancties komen eerst de
doelstellingen van de wetgever aan de orde, dan de inhoud van deze
wettelijke bepalingen, vervolgens de feitelijke uitvoering en tenslotte de
effectiviteit van die uitvoering, in aanmerking genomen de doelstellingen.

Voor alle passages over jurisprudentie geldt, dat het daar gestelde in
extenso wordt behandeld in Bijlage 11.2.

2.1.2. Vertaling van beleid naar uitvoering

In de Werkloosheidswet spelen diverse niveaus en soorten van regel–
geving een rol. De wet, Algemene Maatregelen van Bestuur, ministeriële
beschikkingen, SVR-regels, circulaires van de Federatie van Bedrijfsver–
enigingen, algemene en specifieke leidraden. In dit onderdeel zullen
SVR-regels (of het ontbreken daarvan), en FBV-circulaires nog uitgebreid
aan de orde komen. Hieronder gaat het verder over de leidraden.

Alle uitvoeringsorganen hebben hun eigen leidraad. De leidraden zijn
zeer gedetailleerd uitgewerkt, hetgeen gezien de complexe wetgeving
ook noodzakelijk is. Bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
bestaat de leidraad uit een algemeen deel en een specifiek deel (voor elk
der aangesloten bedrijfsverenigingen). Bij elkaar zijn het vijf handboeken.

De leidraden bij de zogeheten zelfadministerende bedrijfsverenigingen
beslaan ten minste twee delen.

Om deze leidraden toegankelijk te maken is een trefwoordenregister
toegevoegd. Desondanks blijkt (op de districtskantoren) dat niet iedere
medewerker een dergelijk boekwerk kan hanteren in de dagelijkse
praktijk bij het beoordelen van het recht op WW en andere bezigheden.
Daarom zijn op veel districtskantoren praktijkbegeleiders aangesteld die
de medewerkers via memo's en samenvattingen attenderen op de
belangrijkste punten in de regelgeving. Ook worden medewerkers regel–
matig bijgeschoold.

Een ander initiatief om de uitvoering te vergemakkelijken is het intro–
duceren van de geautomatiseerde beoordeling van het recht op WW. De
DETAM heeft al een dergelijk expertsysteem ontwikkeld.

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Werkloosheidswet was deze
wet nog niet uitgekristalliseerd. Het sanctiebeleid was nieuw voor de
bedrijfsverenigingen en kende een groot aantal subjectieve begrippen
zoals verwijtbaarheid en beschikbaarheid. Bovendien was de scholing
met behoud van uitkering niet nader uitgewerkt in het wetsvoorstel. Dit
had tot gevolg dat ook de leidraden niet compleet waren en talloze gaten
kenden.

Zowel de wet– en regelgeving als de daaruit voortvloeiende leidraden
hebben zich in de loop der tijd in de praktijk gevormd. Het administratief–
rechtelijke traject heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Sinds 1987 hebben naar schatting honderden bijstellingen en invul–
lingen van de regelgeving plaatgevonden. Met name in de eerste jaren
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6 In Bijlage 11.2 wordt gerapporteerd over
de mate van verwerking van een geselec–
teerd aantal uitspraken van de Centrale
Raad van Beroep in leidraden
7 Een genummerde SV-afdeling is een
afdeling van het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor waar de contacten met
de besturen van de bedrijfsverenigingen (BV
2, 4, 8, enz ) worden onderhouden

was de frequentie daarvan bijzonder hoog, mede onder invloed van de
jurisprudentie6.

De besluiten die zijn genomen door de Kleine Commissie van de
bedrijfsverenigingen en de Centrale Raad voor Beroep worden door het
hoofdkantoor van de uitvoeringsorganen in richtlijnen voor de uitvoering
vertaald.

Bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor bereidt de afdeling
Algemene Zaken wetstechnische en algemene beleidsvoorstellen voor,
de genummerde SV-afdelingen7 stellen de branchespecifieke voorstellen
op en de afdeling Juridische Zaken vertaalt de regelgeving in leidraden.
Voor de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (BVG) vertaalt de
centrale stafafdeling Wetstechnische Ondersteuning (WTO) de regelge–
geving in leidraden. Bij het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan is dit de
centrale afdeling Beleid en Administratieve Organisatie en bij het Sociaal
Fonds Bouwnijverheid de Stafafdeling Wetstechniek en Beleid.

Het aantal medewerkers dat op centraal niveau werkt aan de totstand–
koming van de leidraden is moeilijk aan te geven, omdat een stafafdeling
meerdere taken uitvoert. Waarschijnlijk worden in het totaal meer dan
honderd formatieplaatsen gebruikt voor de uitwerking van de regelgeving
in leidraden.

In principe maakt ieder uitvoeringsorgaan zijn eigen leidraad met
nadere specificaties voor de verschillende bedrijfsverenigingen.
Opvallend is dat in de eerste jaren na de inwerkingtreding van de nieuwe
Werkloosheidswet de differentiatie in regelgeving tussen bedrijfsvereni–
gingen veel groter was dan op dit moment.

Dit leidde tot complicaties in de uitvoering en onbillijkheden voor de
uitkeringsgerechtigden. De Federatie van Bedrijfsverenigingen heeft via
richtlijnen ordening en uniformering aangebracht in de invulling van de
wetgeving door de bedrijfsverenigingen. Daarnaast heeft de Sociale
Verzekeringsraad nadere regelgeving uitgebracht.

Richtlijnen en nadere regelgeving zijn vaak afgeleid van de praktijk van
een der uitvoeringsorganen. Dit is in veel gevallen het Gemeenschap–
pelijk Administratiekantoor waar het FBV-secretariaat is ondergebracht.
Voor de nadere uitwerking van de FBV-richtlijnen voor het huidige
sanctiebeleid heeft echter de uitwerking van de Bedrijfsvereniging voor
de Gezondheid (BVG) een belangrijke rol gespeeld.

Per bepaling van de Werkloosheidswet is het niet mogelijk om aan te
geven wat de gevolgen van complexiteiten voor de leidraden zijn, omdat
de uitvoeringsorganen de Werkloosheidswet als één geheel zien. De
volgende onderwerpen vereisen de grootste inspanningen:

- (meerdere) rechten en de daaraan ontleende dagloonberekening;
- sancties (zie verder paragraaf 2.6.);
- scholing.

De vertaling van beleid naar uitvoering kan ook worden beschreven als
een proces in een organisatie met bepaalde kenmerken. Hier volgt de
procesgang voor de Werkloosheidswet in het kort.

Bijlage 11.1 gaat er uitvoerig op in.

- Melding
Een WW-uitkering wordt mondeling of schriftelijk aangevraagd bij een

districtskantoor of het arbeidsbureau.
- Intake
Buitencorrespondenten (Gemeenschappelijk Administratiekantoor) of

beoordelaars (DETAM) of plaatselijk vertegenwoordigers (SFB), of
administratief assistenten (GUO) voeren gesprekken met de aanvragers.
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- Beoordeling
Aan de hand van leidraden behandelen beoordelaars de aanvraag.
- Verificatie
- De beoordeelde aanvraag wordt (soms steekproefsgewijs) gecontro–

leerd alvorens de uitkering wordt verstrekt.
- Voorlegging
Niet gemandateerde gevallen worden voorgelegd aan de Kleine

Commissie. Het districtskantoor schrijft de voorlegger, dat is een
concept-besluit met onderbouwing, het hoofdkantoor toetst ze.

- Begeleiding en controle
Na de toekenning van de uitkering vindt er begeleiding en controle

plaats door buitencorrespondenten (Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor) of anderen (overige uitvoeringsorganen)

2.2. Arbeidsurencriterium en beschikbaarheidsvereiste

2.2.1. Doelstellingen wettelijke bepalingen

In de oude Werkloosheidswet (1949) en de Wet Werkloosheidsvoor–
ziening (1964) was in verband met de moeilijke bepaalbaarheid van het
begrip werkloosheid een definitie ervan achterwege gelaten. Op basis
van de bestaande jurisprudentie was de staatssecretans van mening dat
in de nieuwe Werkloosheidswet (1986) wel een definitie van
werkloosheid kon worden opgenomen. Daarmee zouden rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid vergroot worden.

Om redenen van rechtsgelijkheid is gekozen voor het verlaten van de
formulering «niet hebben van productieve arbeid in voldoende omvang».
Het onderscheid tussen arbeid verricht binnen of buiten de normale
arbeidsuren is niet gehandhaafd omdat door de verdere herverdeling van
arbeid het begrip «normale arbeidsuren» zijn onderscheidend vermogen
zal verliezen.

Op basis van wetsvoorstel 19 2618 (de nieuwe Werkloosheidswet)
heeft de commissie als doelstellingen van de formulering van het
werkloosheidsbegrip aangemerkt:

Eerste doelstelling:
het creëren van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.

Overige doelstellingen:
voorkomen dat de wet voor mensen met een geringe dienstbetrekking

te hard uitwerkt.

Instrument:
het opnemen in de wet van een heldere definitie van het werkloos–

heidsbegnp, waarin bovendien geen onderscheid wordt gemaakt tussen
arbeid verricht binnen of buiten de normale arbeidsuren.

2.2.2. Inhoud en uitleg wettelijke bepalingen

Werkloosheidsbegrip
In de nieuwe Werkloosheidswet wordt het werkloosheidsbegrip gedefi–

nieerd in artikel 16.

Artikel 16 lid 1 luidt:
Werkloos is de werknemer die:
a. ten minste vijf of ten minste de helft van zijn arbeidsuren per kalen–

derweek week heeft verloren, alsmede het recht op onverminderde
doorbetaling van loon over die uren; en

8 Memorie van Toeiichting, biz 46 en 47) b. beschikbaar is om arbeid te aanvaarden.
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9 In artikel 24, lid 2 WW staat wat
verwijtbare werkloosheid mhoudt
De werknemer is verwijtbaar werkloos
geworden indien hij:
a. zich zodanig verwijtbaar heeft gedragen
dat hij redelijkerwijs heeft moeten begrijpen
dat dit gedrag zijn werkloosheid tot gevolg
zou kunnen hebben;
b. ontslag heeft genomen, zonder dat aan
de voortzettmg van zijn dienstbetrekking
voor hem zodanige bezwaren zijn verbonden
dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van
hem zou kunnen worden gevergd
10 Inzake de oude WW en de WWV wordt
gesteund op hoofdstuk III van A Ph.C.M.
Jaspers en F. van Norel: Het werkloosheids
begnp ontleed; een wetssystematische
analyse van het werkloosheidsbegrip (SZW,
1989).

Het systeem van de Werkloosheidswet, waarvan dit werkloosheids–
begrip een onderdeel is, werkt - kort geschetst - als volgt.

- Wie op bovengenoemde gronden (arbeidsurencriterium, verlies van
doorbetaling van loon, beschikbaarheid) werkloos is, heeft daarmee nog
geen recht op uitkering. Dat recht ontstaat als een werknemer voldaan
heeft aan nog een aantal voorwaarden. Een ervan is de weken-eis of
referte-eis (men moet 26 weken van het jaar voorafgaand aan de
werkloosheid hebben gewerkt). Ook de afwezigheid van uitsluitings–
gronden (artikel 19), zoals ziekte, volledige arbeidsongeschiktheid,
detentie en het wonen buiten Nederland is zo'n voorwaarde.

- Wie onder deze voorwaarden recht op uitkering heeft, heeft
daarmee nog geen geldend recht op uitkering. Het ontstaan van een
recht heeft net als het eindigen (art. 20) en herleven (art. 21) ervan een
objectief karakter, los van het gedrag van de werknemer. Ook dat vloeit
voort uit de doelstelling van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.

Het geldend maken van een recht is echter verbonden aan een aantal
subjectieve gedragsverplichtingen: de uitkeringsgerechtigde moet onder
andere voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt en hij moet in
principe passende arbeid aanvaarden. Voldoen werknemers niet aan deze
verplichtingen, dan is de bedrijfsvereniging bevoegd sancties op te
leggen, dat is de uitkering –tijdelijk of blijvend - geheel of gedeeltelijk te
weigeren. Het recht ontstaat dan wel, maar wordt beperkt of helemaal
niet –geldend.

Wetgeving vóór 198T°
Hoewel de oude Werkloosheidswet noch de Wet Werkloosheidsvoor–

ziening uitdrukkelijk positieve voorwaarden stelde met betrekking tot het
ontstaan van een recht op uitkering, kunnen uit de onderscheiden
regelingen en de jurisprudentie de volgende voorwaarden worden gedes–
tilleerd:

1. in betekenende mate niet meer hebben, c.q. het verliezen van
arbeid in een voor de betrokkene normale omvang;

2. niet verrichten van productieve arbeid;
3. beschikbaar zijn voor arbeid op de arbeidsmarkt:
4. niet (meer) bestaan van een verplichting tot doorbetaling van loon

door de werkgever;
5. Voldoen aan de referte-/dagen-eis.

Wat de systematiek betreft lijkt de nieuwe Werkloosheidswet nog het
meest op de Wet Werkloosheidsvoorziening.

Arbeidsurencriterium
Na de definitie van het werkloosheidsbegrip in artikel 16 lid 1 van de

nieuwe Werkloosheidswet geeft artikel 16 lid 2 aan hoe het aantai
arbeidsuren per kalenderweek dient te worden vastgesteld om het
arbeidsurenverlies te bepalen.

Artikel 16 lid 2, de eerste volzin, luidt:
Onder de in het eerste lid bedoelde arbeidsuren per kalenderweek

wordt verstaan het aantal uren waarin de werknemer in de 26 kalender–
weken onmiddellijk voorafgaande aan het intreden van zijn verlies aan
arbeidsuren gemiddeld per week als werknemer arbeid heeft verricht.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een aantal uitspraken
gedaan over het vaststellen van de (omvang van) het arbeidsurenverlies.

De vraag deed zich voor, welke uren meetellen bij de berekening van
het arbeidsurenverlies. De Centrale Raad van Beroep bepaalde, dat:

- beschikbaarheidsdiensten (oproepcontracten en dergelijke) ook als
arbeidsuren moeten worden geteld;

- overwerk (onbetaald) ook wordt meegeteld bij de berekening van het
aantal arbeidsuren;
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11 De CRvB doelt hier mede op artikel 16 lid
4 sub b.
Dit artikel luidt:
De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd:
a. voor de berekening van het verlies van
arbeidsuren regels te stellen met betrekking
tot wisselende arbeidspatronen
12 Ook wel aangeduid als het onderscheid
tussen beschikbaar zijn en beschikbaar
stellen.
13 In de volgende gevallen is bijvoorbeeld
sprake van een zogenaamd weerlegbaar
vermoeden van niet-beschikbaarheid:
- recht hebben op een Ziektewet-uitkering
en
- het volgen van een voltijdse opleiding
De bedoelde uitspraak heeft voor wat
betreft de eerste drie maanden van de
Ziektewet gevolgen voor het systeem van
de uitsluitmgsgronden in de Werkloos–
heidswet, waarop in de volgende paragraaf
wordt teruggekomen

- verlies van overwerk ook tot arbeidsurenverlies kan leiden;
- de berekening van arbeidsurenverlies bij wisselende arbeidspatronen

op grond van de wet dient te geschieden, hoe in gewikkeld dat ook is"

Beschikbaarheid
Het andere onderzochte criterium voor het bestaan van werkloosheid is

beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
Werkloos is de werknemer die beschikbaar is om arbeid te aanvaarden

(artikel 16 lid 1 sub b).
Hierbij wordt, naar analogie van het onderscheid tussen (objectieve)

ontstaansvoorwaarden van het recht op uitkering en (subjectieve)
voorwaaren voor het geldend maken van het recht (weigeringsgronden)
onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve beschik–
baarheid12.

Bij objectieve beschikbaarheid gaat het om «feiten en omstandig–
heden» (inschrijving bij het arbeidsbureau, niet ziek zijn etc.), bij subjec–
tieve beschikbaarheid om «houding en gedrag» (sollicitatie-inspanningen
en dergelijke).

Het onderscheid tussen objectieve en subjectieve beschikbaarheid
heeft dus een praktisch belang: is men niet objectief beschikbaar, dan
bestaat geen recht op een uitkering; is men niet subjectief beschikbaar,
dan bestaat in principe wel recht op een uitkering maar kan een sanctie
worden getroffen.

In artikel 19 lid 1 sub a van de Werkloosheidswet (uitsluitingsgronden)
is bepaald, dat het WW-recht gedurende de eerste 3 maanden van de
Ziektewet-periode doorloopt. Dit impliceert, dat de wetgever deze
werknemer in die periode in principe beschikbaar acht voor de arbeids–
markt.

De Centrale Raad van Beroep heeft uitspraken gedaan over aspecten
van het beschikbaarheidsvereiste. Wat houdt het beschikbaarheidsver–
eiste precies in?

De Centrale Raad van Beroep bepaalde, dat:
- Het beschikbaarheidsbegrip bevat geen norm met betrekking tot de

omvang van de beschikbaarheid of met betrekking tot de aard en plaats
van de arbeid op de arbeidsmarkt. Het gaat erom of de arbeid waarvoor
de werknemer beschikbaar is op de arbeidsmarkt voorkomt. Voor
hoeveel uren of hoeveel functies een werknemer beschikbaar is, is niet
van belang.

- Of de werknemer beschikbaar is, moet worden beoordeeld aan de
hand van de feiten en omstandigheden van het concrete geval. Zijn er
geen feiten en omstandigheden die wijzen op niet-beschikbaarheid, dan
komt de nadruk op de opstelling van de werknemer te liggen. De
opstelling van de werknemer zal slechts tot niet-beschikbaarheid leiden
als ondubbelzinnig vaststaat dat de werknemer door houding en gedrag
duidelijk en eenduidig te kennen heeft gegeven, althans heeft doen
blijken dat hij zich niet voor arbeid op de arbeidsmarkt beschikbaar stelt
of wil stellen.13

2.2.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

A rbeidsuren criterium
De systematiek van de Werkloosheidswet houdt in, dat een cliënt

meerdere rechten naast elkaar kan hebben, ieder met een eigen uitke–
ringshoogte en –duur. De rechten ontstaan bij wijze van spreken automa–
tisch, telkens wanneer zich in combinatie met andere voorwaarden een
relevant urenverlies heeft voorgedaan. De berekening van uitkeringsduur
en –hoogte vloeit ook schijnbaar dwingend en objectief voort uit de
wettelijke bepalingen.
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14 Als bijlage opgenomen in het SVr-advies
dd 10 januari 1989, A 89/1, over het
werkloosheidsbegrip
15 De rekenregels van artikel 16 lid 2 WW
kunnen er bijvoorbeeld toe leiden, dat
iemand bij behoud van een volledige baan
recht op een WW-uitkering krijgt, omdat
aan een periode van overwerk een einde is
gekomen Maatschappelijk, normatief dus,
is er dan volgens de bedrijfsverenigingen
geen sprake van werkloosheid.
16 Het komt dan ook voor dat de bedrijfsver–
eniging , als ze vermoedt dat de verzekerde
weer een recht heefl opgebouwd, ambts–
halve een aanvraagformulier toezendt Het
SFB heeft de problematiek enigszins
vereenvoudigd door zeer kleine rechten
(< 5 uur) op te tellen bij het nieuwe recht,
waarbij dus ook de duur van het recht wordt
aangepast aan die van het nieuwe recht
De wet wordt op dit punt door de bedrijfs–
verenigingen niet uniform wordt uitgevoerd.
17 Een aantal bedrijfsverenigingen nieent
dat een herleving van een recht van minder
dan 5 uur niet mogelijk is, andere achten dit
wel mogelijk. Dit verschil van inzicht kan tot
complicaties leiden bij het vaststellen van
de bevoegde bedrijfsverenigingen en heeft
bovendien rechtsongelijkheid tot gevolg.

De beschreven systematiek vereist:
- een strikte berekening van het verlies van arbeidsuren;
- een nauwkeurige vaststelling van een gemiddeld arbeidspatroon;
- een exacte vaststelling in uren, soms tot achter de komma, van de

omvang van WW-rechten;
- beoordeling van het ontstaan en voortduren van werkloosheid per

kalenderweek.

De praktijk leert, dat bedrijfsverenigingen vaak moeite hebben met de
resultaten van deze systematiek. Uit het onderzoek komt hetzelfde beeld
naar voren als uit de brief van de Federatie van Bedrijfsvereniging dd 17
augustus 1987 aan de Sociale Verzekeringsraad14 en de daarbij
gevoegde nota. De systematiek van de wet en de concretisering van het
werkloosheidsbegrip leveren voor de bedrijfsverenigingen een aantal
problemen op:

- het in bepaalde situaties niet kunnen verstrekken van uitkeringen bij
onwerkbaar weer;

- het verstrekken van uitkering in situaties waar men zich kan afvragen
of er maatschappelijk15 sprake is van werkloosheid;

- het vaststellen van een te hoge of te lage uitkering in relatie tot de
omvang van de werkloosheid;

- toevallige en ongelijke uitkomsten, wanneer (gedeeltelijke) werkher–
vatting volgt op volledig verlies van een baan;

- moeilijk vast te stellen werkloosheid in verband met onzekerheid
over beschikbaarheid of recht op doorbetaling van loon;

- consequenties voor het inkomen bij gedeeltelijke werkhervatting
tegen een hoger of lager loon;

- de vaststelling en controle van het aantal arbeidsuren vóór of tijdens
de uitkering;

- onuitvoerbaarheid bij wisselende arbeidspatronen.

Het onderzoek levert van deze problemen vele treffende voorbeelden.
Zoals:

- cliënten zijn zich niet altijd bewust van het feit dat weer een recht is
opgebouwd16;

- door de bedrijfsverenigingen wordt verschillend omgegaan met de
herleving van kleine rechten, dat wil zeggen rechten van minder dan 5
uur".

Met name bij wisselende en onregelmatige arbeidspatronen leidt de
systematiek tot druk op de uitvoeringsorganen.

De heer Raesen, beoordelaar WW bij de BVG, noemde in het openbaar
verhoor het volgende voorbeeld.

«Het herhaald urenverlies is een bijzonder ingewikkelde kwestie, omdat
dit heel moeilijk te onderkennen is. Je onderkent het wel bij een eerste
aanvraag. Als je ziet dat er eerder urenverlies is geweest, kan dit
betrokken worden bij de vaststelling van het recht op uitkering. Tijdens
de duur van de uitkering is een en ander heel lastig te onderkennen. Het
is heel ingewikkeld om het recht op uitkering steeds weer vast te stellen.
Bij het herhaald urenverlies kunnen verschillende rechten naast elkaar
ontstaan. Het is voor een verzekerde al ingewikkeld om precies vast te
stellen welke rechten op uitkering hij heeft en wanneer die rechten
eindigen, want er zijn steeds andere termijnen. Ook in de uitvoering is dit
bijzonder lastig vast te stellen.»

Overigens vindt hij de nieuwe Werkloosheidswet op deze punten wel
moeilijk uitvoerbaar, maar niet onuitvoerbaar.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 50



18 CRvB dd 4-2-1992, WW 1990/61. RSV
1992/215 (beschikbaarheidsdiensten);
CRvB dd 4-2-1992. WW 1990/84, RSV
1992/216 (wisselende arbeidspatronen);
CRvB dd4-2-1992, WW 1990/97, RSV
1992/217 (overwerkuren)

Uit het onderzoek blijkt, dat de uren– en de rechtenproblematiek in een
aanzienlijk aantal gevallen administratief-technisch bewerkelijk is. Deze
gevallen, meestal gevallen van meerdere rechten en wisselende en
onregelmatige arbeidspatronen, zorgen voor druk op de uitvoeringsor–
ganen. Er is dan sprake van een fijnmazige, ingewikkelde uitvoerings–
praktijk. Voor de meeste gevallen levert de toepassing van het arbeids–
urencriterium geen problemen op.

In de paragraaf over fraude (2.7) zal blijken dat genoemde aspecten
van de nieuwe Werkloosheidswet ook fraudegevoelig zijn.

Jurispruden tie arbeidsuren verlies
Al vóór augustus 1987 werd de Federatie van Bedrijfsverenigingen

door de bedrijfsverenigingen op de hoogte gesteld van het bestaan van
een aantal knelpunten met betrekking tot het werkloosheidsbegrip,
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 (een overleg van
diensten binnen het Gemeenschappelijk Administratiekantoor) er op 23
februari 1989 mee in om dit buitenwettelijk beleid ook voor de rechterte
verdedigen.

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, in hun ogen redelijke oplossingen.

De problematiek die in deze procedures aan de orde kwam, werd door
de bedrijfsverenigingen onder de noemer «maatschappelijk niet
werkloos» gebracht. Door deze term te gebruiken sluiten ze aan op onder
de oude Werkloosheidswet 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». Deze formuleringen in
de oude Werkloosheidswet waren sterk gekoppeld aan het begrip
maatschappelijk werkloos.

De wetgever heeft deze elementen echter bewust niet opgenomen in
de nieuwe Werkloosheidswet.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde inzake overwerk, beschikbaar–
heidsdiensten en wisselende arbeidspatronen dat de wettekst helder is,
en dat eventuele onbevredigende of ongewenste gevolgen ondervangen
hadden kunnen worden indien de Sociale Verzekeringsraad gebruik had
gemaakt van zijn in de wet vastgelegde bevoegdheid om nadere regels te
stellen inzake het bepalen van arbeidsurenverlies (artikel 16 lid 4 sub b).
Het ontbreken van deze regels mocht, aldus de Centrale Raad van
Beroep, niet leiden tot het voeren van een buitenwettelijk beleid door de
bedrijfsverenigingen18.

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

De GAK-bedrijfsverenigingen reageerden als volgt op het standpunt
van de Centrale Raad van Beroep :

«Uit deze en andere uitspraken van de Centrale Raad van Beroep 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 onrede–
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19 Nota van jur SV ten behoeve van het
SV-overleg dd 16 juni 1992. Het hier
geciteerde standpunt werd in de verga–
dering overgenomen.
20 De theorie van samenval van momenten
houdt in, dat een recht op uitkering
ontstaat, zodra zich een relevant urenverlies
(plus loonverlies) voordoet, doch dat dit
recht onmiddellijk weer teniet gaat, indien
de werknemer niet beschikbaar is, en/of er
sprake is van een uitsluitingsgrond.
De eerste werkloosheidsdag werd in artikel
16 lid 5 WW daartoe zo gedefinieerd, dat
voor het ontstaan van eerste werkloos–
heidsdag (en derhalve een recht) de vraag
of betrokkene beschikbaar is voor arbeid ,
dan wel of op hem een uitsluitingsgrond van
toepassmg is, kan herleven nadat de uitslui–
tingsgrond is beëindigd
Hierdoor wordt bereikt dat werknemers die
qua leeftijd en arbeidsverleden in een
identieke situatie verkeren waar het gaat om
ontstaan en herleven van rechten en uitke–
ringsduur gelijk worden behandeld voor de
wet, ongeacht of er al dan niet onmiddellijk
na urenverlies een uitsluitingsgrond van
toepassing is.
De Centrale Raad van Beroep volgde de
wetgever niet en bepaalde dat er geen
eerste werkloosheidsdag kan zijn zonder dat
er op die eerste werkloosheidsdag tevens
sprake is van werkloosheid in de zin van
artikel 16 lid 1.
21 CRvB dd 24-4-1990, WW 1989/246, RSV
1990/224

lijke uitkomsten van de wet– en regelgever dient te komen en niet van de
bedrijfsvereniging»19.

Als gevolg van deze uitspraken kozen de GAK-bedrijfsverenigingen, in
afwachting van een definitieve oplossing, voor de volgende beleidsiijn: er
zou een terughoudend beleid inzake de «redelijke oplossing» gevoerd
worden.

De uitkomsten van deze uitspraken worden echter nog steeds als
onbevredigend ervaren. De Sociale Verzekeringsraad is daarvan op de
hoogte gesteld.

De bedrijfsverenigingen gaan er van uit dat er een definitieve regeling
zal komen, overeenkomend met hun eigen opvattingen in deze.

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, die strikt genomen dus contra legem
zouden zijn.

Beschikbaarheidsvereiste
Na invoering van de nieuwe Werkloosheidswet ontstond er in de

uitvoeringswereld discussie over de afbakening van de objectieve en
subjectieve beschikbaarheid. De Sociale Verzekeringsraad, de Federatie
van Bedrijfsverenigingen en de bedrijfsverenigingen hebben lang gewor–
steld met dit onderdeel van het werkloosheidsbegrip. De bedrijfsvereni–
gingen, die de Sociale Verzekeringsraad hierover adviseerden, kwamen
er onderling niet uit. Discussiepunt was met name de mogelijkheid van
het tegelijk ontstaan en teniet gaan van het recht (samenval van
momenten)20. Deze discussie is bijvoorbeeld relevant in het kader van
scholing die onmiddellijk aansluit op de gewerkte periode. Als het recht
ontstaan is en er dus een eerste werkloosheidsdag is, kunnen erfacil i–
teiten worden toegekend. Zo niet, dan niet.

De beschreven problemen hangen volgens de bedrijfsverenigingen
samen met een verwarrende hantering van het beschikbaarheidsbegrip in
de wet. Dit begrip komt in de wet op twee plaatsen voor, namelijk in
artikel 16 en in artikel 20 (het recht eindigt als de werknemer onder
andere niet beschikbaar is om arbeid als werknemer te aanvaarden). De
verschillen in plaats en redactie gaven aanleiding tot de interpretatie van
het begrip beschikbaarheid als een voornamelijk subjectief begrip.

Aanpassing van de leidraden en bijscholing hebben het nodige gekost.
Het begrip levert nog steeds problemen op in verband met de controleer–
baarheid respectievelijk de fraudegevoeligheid. De rechter heeft de
knoop doorgehakt.

Jurisprudentie beschikbaarheidsvereiste
a. Uitleg van het begrip «beschikbaar om arbeid te aanvaarden»21

De bedrijfsvereniging die de procedure voerde, de Samenwerking,
stelde dat voor de vaststelling van beschikbaarheid ook van belang is
«houding en gedrag» van de werknemer. De Centrale Raad van Beroep
gaf echter een meer genuanceerde uitleg van het begrip dan de Samen–
werking.

De bedrijfsverenigingen concludeerden naar aanleiding van deze
uitspraak dat de Centrale Raad van Beroep hoge eisen stelt aan de wijze
waarop de bedrijfsvereniging vaststelt dat geen sprake is van beschik–
baarheid. Indien er ook maar ergens reden lijkt te zijn tot twijfel, lijkt aan
betrokkene het voordeel van die twijfel te worden gegund.

Dit betekende volgens de bedrijfsverenigingen dat zij in de toekomst
pas met goede kans op succes kunnen stellen dat een werknemer gezien
zijn houding en gedrag niet beschikbaar is, indien de werknemer ook in
deze houding en dit gedrag volhardt als hij over alle consequenties
vandien is voorgelicht.
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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
een vrij zware sanctie toe te passen wegens «het in onvoldoende mate
trachten passende arbeid te verkrijgen». Dit voorstel werd uiteindelijk
niet overgenomen.

Kansloze beroepen werden echter al veel eerder ingetrokken.

b. Beschikbaarheid bij ziekte22

De Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging 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 beschikbaarheid voor arbeid en op artikel 19
Werkloosheidswet (uitsluitingsgronden).

De Centrale Raad van Beroep 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 tot 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.

c. Verwerping theorie samenval van momenten23

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 o.a. de referte-eis, de arbeidsverledeneis
en het dagloon

De Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging wenste de consequenties van
deze uitspraak niet zonder meer te accepteren. De Nieuwe Algemene
Bedrijfsvereniging was van mening dat de verwerping van de volgens
haar in de wet neergelegde samenval van rechtsmomenten niet gewenst
was. De Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging stelde de Federatie van
Bedrijfsverenigingen voor actie richting ministerie te ondernemen.

De uitvoering van deze wettelijke bepalingen is dus niet zonder slag of
stoot verlopen. De wet is ingewikkeld, de bedrijfsverenigingen zijn het
niet altijd eens met de eruit resulterende uitkeringsrechten en houden
zich ook overigens niet altijd strikt aan de wettelijke bepalingen, de
rechter heeft wetgever en bedrijfsverenigingen gecorrigeerd en de
bedrijfsverenigingen hebben actie ondernomen richting wetgever. In feite
is deze strijd nog niet gestreden, zolang er nog een reparatiewets–
voorstel24 bij het parlement aanhangig is en het werkloosheidsbegrip nog
in het kader van het Project Evaluatie Stelselherziening heroverwogen
wordt.

22 CRvB dd 6-11-1990, WW 1989/364. RSV
1991/98
23 CRvB dd 24-7-1990. WW 1988/366. RSV
1990/347
24 21 608 (Wijziging enkele bepalingen
inzake het recht op uitkering)

2.2.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

De commissie heeft vastgesteld, dat de uitvoering van deze wettelijke
bepalingen effectief is voor wat betreft de doelstelling te voorkomen dat
de wet voor mensen met een geringe dienstbetrekking te hard uitwerkt.

De toegankelijkheid voor deeltijders is vergroot: ook indien slechts een
beperkt aantal uren wordt gewerkt, bestaat in principe recht op uitkering.
Daar staat tegenover, dat de desbetreffende wetsbepaling voor andere
groepen complicerend heeft gewerkt.

Bepaalde groepen met een sterk wisselend arbeidspatroon, zoals
uitzendkrachten, artiesten en oproepkrachten kunnen in een situatie van
vrijwel permanente werkloosheid verkeren. Dit door een combinatie van
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het herleven van oude rechten en het zogenoemde herhaald urenverlies.
(Steeds als de gemiddelde arbeidsduur met ten minste 5 uur of de helft
van het aantal gewerkte uren vermindert, ontstaat een nieuw recht op
WW.)

Op de vraag of door het opnemen van het werkloosheidsbegrip in de
wet de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid zijn vergroot, past dus een
genuanceerd antwoord. Het creëren van rechtszekerheid en rechtsge–
lijkheid wordt in belangrijke mate bereikt. Toch zijn er minpunten.

In het onderzoek is geconstateerd dat er verschillen bestaan tussen de
bedrijfsverenigingen in de wijze waarop de wet wordt geïnterpreteerd.
(Deze verschillen zijn overigens gradueel; er bestaan namelijk ook
belangrijke uniformerende tendensen vanuit nadere regelgeving en juris–
prudentie.)

Er zijn sterke aanwijzingen dat de complexe wet– en regelgeving en de
eerste effecten van de jurisprudentie op deze onderdelen heeft geleid tot
onzekerheid bij de bedrijfsverenigingen over de richting die ze in de
uitvoeringspraktijk moesten inslaan. Deze onzekerheid staat haaks op het
streven naar rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.

Onvermeld mag in dit kader echter niet blijven, dat de bedrijfsvereni–
gingen en hun uitvoeringsorganen ook actief hun eigen «redelijke oplos–
singen» hebben gezocht - en nog steeds zoeken - en daarbij veelal
uitgaan van begrippen ontleend aan de oude Werkloosheidswet.

Hoe dan ook veroorzaakt de complexiteit van deze wettelijke
bepalingen een grote variatie in individuele uitkeringssituaties, waardoor
de uitvoering boven het normale wordt belast.

2.3. Arbeidsverledeneis

2.3.1. Doelstellingen wettelijke bepalingen

In de oude Werkloosheidswet was er naast de referte-eis geen
arbeidsverledeneis opgenomen.

Voor de invoering van de arbeidsverledeneis in de nieuwe Werkloos–
heidswet werd in de memorie van toelichting bij wetsvoorstel 19 261 (de
nieuwe Werkloosheidswet) het volgende overwogen25:

- de redengeving voor het verschil in uitkeringsrechten tussen
ex-werknemers en anderen wint aan overtuigingskracht naarmate het
werknemerschap langer heeft geduurd;

- een met het arbeidsverleden toenemende duur van de loongerela–
teerde uitkering past goed in de wijze waarop de gedeelde verantwoor–
delijkheid tussen overheid en bedrijfsleven in een herzien stelsel gestalte
zou moeten krijgen, in die zin dat de primaire verantwoordelijkheid van
het bedrijfsleven meer nadruk krijgt naar mate de uitkeringsgerechtigde
langer aan het arbeidsproces heeft deelgenomen.

Op basis van wetsvoorstel 19 261 (de nieuwe Werkloosheidswet) heeft
de commissie als doelstellingen van de invoering van de arbeidsverle–
deneis aangemerkt:

Eerste doelstelling:
het afhankelijk maken van de uitkeringsduur van het arbeidsverleden.

Overige doelstellingen:
het verschil in uitkeringsrechten tussen ex-werknemers en anderen

beter kunnen motiveren en de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven
meer nadruk geven naarmate de uitkeringsgerechtigde langer aan het

" Memorie van Toeiichting, biz 4. 22,152 arbeidsproces heeft deelgenomen.
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26 Artikel 42, lid 1 en 2 Werkloosheidswet
luidt:
1. De uitkeringsduur is een half jaar, te
rekenen vanaf de eerste dag waarop het
recht op uitkering is ontstaan
2. Indien de werknemer:
a aantoont in de periode van vijf kalender–
jaren onmiddellijk voorafgaande aan het jaar :

waarin zijn werkloosheid is ingetreden, in
tenminste drie kalenderjaren over 52 of
meer dagen per jaar loon te hebben
ontvangen, of
b onmiddellijk voorafgaande aan of op zijn
eerste dag van werkloosheid recht heeft op
een uitkering op grond van een wet als
genoemd in artikel 19, eerste lid, onderdeel
b, c, of d;
wordt de uitkeringsduur, bedoeld in het
eerste lid, bij een arbeidsverleden van
tenminste:
5 jaren, verlengd met 3 maanden,
10 jaren, verlengd met een half jaar;
15 jaren, verlengd met een jaar;
20 jaren, verlengd met anderhalf jaar;
25 jaren, verlengd met twee jaar;
30 jaren, verlengd met twee en een half
jaar;
35 jaren, verlengd met drie en een half jaar;
en
40 jaren, verlengd met vier en een half jaar
27 Aanvankelijk werd uitgegaan van een
arbeidsverleden van èèn jaar bij 52
werkweken van minimaal 8 uur.

Instrument:
het relateren van de uitkeringsduur aan het arbeidsverleden.

2.3.2. Inhoud en uitleg wettelijke bepalingen

In de Wet Werkloosheidsvoorziening bestond sinds 1983 een
verzwaring van de referte-eis of dagen-eis voor personen beneden de 23
jaar. Deze verzwaring bestond uit een extra voorwaarde inhoudende dat
de werkloze werknemer moet kunnen aantonen in een periode van 3 jaar
onmiddellijk voorafgaande aan de werkloosheid tenminste gedurende
130 weken in een dienstbetrekking van niet bijkomstige aard werkzaam
te zijn geweest. De arbeidsverledeneis in de nieuwe Werkloosheidswet is
uit deze systematiek ontwikkeld.

De nieuwe Werkloosheidswet kent twee soorten uitkeringen, geregeld
in de artikelen 4226 tot 53: de loondervingsuitkering en de vervolguit–
kering. Deze verschillen wat betreft de hoogte: de loondervingsuitkering
bedraagt 70% van het laatste loon (dagloon). De vervolguitkering
bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon.

De loondervingsuitkering is in twee delen te splitsen.
De werknemer die werkloos wordt heeft allereerst recht op een basis–

uitkering. De duur hiervan is een half jaar. Om ervoor in aanmerking te
komen moet hij voldoen aan de voorwaarden voor het recht op uitkering
(werkloos zijn, referte-eis, afwezigheid van uitsluitingsgronden).
Aansluitend aan het eerste half jaar kan de uitkering voortgezet worden.
Dit is de zogenaamde verlengde uitkering. Om hiervoor in aanmerking te
komen moet de werknemer aan twee voorwaarden voldoen (artikel 42
Werkloosheidswet):

a. in de vijf jaar voor de werkloosheid moet de werknemer ten minste
drie jaar over 52 of meer dagen27 loon hebben ontvangen. Dit is de
3-uit-5 eis;

b. de werknemer moet een arbeidsverleden van ten minste vijf jaar
hebben. Het arbeidsverleden wordt bepaald door bij elkaar te tellen

- het aantal kalenderjaren waarin de werknemer in de vijf jaar voor hij
werkloos werd over 52 of meer weken loon heeft ontvangen (het feitelijk
arbeidsverleden) en

- de periode die verstreken is tussen de 18e verjaardag van de
werknemer en de dag, gelegen vijf jaar voor hij werkloos werd. Deze
periode vormt het fictief arbeidsverleden.

In verband met praktische problemen met de uitvoering van de
arbeidsverledeneis (zie 2.3.3.) is in een nader wetsvoorstel (21 892) de
arbeidsverledeneis aangepast. De essentie van de arbeidsverledeneis is
daarbij niet gewijzigd.

2.3.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

De uitvoering had grote problemen met de aanvankelijke werkweken
van minimaal 8 uur in de 3-uit-5 eis. De wettelijke definitie is op verzoek
van Federatie van Bedrijfsverenigingen en Sociale Verzekeringsraad
gewijzigd in «52 werkdagen per jaar». Knelpunt hierbij was de gegevens–
verstrekking door de werkgever ten aanzien van het gewerkte aantal
weken (meer dan 8 uur) in de jaaropgave.

In het algemeen kan de arbeidsverledeneis bewerkelijk zijn. Daarmee is
hij moeilijk te controleren.

Voor een goede uitvoering van deze bepaling hebben de uitvoeringsor–
ganen inzicht nodig in het arbeidsverleden van werknemers die een
beroep doen op de Werkloosheidswet. De verzekerdenadministratie
(VZA) is mede opgezet om dit inzicht te verschaffen.
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28 Op 4 april 1985 heeft de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
Sociale Verzekermgsraad een aanwijzing
gegeven de uitvoermgsorganen sociale
verzekering te instrueren met betrekking tot
de inrichting van een verzekerdenadmini–
stratie (VZA).
De Sociale Verzekeringsraad heeft in zijn
vergadering van 17 december 1987
voorschriften met betrekking tot de
inrichting van een VZA vastgesteld, die per
circulaire van 30 december 1987 aan de
bedrijfsverenigingen zijn medegedeeld
De uiteindelijke en definitieve verplichting
voor het inrichten of doen inrichten van een
VZA door de uitvoeringsorganen is gekomen
bij de Wet van 28 december 1988. Stb
1988, 655, de Wet invoering sociaal-fiscaal
nummer Met name de OSV is daarbij
ingrijpend aangepast en uitgebreid

De verzekerdenadministratie is vanaf 1985 in discussie, maar het
duurde tot 1989 voor hij wettelijk werd ingevoerd en operationeel kon
worden gemaakt door invoer van de noodzakelijke gegevens28. Een
volledig overzicht van ieders arbeidsverleden in de laatste vijf jaar zou in
principe pas in 1992 beschikbaar kunnen zijn.

De bedrijfsverenigingen hadden lange tijd grote moeite met de verze–
kerdenadministratie.

lllustratief daarvoor is het volgende fragment uit het openbare verhoor
dd 7 juni 1993 met mevrouw Ter Veld, die verhaalt van de eerste weken
(oktober 1989) van haar staatssecretariaat:

«Toen ik er net twee weken of misschien nog wel iets korter zat, had ik
een gesprek met de Sociale Verzekeringsraad over het punt dat men in
oktober had gemerkt dat bedrijfsverenigingen de arbeidsverledeneisre–
gistratie nog niet hadden uitgevoerd, terwijl zij dat per 1 januari van dat
jaar hadden moeten uitvoeren. Het feit, dat zij dat niet konden uitvoeren,
betekende ook dat de door de Kamer gegeven toestemming voor het
eerste aanloopjaar niet kon functioneren.»

De wijze waarop de uitvoeringsorganen zijn omgegaan met de arbeids–
verledeneis kan in drie perioden worden ingedeeld: de beginfase (globaal
eerste helft 1987), de periode van de tweede helft van 1987 tot en met
1991 en de periode vanaf 1992.

De eerste periode was er één van improvisatie. Zoals ook voor andere
nieuwe begrippen in de nieuwe Werkloosheidswet het geval was, was de
uitvoeringspraktijk nog niet uitgekristalliseerd. In de beginperiode werd
daarom door enkele uitvoeringsorganen de oude uitvoeringspraktijk
gecontinueerd.

In de tweede periode diende de cliënt zelf aan de hand van bijvoor–
beeld loonstroken, bankafschriften of een werkgeversverklaring aan te
tonen dat er sprake was geweest van een dienstverband. Voor zover een
cliënt in het geheel niet aannemelijk kon maken een dienstverband te
hebben gehad, werd geen uitkering verstrekt. Bij twijfelgevallen (gedeel–
telijk, maar geen volledig bewijsmateriaal) werd door de bedrijfsver–
eniging per geval een beslissing genomen.

In de derde periode, vanaf 1992, wordt de verzekerdenadministratie
gebruikt om het arbeidsverleden te controleren. Problemen doen zich nu
alleen nog voor bij cliënten die in de periode van vijf jaar voorafgaande
aan de werkloosheid zijn gewisseld van bedrijfstak en daarmee ook van
uitvoeringsorgaan. De verzekerdenadministraties van de verschillende
uitvoeringsorganen zijn nog niet aan elkaar gekoppeld. In dergelijke
gevallen worden schriftelijk bij het desbetreffende uitvoeringsorgaan de
gewenste gegevens aangevraagd.

2.3.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

De commissie heeft vastgesteld, dat van de mogelijkheden van de
verzekerdenadministratie door het ontbreken van een koppeling tussen
de verzekerdenadministraties van de verschillende uitvoeringsorganen
nog niet optimaal gebruik wordt gemaakt.

De doelstellingen van de wetgever worden weliswaar vanaf de
invoering van de arbeidsverledeneis in principe bereikt, maar er waren
ook steeds uitvoeringsproblemen, die blijkbaar moeizaam worden
opgelost.

2.4. Scholing

2.4.1. Doelstellingen wettelijke bepalingen

De oude Werkloosheidswet kende geen scholingsartikel. Wel bestond
ook vóór 1987 al de mogelijkheid scholing te volgen met behoud van
uitkering.
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Wetsvoorstel 19 261 (de nieuwe Werkloosheidswet) doet twee
voorstellen over scholing29.

In de eerste plaats is in artikel 26 vastgelegd dat de werknemer
verplicht is om deel te nemen aan een voor hem gewenste opleiding of
scholing en voldoende mee te werken aan het bereiken van een gunstig
resultaat. Dit is één van de verplichtingen, die gelden voor de uitkerings–
gerechtigde als het gaat om het geldend maken van het recht op
uitkering. De bedoeling is dat men zoveel mogelijk doet om te
voorkomen dat men op uitkering aangewezen raakt en dat men het
redelijkerwijs mogelijke doet om een recht op uitkering zo beperkt
mogelijk te houden.

In de tweede plaats bestond het voornemen om voorzieningen in de
nieuwe werkloosheidswet op te nemen, waaronder de faciliteit van
behoud van uitkering bij scholing. Het hoofdstuk van de wet met
betrekking tot de voorzieningen (hoofdstuk VI) was oorspronkelijk niet
concreet ingevuld. Wel was in de memorie van toelichting aangegeven
wat de doelstellingen van de voorzieningen in het algemeen en van
voorzieningen met betrekking tot scholing in het bijzonder zouden zijn.

Door middel van de vierde nota van wijziging (19 261, nr. 60) is
feitelijk het scholingsartikel in de nieuwe Werkloosheidswet opgenomen.
Vanuit de Kamer was opgemerkt dat er een onrechtvaardigheid zat in de
uitwerking van de scholingsverplichting, omdat de verplichting wel was
opgenomen in de wet, maar het recht op behoud van uitkering niet.

Op basis van wetsvoorstel 19 261 (de nieuwe Werkloosheidswet) heeft
de commissie als doelstellingen van de invoering van het scholingsartikel
aangemerkt:

Eerste doelstelling:
het creëren van mogelijkheden, die direct of indirect de (her)intreding

op de arbeidsmarkt bevorderen waardoor het recht op uitkering zo
beperkt mogelijk wordt gehouden.

Overige doelstellingen:
verbetering van de maatschappelijke omstandigheden van werklozen

door zinvolle ontplooiing.

Instrument:
bepalingen in de wet inzake het bieden van faciliteiten om met behoud

van uitkering onderwijs te kunnen volgen en het opleggen van de plicht
om deel te nemen aan een voor de werknemer gewenste opleiding of
scholing en de plicht om voldoende mee te werken aan het bereiken van
een gunstig resultaat.

2.4.2. Inhoud en uitleg wettelijke bepalingen

Oude Werkloosheidswet
Ook in gevallen waarin er geen reële beschikbaarheid van de arbeids–

markt meer bestond in verband met het volgen van een opleidmg,
werden uitkeringen verstrekt. Deze contra-legem uitvoering was
weliswaar in strijd met de lijn die in de rechtspraak uitgezet was, maar
de Centrale Raad van Beroep liet zich er inhoudelijk niet over uit.

De criteria voor de noodzakelijkheid van het volgen van een scholing of
opleiding stonden in FBV-circulaires (C592 dd 5 september 1974 en
C771 dd 7 april 1986).

Nieuwe Werkloosheidswet
In de nieuwe Werkloosheidswet is scholing met behoud van uitkering

29 Memorie van Toeiichting, biz. 32, 70-72 geregeld in de artikelen 75 t/m 78, in combinatie met artikel 20 (beëin–
en Vierde Nota van Wijziging. diging V3n het recht).
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30 Aanvankelijk had de SVr inzake scholing
bij Circulaire 894 dd 8 december 1986 de
tot dan toe geldende criterla van toepassing
verklaard, laatstelijk neergelegd in de
FBV-circulaire C781 dd 17 februari 1987
Toen de CRvB het met een dergelijke
delegatie niet eens bleek, heeft de SVr
alsnog bij besluit van 21 december 1990
regels uitgevaardigd, die per 1 januari 1991
in werkmg traden

Artikel 76 Werkloosheidswet luidt:
1. Indien de werknemer die recht heeft op uitkering op grond van

hoofdstuk II, gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel van de
bedrijfsvereniging noodzakelijke opleiding of scholing, blijft volgens door
de Sociale Verzekeringsraad te stellen regels het recht op uitkering op
grond van dat hoofdstuk bestaan totdat die opleiding of scholing is
beëindigd.

2. In de door de Sociale Verzekeringsraad te stellen regels worden in
ieder geval voorschriften en beperkingen gegeven met betrekking tot de
aard, de omvang en de duur van de opleiding of scholing als bedoeld in
het eerste lid.

Het is dus de bedrijfsvereniging die oordeelt over de noodzakelijkheid
van een bepaalde scholing of opleiding.

Vindt de bedrijfsvereniging de scholing noodzakelijk, dan wordt de
uitkering voortgezet. De werknemer wordt vrijgesteld van sollicitatiever–
plichtingen. De werknemer dient wel te proberen aansluitend aan de
scholing een baan te krijgen. De werknemer kan bovendien verplicht zijn
werk te zoeken naast de scholing, bijvoorbeeld als deze niet de gehele
werkweek in beslag neemt.

De Sociale Verzekeringsraad kan regels stellen met betrekking tot het
met behoud van uitkering volgen van een scholing of opleiding, zowel ten
aanzien van de aard van de opleiding (objecttoets) als het uitkeringsrecht
van de werknemer (subjecttoets). Tot nu toe heeft de Sociale Verzeke–
ringsraad zich beperkt tot voorwaarden waaraan de opleiding moet
voldoen. De subjecttoets is vooralsnog geen onderwerp van SVR-richt–
lijnen, zodat deze een zaak van de bedrijfsvereniging zelf blijft30.

De Centrale Raad van Beroep heeft een aantal uitspraken gedaan
waarin de scholingsbepalingen in de Werkloosheidswet worden
uitgelegd.

De rechter heeft niet geaccepteerd dat de Federatie van Bedrijfsver–
enigingen in plaats van de Sociale Verzekeringsraad regels zou stellen
voor de noodzakelijkheid van een scholing of opleiding. Artikel 76 dient
toegepast te worden.

Ook heeft de rechter de kring van personen beperkt tot diegenen die
recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Deze omschrijving van de kring van personen heeft tot gevolg dat in
een aantal gevallen geen recht op toepassing van artikel 76 bestaat. Dit
doet zich met name voor bij zogenaamde aansluitende scholing:
werknemers zijn reeds vóór de eerste werkloosheidsdag met de opleiding
begonnen of nemen ontslag om aansluitend een opleiding te gaan doen
(carrièrescholing).

Dergelijke werknemers zijn niet beschikbaar om arbeid te aanvaarden,
dus niet werkloos, hebben geen recht op uitkering en kunnen als gevolg
daarvan geen aanspraak maken op de scholingsvoorziening.

2.4.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

De wet biedt de bedrijfsverenigingen dus de mogelijkheid een
werkloze het volgen van een opleiding met behoud van uitkering toe te
staan. Het toekennen van een dergelijke voorziening heeft voor de
bedrijfsvereniging twee mogelijke gevolgen met financiële conse–
quenties, los van de bekostiging van de cursus:

- betrokkene is gedurende de opleidingsperiode niet beschikbaar voor
de arbeidsmarkt, zodat de uitkering in ieder geval tijdens de opleiding
doorloopt;

- de wettelijke WW-termijn wordt zonodig verlengd tot het einde van
de cursus.
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1 Met arbeidsbureau opereert sinds 1
januari 1991 onder het gezag van een
Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening
(RBA), dat op zijn beurt weer valt onder het
Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA).
32 Per 1 juli 1990 ging een experiment van
start waarm in somtnige gevallen geen
toestemming vooraf van de bedrijfsver–
eniging meer nodig was.
33 Werkt het scholingsbeleid? Evaluatie van
het scholingsbeleid van de Federatie van
Bedrijfsverenigingen, uitgevoerd door
P.A.M. Poelstra, M Brandes, G R.J. Kalb, B.
Muller en W.J Overbeeke van de afdeling
statistiek en onderzoek sv van het Gemeen–
schappelijk Admimstratiekantoor (Nr R
92-01, januari 1992)

In de praktijk komt het ook voor dat scholing wordt gedoogd, dat wil
zeggen zonder verlenging van uitkeringsduur en met verplichting tot
beschikbaar zijn.

Voor scholing met behoud van uitkering bij het volgen van een
opleiding gelden bepaalde regels, de objecttoets en de subjecttoets. (Zie
2.4.2.) Voor de objecttoets heeft de Federatie van Bedrijfsverenigingen
een lijst met goedgekeurde opleidingen opgesteld. Deze lijst loopt door
de snelle ontwikkelingen in het scholingsveld altijd wat achter. De
bedrijfsvereniging verricht zo nodig buitendienstonderzoek om de
opleiding zelf te beoordelen.

Voor de subjecttoets is een vereiste, dat het arbeidsbureau31 de
werkloze kansarm acht en dat het gaat om een goedgekeurde scholing32.

Uit het onderzoek blijkt, dat vrijwel alle bedrijfsverenigingen zich het
recht voorbehouden om af te wijken van het oordeel van het arbeids–
bureau. Zij zijn van oordeel dat het arbeidsbureau soms te ruimhartig is
in het afgeven van noodzakelijkheidsverklaringen (verklaringen in het
kader van het experiment Scholing met behoud van uitkering). Het
arbeidsbureau adviseert in de ogen van de bedrijfsverenigingen soms
een scholing, terwijl betrokkene ook zonder scholing binnen de
bedrijfstak passend werk zou kunnen vinden.

De bedrijfsvereniging stelt zich op het standpunt, dat scholingen die
primair de ontplooiing en promotiekansen van betrokkene dienen, terwijl
de huidige functie voldoende perspectieven op werk biedt, niet vanuit de
Werkloosheidswet behoren te worden gefinancierd. De DETAM is een
exponent van deze benadering. De BVG voert in dezen een ruimhartiger
beleid.

Regionale arbeidsvoorzieningsfunctionarissen menen daarentegen dat
de bedrijfsverenigingen soms te weinig ruimhartig zijn. Men wijst op het
volgende:

- De bedrijfsverenigingen zijn te zeer op de eigen sector gericht (een
scholing die opleidt voor een functie buiten de sector wordt te makkelijk
afgewezen).

- De bedrijfsverenigingen wijzen functiegerichte scholingen bijna per
definitie af met het argument dat de werkgever dergelijke opleidingen
maar moet betalen (aan een functiegerichte scholing is vaak een werkga–
rantie verbonden).

Zij wijzen in dit verband op concurrentievervalsing;
- De bedrijfsverenigingen lijken te werken met een scholingsbudget;

de Kleine Commissies van bedrijfsverenigingen zouden strenger in hun
oordeel worden naarmate in een bepaalde periode meer scholingen zijn
toegestaan.

- De bedrijfsverenigingen zouden teveel twijfelen aan de effectiviteit
van de scholing.

In het algemeen is er bij de bedrijfsverenigingen de laatste jaren een
verminderde weerstand tegen de rol van arbeidsvoorziening: Kleine
Commissies gaan de positieve adviezen van het arbeidsbureau iets
ruimhartiger toetsen.

Deze bevindingen zijn globaal in overeenstemming met andere onder–
zoeksresultaten. Zo evalueerde de Federatie van Bedrijfsverenigingen in
1991 het scholingsbeleid van de bedrijfsverenigingen, zoals dat wordt
vorm gegeven door de commissie Scholing van de FBV. De conclusies
van dit FBV-rapport, Werkt het scholingsbeleid?33, luidden:

- Bedrijfsverenigingen beslissen over toepassing van artikel 76
Werkloosheidswet in overeenstemming met de door de Federatie geadvi–
seerde criteria.

- In het aanbod van scholingsaanvragen vanuit de arbeidsbureaus zijn
oudere werklozen (35 jaar en ouder) ondervertegenwoordigd.
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34 Overgenomen uit PS 1992/17 dd 29 juli,
het artikel over scholing, arbeidsmarkt en
sociale zekerheid in de sociale verzekering,
van mevr. mr. E.J. Willems, blz 1323-1325.
3i Toestemming krijgen voor scholmg van
een bedrijfsvereniging, door B. Marseille,
Sociaal Maandblad Arbeid 48 (1993) 1, dd
1 januari 1993
36 Uitgangspunten, vastgesteld in FBV-CBA
overleg.
PS 1992/17 dd 29 juli 1992, blz. 1317.

- Een zesde deel van de scholingsaanvragers volgde de scholing niet
of nauwelijks. Driekwart daarvan vond desondanks werk. Dit wijst erop,
dat de inschatting van de arbeidsmarktpositie van de scholingsaanvrager
door de arbeidsbureaus bij ten minste eenachtste deel van de gevallen
vraagtekens oproept.

- Scholing leidt in eerste instantie tot een verlenging van de werkloos–
heidsduur, na de scholing echter tot een snellere uitstroom.

- Er zijn voldoende aanwijzingen om te stellen dat de kosten aan extra
uitkeringen gedurende de scholing, worden gecompenseerd door het
sneller vinden van een baan na de scholing. Kwantificering van de
opbrengst van scholing is door de beperkingen van dit onderzoek onvol–
doende betrouwbaar.

Een andere evaluatie, eveneens door de Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen, betreft de resultaten van het experiment «Scholing met behoud
van uitkering», dat op 1 juli 1990 van start ging. Met dit experiment
kunnen arbeidsbureaus in een aantal vooraf omschreven situaties
bepaalde cliënten met een WW-uitkering zonder toestemming vooraf van
de bedrijfsvereniging plaatsen in een noodzakelijk geachte opleiding. Het
recht op uitkering komt niet in het gedrang en in sommige gevallen
wordt een voorziening getroffen om een uitkering te verlengen ten
behoeve van de scholing34.

Enkele van de conclusies van deze evaluatie waren, dat scholing een
belangrijke stimulans betekent voor de mobiliteit en dynamiek van
cliënten op de arbeidsmarkt. Scholing werkt, en blijkbaar ook snel.
Geïnterviewden op de arbeidsbureaus onderschrijven het belang van
meer samenwerking met bedrijfsverenigingen ten volle.

Nog een ander onderzoek35 naar de vragen:
Waarom staan bedrijfsverenigingen in ongeveer 60% van de aanvragen

scholing toe, gedogen ze in ruim 30% van de aanvragen scholing, en
verbieden ze in iets minder dan 10% van de gevallen scholing? leidt tot
de volgende conclusies:

- De beslissingen van bedrijfsverenigingen kunnen maar zeer ten dele
verklaard worden uit de toepassing van de objecttoets, die toch op
wettelijke regels is gebaseerd.

- De bedrijfsverenigingen maken in ruime mate, maar zonder
eenduidige criteria, gebruik van hun wettelijke bevoegdheid te beslissen
over de noodzaak voor een individuele uitkeringsgerechtigde om een
bepaalde scholing te volgen.

- Er bestaat een zeker verband tussen de kans op toestemming voor
scholing enerzijds en de kosten die het verlenen van scholing voor een
bedrijfsvereniging met zich meebrengt anderzijds.

Dit onderzoek betreft de periode juli 1989totjuli 1991.

De uitgangspunten van arbeidsbureaus en bedrijfsverenigingen zijn
volgens de betrokkenen als volgt36.

«Arbeidsbureaus hebben de verantwoordelijkheid om werklozen zo
snel en effectief mogelijk te reïntegreren. Voor hen is het niet van
wezenlijk belang hoe die reïntegratie wordt gefinancierd.

Bedrijfsverenigingen hebben de verantwoordelijkheid om de WW uit te
voeren. Die verantwoordelijkheid brengt mee dat WW-gelden verant–
woord moeten worden besteed. Dat brengt bedrijfsverenigingen tot de
opvatting dat scholing met behoud van uitkering - hoe wenselijk ook en
het wordt ook vaak toegestaan - niet mag leiden tot verdringing van
normale interne opleidingen en inwerkperiodes in het bedrijfsleven. Die
horen, vinden de bedrijfsverenigingen, niet ten laste van de WW-fondsen
maar ten laste van het bedrijfsleven te komen. Een andere benadering
zou kunnen leiden tot een lastenverschuiving naar de collectieve sector,
die in de miljarden guldens kan lopen.»
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37 CRvB dd 10-7-1990, WW 1988/440. RSV
1990/343
38 CRvB dd 10-7-1990, WW 1988/536, RSV
1990/344

De commissie stelt vast, dat de bedrijfsverenigingen hier in principe
optreden als bewakers van de premiegefinancierde fondsen.

De oplossing voor de verschillende zienswijze van arbeidsbureaus en
bedrijfsverenigingen en de daaruit voortvloeiende problemen dient
volgens betrokkenen te liggen in een betere aansluiting van de manier
waarop arbeidsbureaus en bedrijfsverenigingen het instrument scholing
hanteren. Blijkens een recente nota van de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (zie paragraaf 2.8.) denkt deze daarnaast aan
wetswijziging.

Jurisprudentie scholing
Uit de jurisprudentie valt op te maken, dat bedrijfsverenigingen niet

altijd even strikt omgaan met het vereiste dat er formeel sprake moet zijn
van werkloosheid om scholing met behoud van uitkering te kunnen
toepassen. Men baseert zich daarbij op de doelstellingen van de
wetgever.

Bedrijfsverenigingen beoordeelden vanaf 1987 aanvankelijk op basis
van FBV-richtlijnen of een opleiding aan de noodzakelijke eisen voldeed
(objecttoets).

Bedrijfsverenigingen voerden soms ook, op basis van de doelstellingen
van de wetgever, een scholingsbeleid speciaal gericht op bepaalde
categorieën werklozen.

De Centrale Raad van Beroep heeft hierover een aantal uitspraken
gedaan.

a. Aansluitende scholing37.
Het door de Centrale Raad van Beroep in deze uitspraak gegeven

oordeel dat er formeel sprake moet zijn van werkloosheid alvorens art.
76 Werkloosheidswet toegepast kan worden, wordt door de meeste
bedrijfsverenigingen terzijde geschoven: op dit punt wordt veelal een
buitenwettelijk beleid gevoerd. De Centrale Raad van Beroep 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 als door de
Werkgroep Wetsinterpretatie en Sanctiesysteem Stelselherziening
(WSS) van de Federatie van Bedrijfsverenigingen uitvoerig behandeld.

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

De Federatie van Bedrijfsverenigingen vroeg in een brief aan de
Sociale Verzekeringsraad 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
Federatie van Bedrijfsverenigingen bewust de schijn te wekken dat
buitenwettelijk beleid gepropageerd werd: «De Federatie van Bedrijfsver–
enigingen acht het aangewezen, onder respectering van het principe dat
de bedrijfsverenigingen gehouden zijn constante jurisprudentie te volgen,
de Sociale Verzekeringsraad te wijzen op de gevolgen van deze jurispru–
dentie en hem te verzoeken deze problematiek onder de aandacht van de
wetgever te brengen.»

b. Het ontbreken van een wettelijke grondslag voor de objecttoets38.
Met deze uitspraak oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat het

jarenlang door de bedrijfsverenigingen gevoerde beleid bij de beoor–
deling van de vraag of artikel 76 toegepast diende te worden, geen
wettelijke grondslag had. (De door de Sociale Verzekeringsraad op te
stellen regels ex artikel 76 Werkloosheidswet waren immers nog niet tot
stand gekomen.)

De bedrijfsverenigingen raakten als gevolg van deze uitspraak hun
greep op die beoordeling gedeeltelijk kwijt. Deze situatie achtten ze zeer
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38 CRvB dd 18-6-1991, WW 1989/368, RSV
1991/286
40 Slechts met behulp van
evaluatie-onderzoek en wetenschappelijk
onderzoek is het mogelijk vast te stellen, dat
versterking van de arbeidsmarktpositie van
de werklozen en bevordering van de
uitstroom, zij het niet direct van de
langdurig werklozen en ouderen,
waarschijnlijk de doorslag geven.

ongewenst. De Sociale Verzekeringsraad werd verzocht zo spoedig
mogelijk regels ex artikel 76 Werkloosheidswet op te stellen.

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

c. Toepassing artikel 76/Categorale beoordeling/ Zorgvuldigheidseis39.
Teneinde te komen tot een zorgvuldig beheer van werkloosheidsgelden

achtte de Bedrijfsvereniging Overheidsdiensten zich bevoegd tot het
maken van een onderscheid tussen verschillende categorieën
werknemers. Tevens meende de bedrijfsvereniging uit de Memorie van
Toelichting van de nieuwe Werkloosheidswet te kunnen opmaken dat de
scholingsvoorziening in het bijzonder voor langdurig werklozen was
bedoeld.

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.

Deze uitspraken hebben geleid tot een advies dd 25 februari 1992 van
de Federatie van Bedrijfsverenigingen aan de bedrijfsverenigingen.
Daarin stond de aanbeveling eerst nader onderzoek te doen voordat de
bedrijfsverenigingen een aan het arbeidsbureau contraire beslissing
neemt. Dit advies leidde tot verdere samenwerking tussen bedrijfsver–
eniging en arbeidsbureau.

2.4.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

De commissie neemt bij de beoordeling van de mate waarin de doelstel–
lingen van de wetgever worden bereikt, de volgende bevindingen in
aanmerking.

- Op het punt van de scholing hebben de bedrijfsverenigingen vanaf
de invoering van de Werkloosheidswet een eigenzinnig beleid gevoerd,
dat zij dachten te legitimeren door verwijzing naar de doelstellingen van
de wetgever.

- Door het geven van toepassing aan artikel 76, ook in gevallen van
aansluitende scholing, hebben de bedrijfsverenigingen in formele zin
onrechtmatig gehandeld. Dit handelen heeft tot gevolg gehad dat
werkloosheidsuitkeringen verlengd zijn en dat de werkloosheidsfondsen
hiervoor zijn belast.

De commissie heeft vastgesteld, dat de volumebeperkende effecten
van het scholingsartikel onduidelijk zijn. Er ontbreekt veel aan de samen–
werking tussen de betrokken organen, onder andere met het gevolg dat
niet geregistreerd wordt welke gevolgen de toepassing van het
scholingsartikel heeft voor de arbeidsmarktpositie van de werkloze40.
Hierdoor kan het effect van de toepassing van het scholingsartikel niet
worden vastgesteld.

De eerste jaren werden door de arbeidsbureaus relatief weinig
scholingsvoorstellen gedaan. Het scholingsartikel wordt pas sinds
1990/1991 frequent toegepast. Er is sinds 1991 verbetering
waarneembaar in de samenwerking met arbeidsvoorziening: Kleine
Commissies gaan de positieve adviezen van arbeidsbureaus iets milder
toetsen.

De scholingsbepaling is moeilijk uitvoerbaar, danwel arbeidsintensief,
zolang er geen schot zit in de afstemming met arbeidsvoorziening.

De doelstellingen van de wetgever ten aanzien van scholing met
behoud van uitkering zijn vóór 1991 maar beperkt gerealiseerd.

Over de doelstelling van verbetering van de maatschappelijke omstan–
digheden van werklozen door zinvolle ontplooiing is op grond van het
onderzoek weinig te zeggen.
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41 De term sollicitatieplicht, gebruikelijk om
de hier beschreven problematiek aan te
duiden, komt niet voor in de Werkloos–
heidswet. In paragraaf 2 5 2 wordt de
wettelijke terminologie uiteengezet.
42 Memorie van Toelichting, blz 32, 141
43 In dit artikel van de oude WW staan met
zoveel woorden dezelfde formuleringen voor
de sollicitatieplicht van werknemers als in
artikel 24 van de nieuwe WW Alleen het
begrip passende arbeid is niet gedefinieerd

2.5. Sollicitatieplicht41

2.5.1. Doelstellingen wettelijke bepalingen

De sollicitatieplicht als zodanig is nauwelijks gewijzigd in het kader van
de stelselherziening. Alleen is er een wijziging opgetreden door het
opnemen van een nadere definiëring van het begrip passende arbeid. Dit
begrip werd door de uitvoeringsorganen minder ruim (dat is: minder
eisen stellend aan de werkloze) uitgelegd dan door de rechter zou zijn
toegestaan.

Op basis van wetsvoorstel 19 26142 (de nieuwe Werkloosheidswet)
heeft de commissie als doelstellingen van de bepalingen inzake sollicita–
tieplicht en passende arbeid aangemerkt:

Eerste doelstelling:
het creëren van mogelijkheden om te voorkomen dat men op uitkering

aangewezen raakt en om te bevorderen dat het recht op uitkering zo
beperkt mogelijk wordt gehouden.

Overige doelstellingen:
in de uitvoering meer uniformiteit krijgen, «contra-legem» uitvoering

tegengaan en concretisering van het begrip passende arbeid ten behoeve
van uitvoering en rechtspraak.

Instrument:
de werknemer wordt wettelijk verplicht om te voorkomen dat hij

werkloos is of blijft doordat hij in onvoldoende mate tracht passende
arbeid te verkrijgen, waarbij het begrip passende arbeid in de wet is
opgenomen.

2.5.2. Inhoud en uitleg wettelijke bepalingen

Oude wetgeving
In de oude Werkloosheidswet was geen definitie van «passende

arbeid» opgenomen. De rechter vulde het begrip in aan de hand van
artikel 31 lid 143.

In de rechtspraak kan een aantal criteria of beschrijvingselementen die
een rol speelden bij de beoordeling van het passende karakter van
bepaalde arbeid, onderscheiden worden. Onder andere bestond er een
onderscheid tussen objectieve en subjectieve criteria, dat wil zeggen
criteria die meer verband houden met de desbetreffende arbeid enerzijds
en criteria die meer verband houden met de persoon van de werknemer
anderzijds. Als voorbeelden van de eerste categorie kunnen worden
genoemd de loonhoogte, de afstand tot het werk, de aard van het werk,
en dergelijke. Als voorbeelden van de tweede categorie kunnen gelden
de gezinsomstandigheden van betrokkene, gewetensbezwaren, enz.

Nieuwe wetgeving
In de nieuwe Werkloosheidswet komen in de artikelen 24 t/m 26 enige

verplichtingen aan de orde die de werknemer moet nakomen om het
recht op uitkering geldend te kunnen maken. Blijft de werknemer in
gebreke, dan kan een sanctie worden toegepast. In de paragraaf (2.8.),
over het sanctiebeleid, wordt hierop teruggekomen.

Artikel 24, lid 1, luidt als volgt.
De werknemer voorkomt dat hij:
a. verwijtbaar werkloos wordt;
b. werkloos is of blijft, doordat hij:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 63



" Artikel 24 lid 3:
Als passende arbeid, bedoeld in het eerste
lid, wordt beschouwd alle arbeid die voor
de krachten en bekwaamheden van de
werknemer is berekend, tenzij aanvaarding
om redenen van lichamelijke, geestelijke of
sociale aard niet van hem kan worden
gevergd Niet als passende arbeid wordt
beschouwd arbeid in dienstbetrekkmg als
bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e.
45 Deze samenwerking kwam van beide
kanten moeizaam tot stand Arbeidsbureaus
hebben middels artikel 29 lid 1 WW de
plicht om bedrijfsverenigingen te informeren
over het niet-nakomen van bepaalde
verplichtingen.
46 Ten tijde van de oude Werkloosheidswet
verzorgden uitvoeringsorganen ook vacatu–
rekranten en dergelijke. Stagnatie in deze
activiteiten trad plaatselijk echter op met de
nieuwe Werkloosheidswet

1°. in onvoldoende mate tracht passende arbeid te verkrijgen;
2°. nalaat aangeboden passende arbeid te aanvaarden of door eigen

toedoen geen passende arbeid verkrijgt;
3°. door eigen toedoen geen passende arbeid behoudt; of
4°. in verband met door hem te verrichten arbeid eisen stelt die het

aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren;
c. wegens enig handelen of nalaten dat hem redelijkerwijs kan worden

verweten geen uitkering ontvangt als bedoeld in artikel 19, eerste lid,
onderdeel a, b, c, of d.

In artikel 24, lid 2 staat wat verwijtbare werkloosheid inhoudt:
De werknemer is verwijtbaar werkloos geworden indien hij:
a. zich zodanig verwijtbaar heeft gedragen dat hij redelijkerwijs heeft

moeten begrijpen dat dit gedrag zijn werkloosheid tot gevolg zou kunnen
hebben;

b. ontslag heeft genomen, zonder dat aan de voortzetting van zijn
dienstbetrekking voor hem zodanige bezwaren zijn verbonden dat deze
voortzetting redelijkerwijs niet van hem zou kunnen worden gevergd.

In artikel 24 lid 3 wordt het begrip passende arbeid gedefinieerd44.

De Centrale Raad van Beroep heeft uitgesproken, dat indien het
niet-nakomen van deze verplichting de werknemer niet kan worden
verweten, de bedrijfsvereniging niet bevoegd is op grond van dit artikel,
in combinatie met artikel 27, een sanctie toe te passen. De bedrijfsver–
eniging zal dus aan moeten tonen dat er sprake is van verwijtbare
werkloosheid.

2.5.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

Een uitkeringsgerechtigde is verplicht voldoende te ondernemen om
passend werk te krijgen. Dit houdt ondermeer in dat hij of zij adequaat
moet solliciteren. Is de bedrijfsvereniging van mening dat de sollicitatie–
activiteiten onvoldoende zijn, dan kan een sanctie worden opgelegd. Wat
«onvoldoende» is, wordt door de bedrijfsverenigingen verschillend
uitgelegd. Sommige bedrijfsverenigingen, zoals de BV Banken, hebben
hiervoor expliciete richtlijnen ontwikkeld, andere bekijken dit per geval.

Bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid doet zich een bijzonderheid voor
ten aanzien van de controle van de sollicitatieplicht. In de bouw vallen
gedurende de winterperiode een groot aantal werkzaamheden stil
(bijvoorbeeld de wegenbouw). Vaak worden de werknemers door de
werkgever ontslagen met de toezegging dat zij na de winterperiode
kunnen terugkeren. Gevolg is dat de betrokken werknemers nauwelijks
sollicitatie-activiteiten ontplooien: zij weten immers dat gedurende de
winter in hun branche nauwelijks werk beschikbaar is. Deze praktijk is
jarenlang door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid gesanctioneerd.

In het kader van het project Tussentijdse Controle Werkloosheidswet is
echter de controle op sollicitatieactiviteiten verscherpt. De vraag
ontstond toen hoe diende te worden omgegaan met niet-solliciterende
bouwvakkers. De vrees bestond dat indien deze groep zou worden
gedwongen tot meer solliciteren, een groot aantal vakkrachten voor de
bouw verloren zou gaan. Het bestuur heeft uiteindelijk besloten dat
werkloze bouwvakkers gedurende de winterperiode alleen binnen de
bouw behoeven te solliciteren. Ook de BV TAB (Tabakverwerkende en
Agrarische Bedrijven) stelt zich in periodes met onwerkbaar weer of
onwerkbaar land soepeler op ten aanzien van de sollicitatieplicht.

Regionale samenwerking met arbeidsvoorziening komt sinds 1987,
weliswaar moeizaam, tot stand45. Ook via activiteiten van de bedrijfsver–
eniging gericht op passende functies, is hulp bij bemiddeling nu weer46

mogelijk.
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47 F M Noordam (Inleiding sociale zeker–
heidsrecht. 1992) noemt in dit kader CRvB
dd 14 augustus 1990. RSV 1990/31 en
CRvB 14 mei 1991. RSV 1991/224
48 CRvB dd 26 2 1991. WW 1989/66,67 en
69, RSV 1991/190

Een ander knelpunt is, dat mensen die gedeeltelijk zijn afgeschat
buiten de sollicitatieplicht vallen. Een arbeidskundige van de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst is belast met de bemiddeling van deze
categorie cliënten. De bedrijfsverenigingen hebben evenwel twijfels bij
het succes van de arbeidskundigen. Men heeft de indruk dat de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst niet in staat is deze moeilijke groep te
bemiddelen. Gevolg is dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikten tussen de
wal en het schip vallen. Als de Gemeenschappelijke Medische Dienst een
verklaring afgeeft dat zij geen bemiddelingsactiviteiten voor een cliënt
ontplooit, dan mag het arbeidsbureau wèl aan de slag.

Jurisprudentie sollicitatieplicht
Uit het onderzoek blijkt, dat bedrijfsverenigingen het vaak oneens zijn

met de eisen die de rechter bij het opleggen van een sanctie stelt aan de
bewijsvoering. De bedrijfsvereniging moet bijvoorbeeld niet alleen
aantonen dat er onvoldoende is gesolliciteerd, maar ook dat er vacatures
waren. Het vacaturebestand van het arbeidsbureau is dan niet altijd
voldoende als bewijsmateriaal. Bedrijfsverenigingen hebben weinig zicht
op beschikbare vacatures op de arbeidsmarkt. Bovendien vinden bedrijfs–
verenigingen de door de rechter toegestane sancties vaak te beperkt: in
eerste instantie mag soms slechts een waarschuwing worden gegeven
en vervolgens dient betrokkene minimaal 4 weken de tijd te krijgen om
zijn leven te beteren.

De eisen van de rechter hebben er volgens de bedrijfsverenigingen
mede toe geleid, dat de sollicitatieplicht door de uitvoering lange tijd niet
of nauwelijks is gecontroleerd. (Mede) als bewijsmateriaal is in een
aantal regio's (waaronder Breda) door de bedrijfsverenigingen en het
arbeidsbureau gezamenlijk een vacaturekrant opgezet.

Deze onvrede van bedrijfsverenigingen is mede terug te voeren op een
aantal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, waarin wordt uitge–
sproken, dat indien het niet-nakomen van deze verplichting de
werknemer niet kan worden verweten, de bedrijfsvereniging niet bevoegd
is op grond van dit artikel, in combinatie met artikel 27, een sanctie toe
te passen. En er moet een causaal verband bestaan tussen het gedrag
van de werknemer en het ontstaan of het voortduren van de
werkloosheid. Volgens de rechtspraak is daarvan sprake, indien aanne–
melijk is dat de betrokkene bij een actievere opstelling een meer dan
hypothetische kans zou hebben gehad om arbeid te verwerven47.

Er mogen overigens wel degelijk eisen gesteld worden aan de sollici–
tatie-activiteiten van de werklozen. In een andere uitspraak48 oordeelt de
Centrale Raad van Beroep, dat onder omstandigheden van werknemers
mag worden verlangd dat zij niet alleen bereid zijn passend werk van
allerlei aard te aanvaarden, maar ook dat zij zich tijdig inspannen om
dergelijk werk te verkrijgen.

2.5.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

De commissie heeft vastgesteld, dat de doelstellingen van de sollicita–
tieplicht maar moeizaam worden bereikt door de uitvoeringsorganen. De
sollicitatieplicht is na de inwerkingtreding van de nieuwe Werkloos–
heidswet lange tijd niet of nauwelijks gecontroleerd. Er is ook geen
adequate samenwerking met arbeidsvoorziening tot stand gekomen.

Voor de uitvoeringsorganen is deze bepaling blijkbaar moeilijk
uitvoerbaar. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het «in
onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen» wettelijk niet
vanzelf verwijtbare werkloosheid inhoudt, en de rechter dientengevolge
het sanctiebeleid van bedrijfsverenigingen kritisch bejegent.
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49 Memorie van Toelichting, blz. 52 54, 144
Memorie van Antwoord, blz 87-89 Vierde
Nota van Wijziging, blz. 8.

Deze factoren zijn op zichzelf echter niet afdoende om te verklaren dat
de uitstroom via het instrument sollicitatieplicht onvoldoende is
bevorderd. Uit het feit dat er sinds kort wel controle op de sollicitatie–
plicht mogelijk is en dat deze controle onder de oude Werkloosheidswet
ook werd uitgeoefend, leidt de commissie af dat de bedrijfsverenigingen
tot voor kort te weinig capaciteit voor deze controle hebben ingezet.
De verwaarlozing van de informatieplicht ex artikel 29 lid 1 Werkloos–
heidswet door de arbeidsbureaus doet daar weinig aan af.

De commissie stelt verder vast, dat de wettelijke bepalingen en de
jurisprudentie de uniformiteit waarschijnlijk bevorderen en contra-legem
uitvoering tegengaan.

Over de effectiviteit van de concretisering van het begrip passende
arbeid kan op grond van het onderzoek nog weinig gezegd worden. Dat
is ook niet verwonderlijk, aangezien de wetgever tot voor kort nog
doende was met een Richtlijn passende arbeid bij werkloosheid, die op
13 mei 1992 is toegezonden aan de bedrijfsverenigingen, gemeentelijke
sociale diensten en arbeidsbureaus.

2.6. Sanctiebeleid

2.6.1. Doelstellingen van de wettelijke bepalingen

De oude Werkloosheidswet stelde op het ontstaan van niet-onvrij–
willige werkloosheid de facto als sanctie het blijvend uitsluiten van het
recht op uitkering. Blijkens wetsvoorstel 19 261 (de nieuwe Werkloos–
heidswet) vond de wetgever dit systeem te rigide. Er diende een genuan–
ceerd sanctiebeleid mogelijk gemaakt te worden, dat meer weghad van
het systeem van de Wet Werkloosheidsvoorziening49.

Aanvankelijk was er in het wetsvoorstel een zogenaamde niveaube–
grenzing opgenomen, een verplichting voor de bedrijfsverenigingen om
in geval van verwijtbare werkloosheid in ieder geval een minimumsanctie
op te leggen. De Kamer heeft deze minimumsanctie bij amendement
verwijderd: deze zaken werden overgelaten aan de beleidsvrijheid van de
bedrijfsverenigingen, waarbij er wel vanuit werd gegaan dat bij
verwijtbare werkloosheid sancties zouden worden opgelegd. Ook wenste
de wetgever in het belang van de rechtsgelijkheid grote discrepanties
tussen de bedrijfsverenigingen tegen te gaan.

Op basis van wetsvoorstel 19 261 (de nieuwe Werkloosheidswet) heeft
de commissie als doelstellingen van de bepalingen inzake sanctiebeleid
aangemerkt:

Eerste doelstelling:
het mogelijk maken van een flexibel en genuanceerd sanctiebeleid bij

overtreding van de verplichtingen in de artikelen 24-26.

Overige doelstellingen:
het tegengaan van grote discrepanties tussen de bedrijfsverenigingen

en het bevorderen van rechtsgelijkheid.

Instrument:
het geven van de bevoegdheid aan bedrijfsverenigingen om bij

overtreding van bepaalde verplichtingen de uitkering blijvend-geheel te
weigeren, tijdelijk of blijvend gedeeltelijk te weigeren of de uitke–
ringsduurte beperken.

2.6.2. Inhoud en uitleg wettelijke bepalingen

Oude wetgeving
De Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening bevatten

bepalingen inzake sanctietoepassing bij verwijtbare gedragingen van de
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werknemer. De artikelen 31 en 39 van de oude Werkloosheidswet
bepaalden dat in dergelijke gevallen geen uitkering meer werd
toegekend, zij het dat het bestuur van de bedrijfsvereniging in bepaalde
gevallen onmiddellijk of op een later tijdstip de uitsluiting van het recht
op uitkering kon beperken tot een bepaalde termijn. Artikel 14 van de
Wet Werkloosheidsvoorziening bepaalt daarentegen dat het gemeente–
bestuur in dergelijke situaties de uitkering verlaagt of, al dan niet in
combinatie met een verlaging, de werknemer van het recht op uitkering
uitsluit. Zowel de verlaging van de uitkering als de uitsluiting van het
recht kunnen tijdelijk of voor de gehele duur van de uitkering geschieden.

De Wet Werkloosheidsvoorziening kende dus de mogelijkheid tot het
genuanceerd opleggen van sancties. Het opleggen van een sanctie was
op grond van de wet verplicht voor alle verzekerden die door de bedrijfs–
vereniging waren geweigerd op grond van vrijwillige werkloosheid.
Daarnaast konden sancties worden opgelegd bij onvoldoende sollici–
teren, administratieve overtredingen, enz. Het sanctiebeleid behoorde,
afgezien van de genoemde verplichting bij weigering door de bedrijfsver–
eniging, tot de beleidsvrijheid van de gemeente. Dit betekende dat de
gemeente in alle gevallen de hoogte van de sanctie vaststelde en bij
administratieve overtredingen en dergelijke kon besluiten tot het al dan
niet opleggen van een sanctie.

Nieuwe Werkloosheidswet
Artikel 27 Werkloosheidswet luidt:
1. Indien de werknemer een verplichting, hem op grond van de

artikelen 24, 25 en 26 opgelegd, niet nakomt, is de bedrijfsvereniging
bevoegd de uitkering blijvend geheel te weigeren, tijdelijk of blijvend
gedeeltelijk te weigeren of de uitkeringsduur te beperken.

2. Indien de werknemer bij het intreden van zijn werkloosheid een
verplichting, hem op grond van de artikelen 25 en 26 opgelegd, niet
nakomt, is de bedrijfsvereniging bevoegd de uitkering tijdelijk geheel te
weigeren vanaf de eerste dag van zijn werkloosheid.

3. De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd regels te stellen waarbij
bepaalde groepen werknemers worden vrijgesteld van verplichtingen hun
op grond van de artikelen 24, eerste lid, onderdeel b, en 26, onderdeel
d,f, en g, opgelegd.

4. De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd nadere regels te stellen
over de wijze waarop de bedrijfsvereniging van de bevoegdheden,
genoemd in het eerste en het tweede lid, gebruik maakt.

De bedoelde verplichtingen zijn, ingedeeld in categorieën:
(voorkomen van werkloosheid)
- niet verwijtbaar werkloos worden;
(bevorderen van de arbeidsinpassing)
- actief solliciteren;
- passende arbeid aanvaarden;
- meewerken aan opleiding of scholing;
(tegengaan benadeling)
- de bedrijfsvereniging niet benadelen;
(stroomlijnen van het administratieve proces)
- relevante informatie verstrekken;
- tijdige aangifte van werkloosheid;
- tijdig een aanvraag om uitkering indienen;
- inschrijven bij het arbeidsbureau;
- controlevoorschriften opvolgen;
- vakantievoorschriften opvolgen;
- meewerken aan onderzoek door arts, psycholoog of beroepskeuze–

adviseur.

Overtreding van (één of meer) van bovengenoemde verplichtingen kan
leiden tot het toepassen van een sanctie door een bedrijfsvereniging. De
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50 Op 15 maart 1993 heeft de staatssecre–
taris van SZW het SVr-rapport "De regels
van het spel. de toepassing van sancties in
de WW door bedrijfsverenigingen" aan de
Tweede Kamer aangeboden.

bedrijfsvereniging is bevoegd tot het opleggen van een sanctie, niet
verplicht.

De wet geeft niet aan welke sanctie moet volgen op welke overtreding.
De bedrijfsvereniging heeft een zekere beleidsvrijheid om een passende
sanctie te kiezen. Daarbij zullen vooral de zwaarte en de persoonlijke
omstandigheden van de werknemer een rol spelen. Van de bedrijfsver–
eniging wordt maatwerk verwacht.

In de nieuwe Werkloosheidswet is alleen het kader opgenomen
waarbinnen de bedrijfsvereniging bij de sanctietoepassing moet blijven.
Dit kader biedt mogelijkheden om een genuanceerd sanctiebeleid te
voeren, van het tijdelijk verlagen van een uitkering (de strafkorting) tot
een blijvende, algehele weigering.

Ook de jurisprudentie biedt een kader, de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.

De bedrijfsvereniging moet bij de toepassing van sancties rekening
houden met een aantal procedurele eisen: zij moet in redelijkheid tot de
sanctiebeslissing zijn gekomen, de beslissing moet goed voorbereid en
zorgvuldig geformuleerd zijn. Naast het redelijkheidsbeginsel, het
zorgvuldigheidsbegmsel en het motiveringsbeginsel staat het evenredig–
heidsbeginsel. De gevolgen van de sanctie voor de werknemer moeten in
verhouding staan tot de zwaarte van de overtreding. Anders gezegd, er
moet evenredigheid bestaan tussen een getroffen sanctie en de ernst
van de overtreding.

De Sociale Verzekeringsraad is op grond van artikel 27 lid 4 bevoegd
richtlijnen aan de bedrijfsverenigingen te verstrekken om het sanctie–
beleid te stroomlijnen. Te grote verschillen zouden immers tot rechtson–
gelijkheid leiden. Tot nu toe heeft de Sociale Verzekeringsraad echter
geen richtlijnen uitgevaardigd.

Wel hebben de bedrijfsverenigingen via de Federatie van Bedrijfsver–
enigingen richtlijnen opgesteld voor het sanctiebeleid. Voor de meeste
bedrijfsverenigingen vormen deze richtlijnen het uitgangspunt van beleid.
De richtlijnen zijn echter niet bindend. Een aantal bedrijfsverenigingen
heeft er nuanceringen op aangebracht.

Uit een recent SVR-onderzoek50 blijkt, dat de sturende werking van de
FBV-aanbevelingen vooral de strafmaat geldt. De ernst van de
overtreding en de mate van verwijtbaarheid blijven ter beoordeling van
de bedrijfsverenigingen.

Het sanctiekader van de Federatie van Bedrijfsverenigingen is
neergelegd in de circulaire C 796, haar voorganger C 776 alsmede C 798
en een mededeling over de sanctiemogelijkheid van 30% gedurende 26
weken.

De richtlijnen zijn recentelijk bijgesteld naar aanleiding van de jurispru–
dentie die meer differentiatie in regelgeving eiste.

De wettekst biedt de bedrijfsverenigingen geen handvat om de
sanctiemaat te bepalen. De koppeling tussen een bepaalde overtreding
en de op te leggen sanctie (naar hoogte en duur) wordt niet gelegd. In
de memorie van toelichting waren wel aanwijzingen opgenomen, maar
die zijn uiteindelijk niet in de wettekst terechtgekomen.

De Federatie van Bedrijfsverenigingen is niet nader ingegaan op een
aantal onduidelijke begrippen in de wet. Zij heeft daarnaast een onduide–
lijkheid toegevoegd aan het begrippenkader. De Federatie van Bedrijfs–
verenigingen stelt namelijk de aard en de hoogte van de sanctie afhan–
kelijk van de mate van verwijtbaarheid. (Afhankelijk van de mate van
verwijtbaarheid wordt eerst het sanctiepercentage bepaald, en
vervolgens de duur van de sanctie.)

Ook hier is het begrip verwijtbaarheid niet duidelijk omschreven.
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2.6.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

s ' CRvB dd 26-2-1991, WW 1989/66. 67 en
69. RSV 1991 /190: Het is toegestaan dat
een bedrijfsvereniging een van het
FBV–sanctieschema afwijkend beleid
hanteert De FBV-richtlijnen en het schema
zijn immers geen algemeen verbindende
voorschriften De bedrijfsvereniging mag
een eigen beleid voeren. mits dit als zodanig
kenbaar en gemotiveerd is.

Enige gegevens over de uitvoering uit het SVR-onderzoek:
- Het aantal door bedrijfsverenigingen geregistreerde sancties is van

1987 tot 1990 met 45% toegenomen. Het aantal sancties in 1990
(38 858) beloopt 11,6% van het totaal aantal in dat jaar opgekomen
WW-gevallen.

- Er komen inderdaad aanzienlijke verschillen voor tussen bedrijfsver–
enigingen in het relatieve aantal sanctiegevallen per jaar.

- De helft van het aantal geregistreerde sancties heeft betrekking op
de overtreding «verwijtbare werkloosheid na ontslag(name)», dat wil dus
zeggen bij aanvang uitkering. Dergelijke overtredingen worden voor een
belangrijk deel tijdens de reguliere aanvraagprocedure van een
WW-uitkering gesignaleerd. Het is ook deze overtredingscategorie die
verantwoordelijk is voor de genoemde stijging.

- In de overgrote meerderheid van de overtredingen (78%) legt de
bedrijfsvereniging een tijdelijke gedeeltelijke weigering van de uitkering
op. Het kortingspercentage en de sanctieduur hangen nauw samen met
de overtreding. De laagste sancties worden gegeven in geval van admini–
stratieve overtredingen (5% - 4 weken), iets zwaardere sancties voor het
«in gebreke blijven bij zoeken naar passende arbeid» (10% - 13 weken)
en de zwaarste sancties voor «verwijtbare werkloosheid na
ontslag(name)» (20% - 13 weken, daarnaast worden ook kortingen van
10 %, 25% en 30% toegepast). De kortingspercentages die worden
gehanteerd zijn conform de aanbevelingen in de FBV-aanbevelingen (Het
zgn. FBV-schema). De mogelijkheden die het FBV-schema biedt voor de
variatie in de duur van de sanctie worden nauwelijks gevolgd (bijna altijd
wordt gekozen voor de maximale duur van 13 weken).

- Sancties naar aanleiding van «administratieve overtredingen», «het
in gebreke blijven bij het zoeken naar passende arbeid» en benadelings–
handelingen worden veel minder vaak getroffen dan sancties inzake
verwijtbare werkloosheid. Het is bij deze overtredingen vaak mogelijk een
waarschuwing te geven. Deze komen niet in de statistieken voor.
Bovendien veronderstelt het signaleren van deze overtredingen actief
beleid.

- Dat geldt met name het «in gebreke blijven bij het zoeken naar
passende arbeid». De controle op sollicitatie-activiteiten is bovendien
niet optimaal, krijgt een lagere prioriteit dan andere overtredingen en is
te veel afhankelijk van de (gebrekkige) samenwerking met het arbeids–
bureau.

- De Kleine Commissie neemt in gemiddeld 25% van de gevallen een
beshssmg die afwijkt van hetgeen de administratie voorlegt. Opvallend is
het relatief grote aantal afwijkingen bij de administratieve overtredingen.

De commissie stelt nogmaals (zie ook paragraaf 2.5.4.) vast, dat het
beleid van bedrijfsverenigingen inzake het controleren van sollicitatie–
activiteiten lange tijd onvoldoende is geweest.

In FBV-verband is uitvoerig onderhandeld over de uiteindelijk tot stand
gekomen richtlijnen. Deze zijn vervolgens door de verschillende hoofd–
kantoren vertaald in een algemene leidraad voor de eigen organisatie.
(Zie ook 2.1.2.) Het sanctiebeleid is op deze wijze erg gedetailleerd
geregeld.

Uit het genoemde SVR-onderzoek blijkt dat de bedrijfsverenigingen
inderdaad op hoofdlijnen de FBV-aanbevelingen als basis voor hun eigen
beleid hanteren. Dit hoeft echter niet, en een bedrijfsvereniging kan zich
ook niet op de FBV-richtlijnen beroepen51. Sommige bedrijfsverenigingen
wijken in het geheel niet af, andere op onderdelen. Bij enkele bedrijfsver–
enigingen heeft men gekozen voor het invoeren van nieuwe sanctiecate–
gorieën. Hierover vond geen afstemming plaats met andere bedrijfsver–
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" Bijvoorbeeld CRvB 30-5-1990, RSV
1990/311; CRvB 31 -7-1990, RSV
1990/353.
" CRvB dd 24-7-1990, WW 1988/366, RSV
1990/347:
"Zoals de Raad al eerder, onder meer in de
uitspraak van 30 mei 1990, WW 1988/456,
heeft overwogen, rekent hij tot die begin–
selen met het oog op de hier aan de orde
zijnde bevoegdheden van de uitvoeringsor–
ganen van de Werkloosheidswet, het
beginsel dat evenredigheid dient te bestaan
tussen een opgelegde sanctie en de ernst of
het nalaten op grond waarvan die sanctie is
getroffen."
54 Zie voor de discrepanties ook Bijlage II.3.
De conclusie over bevordering van de
rechtsgelijkheid wordt ook getrokken in de
brief, die de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid naar aanleidmg
van het SVr-onderzoek op 15 maart 1993
(Kenmerk SZ/FEBO/93/201) stuurde aan de
Tweede Kamer.
55 Op grond van artikel 44 lid 2 nieuwe
Werkloosheidswet zou de bedrijfsvereniging
bij verwijtbare werkloosheid verplicht zijn
de uitkering vast te stellen op ten hoogste
70% van het minimumloon

enigingen: de Sociale Verzekeringsraad werd wel genformeerd, maar zag
geen reden deze afwijking niet te accepteren.

Uit het onderzoek blijkt, dat verschillen tussen bedrijfsverenigingen
zich onder meer voordoen bij verwijtbare werkloosheid. Dit is een
subjectief begrip en de ene beoordelaar/controleur/rapporteur zal een
situatie anders beoordelen dan de andere. Gevolg voor de cliënten is dat
de hoogte van de sanctie kan verschillen, afhankelijk van het subjectieve
oordeel van de controleur.

Bij de beoordeling van een geval houdt de bedrijfsvereniging rekening
met de karakteristieke kenmerken van de sector. In de bouw zal deze
gedraging anders worden gewogen dan bij bijvoorbeeld de banken.
Subjectieve elementen bij de beoordeling van (de mate van) verwijt–
baarheid maken het hanteren van dit begrip voor de uitvoering moeilijk
grijpbaar en bewerkelijk.

Het beleid ten aanzien van het opleggen van sancties verschilt per
bedrijfsvereniging. Regionale verschillen (arbeidsmarkt), persoonlijke
omstandigheden en brancheverschillen zijn hiervan de oorzaak.

In Bijlage II.3 wordt een aantal van deze verschillen in sanctiebeleid
geïnventariseerd.

Jurisprudentie sanctiebeleid52

Uit het genoemde SVR-onderzoek bleek ook, dat de jurisprudentie een
bijdrage levert aan een meer rechtsgelijke sanctietoepassing door
bedrijfsverenigingen, vooral doordat uitvoerende beambten bij sanctie–
toepassing rekening houden met de rechtspraak. Op formeel beleids–
niveau is er veel minder vaak sprake van doorwerking van de jurispru–
dentie. In FBV-verband vindt er in het geheel geen terugkoppeling van de
jurisprudentie plaats.

Hoewel de sturende werking van de rechter vooral plaatsvindt op het
procedurele vlak, heeft de rechter zich vanuit het evenredigheidsbe–
ginsel53 ook op het terrein van de beleidsinhoud begeven. Dit heeft ertoe
geleid dat enkele bedrijfsverenigingen een extra sanctiecategorie hebben
ingevoegd tussen de zwaarste en de op één na zwaarste categorie uit de
circulaire.

De jurisprudentie heeft tot gevolg gehad, dat zware sancties over
lange periodes (bijvoorbeeld blijvend geheel weigeren) minder vaak
worden opgelegd.

Sommige bedrijfsverenigingen hebben problemen met deze gang van
zaken. Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid vroeg zich af of de rechter met
het evenredigheidsbeginsel niet verder gaat dan hij geacht wordt te
doen, namelijk een «marginale toetsing».

Wetgever en de rechter hebben echter de mogelijkheid van het
opleggen van zware sancties nadrukkelijk opengehouden. Het evenredig–
heidbeginsel is slechts daarom niet in de wet opgenomen, omdat de
staatssecretaris er van uit ging dat dit beginsel van behoorlijk bestuur al
voldoende vaste voet in de rechtspraak had gevonden.

2.6.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

De commissie heeft vastgesteld, dat de doelstellingen van de sanctie–
bepalingen in artikel 27 worden gehaald voor wat betreft de mogelijkheid
van een genuanceerd sanctiebeleid, maar dat het tegengaan van grote
discrepanties tussen bedrijfsverenigingen en het bevorderen van rechts–
gelijkheid onvoldoende lukt54.

Verwijtbare werkloosheid wordt op grond van de FBV-richtlijnen met
de zwaarste sancties bestraft, maar niet in de mate die de staatssecre–
taris in 1985, voordat de bedrijfsverenigingen werden ontheven van een
verplichte minimumsanctie55, voor ogen stond.
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Sanctiebeleid raakt aan de in– en aan de uitstroomkant van het uitvoe–
ringsproces. Het begrip verwijtbare werkloosheid staat centraal aan de
instroomkant, en in het algemeen zou een effectief sanctiebeleid moeten
leiden tot bevordering van de uitstroom, bijvoorbeeld via sancties op het
niet nakomen van de reeds behandelde sollicitatieplicht.

Aan beide zijden zijn uniformeringstendensen waar te nemen, maar
ook weerstanden daartegen. Jurisprudentie en FBV-circulaires werken
uniformerend, maar leveren niet een zodanig effect dat de instroom
werkelijk beperkt wordt en de uitstroom werkelijk bevorderd. Daarvoor is
het sanctiebeleid al met al te ingewikkeld, en overigens ook niet geschikt.

Verwijtbare werkloosheid kan, gezien het systeem van de Werkloos–
heidswet (zie paragraaf 2.2.2.) ook nauwelijks een poortwachtersbegrip
zijn. Dat idee stamt uit de oude Werkloosheidswet.

Ten aanzien van de uitstroombevordering speelt zich hier op vele
fronten af wat ook al bij de sollicitatieplicht duidelijk werd: deze -
afgeleide - doelstellmgen worden om allerlei redenen maar moeizaam
bereikt door de uitvoeringsorganen.

De oorzaken hiervoor liggen niet alleen bij het uit de Wet Werkloos–
heidsvoorziening overgenomen systeem van genuanceerde sanctietoe–
passing en de vertaling daarvan in FBV-richtlijnen en algemene respec–
tievelijk specifieke leidraden. Subjectieve begrippen als verwijtbare
werkloosheid laten zich moeilijk regelen. Ook aanvankelijke onwen–
nigheid en weerstand van bedrijfsverenigingen tegen het nieuwe sanctie–
beleid spelen waarschijnlijk een rol. Tenslotte heeft de jurisprudentie in
de eerste jaren het beleid gecorrigeerd en heeft de beperkte manda–
tering van het sanctiebeleid een snelle standaardisering van dit beleid in
de weg gestaan.

2.7. Oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude

Oneigenlijk gebruik, gebruikersruimte, misbruik en fraude zijn
begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Hier gaat het niet alleen
over fraude, maar ook over deze andere begrippen56.

Sinds het begin van de jaren negentig wordt er in een nieuw kader
werk van gemaakt, namelijk het handhavingsbeleid. Dit beleid omvat de
elementen preventie, controle, opsporing en afdoening. Het handha–
vingsbeleid wil het opsporingswerk een vastere plaats binnen de uitvoe–
ringsorganisatie geven.

In deze paragraaf is de gebruikersruimte die de Werkloosheidswet
biedt, respectievelijk zijn fraudegevoeligheid aan de orde.

De complexe wet– en regelgeving in de Werkloosheidswet biedt de
mogelijkheid om recht te doen aan de individuele uitkeringsgerechtigde,
maar dit leidt nogal eens tot problemen met de uitvoerbaarheid en de
handhaafbaarheid.

Regelingen in de Werkloosheidswet die gevoelig zijn voor oneigenlijk
gebruik blijken te zijn:

- Herleving van oude rechten;
- Recht op WW bij ontslagname.

Fraudegevoelige regelingen in de Werkloosheidswet zijn:
- Regelingen waarbij een berekening van gewerkte uren een rol speelt.

Voorbeelden daarvan zijn:
- aftrekregeling gedeeltelijke beëindiging;
- recht op WW bij gedeeltelijke arbeid als zelfstandige;
- vaststelling van de premie WW.

56 De definities van deze begrippen zijn in Het aantal uren is moeilijk te controleren, omdat niet uren maar
het inieidende hoofdstuk opgenomen. bedragen op verschillende plaatsen geadministreerd worden.
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Voorbeelden van gebruikersruimte uit het onderzoek:
a. WW met beperkte beschikbaarheid
De beschikbaarheid van een werkloze is soms zodanig beperkt, dat

bedrijfsverenigingen ernstige twijfels hebben of een baan met een derge–
lijke beschikbaarheid op de arbeidsmarkt aanwezig is.

Voor de bouw geldt dat werken in deeltijd niet of nauwelijks voorkomt.
Is iemand die zich parttime beschikbaar stelt dan beschikbaar?

In de bouw doet zich voorts het fenomeen van de winterwerkloosheid
voor. Een aantal werkgevers «reserveert» een medewerker voor zich,
door de WW in deze periode aan te vullen tot 100%. In hoeverre is een
dergelijke werkloze beschikbaar voor de arbeidsmarkt?

Een laatste voorbeeld met betrekking tot het beschikbaarheidsvereiste
betreft de werklozen die zich als zelfstandige proberen te vestigen.
Gedurende de zogenaamde oriëntatieperiode loopt het recht op een
uitkering in principe door. Indien de poging tot de vestiging als
zelfstandige niet lukt, dan kan betrokkene tot uiterlijk 1,5 jaar later zijn
recht op WW herkrijgen. De bedrijfsverenigingen vermoeden dat niet in
alle gevallen de zelfstandige zijn activiteiten heeft beëindigd. Voorzover
de activiteiten niet beëindigd zijn, is men ook niet beschikbaar. De
bedrijfsverenigingen zijn afhankelijk van wat de werkloze hierover zelf
mededeelt.

b. Ontslag nemen met het doel een uitkering te krijgen
Sommige verzekerden nemen ontslag met als enig doel een uitkering

te krijgen zonder dat dit kan worden verhinderd door de uitvoering.
Controleurs merken dit aan het feit dat bijvoorbeeld op een studentenflat
de ene student na de andere ontslag neemt uit zijn bijbaan. Ook bij
horecagelegenheden komt het voor dat de werknemers stuk voor stuk
ontslag nemen. De indruk bestaat dat één van de werknemers heeft
«ontdekt» dat ook bij ontslagname recht kan bestaan op een uitkering en
dat dit vervolgens een stimulerende werking op de omgeving heeft.

c. Omzeilen van een ontslagprocedure
Sommige werkgevers gebruiken de Werkloosheidswet om een zware

ontslagprocedure te vermijden. Met de werknemer wordt dan overeenge–
komen, dat de WW door de werkgever wordt aangevuld tot 100%
(zonder korting op de WW).

d. WW tijdens vakantie
In de praktijk worden bedrijfsverenigingen geconfronteerd met cliënten

die gedurende een beperkte periode worden ontslagen (met zekerheid op
terugkeer in de oude baan), die in deze periode op vakantie gaan en
tegelijkertijd een uitkering claimen. Een dergelijke handelwijze komt
regelmatig voor bij tijdelijke contracten (tussen 2 opeenvolgende
contracten dient een periode van minstens 31 dagen te liggen, anders
worden beide contracten beschouwd als éèn), in het onderwijs en bij
bijvoorbeeld popgroepen (die bewust gedurende de vakantieperiode
geen optredens boeken).

e. Achteraf wijzigen van de eerste werkloosheidsdag
Bij veel banen geldt een opzegtermijn, die door werkgevers echter niet

altijd wordt aangehouden. De bedrijfsverenigingen verstrekken echter
pas een uitkering na het verstrijken van de (wettelijke) opzegtermijn. Een
ontslagen werknemer krijgt nul op het rekest als de dag van aanzegging
samenvalt met (of onmiddellijk voorafgaat aan) de eerste werkloos–
heidsdag. In dergelijke gevallen komt de werknemer vaak later terug met
een verklaring van de werkgever, waarin de dag van aanzegging is
vervroegd.

f. Verhogen van het salaris kort voor het begin van de werkloosheid
Bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid wordt waargenomen dat in
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enkele gevallen kort voor aanvang van de werkloosheid het salaris is
verhoogd. Dit blijkt bijvoorbeeld bij werknemers die kort voor de
werkloosheid ziek zijn geweest, uit een vergelijking van de salarisge–
gevens van de afdeling Ziektewet met die van de afdeling Werkloos–
heidswet. In dergelijke gevallen wordt de werkgever nogmaals verzocht
een opgave te doen van het salaris. Blijft deze bij zijn eerdere opgave
(hetgeen meestal het geval is), dan wordt bij de berekening van het
dagloon uitgegaan van het hogere salaris.

g. Freelancers
Voor freelancers hoeven geen premies te worden afgedragen. Een

aantal werkgevers neigt ertoe het begrip freelancer op te rekken tot
medewerkers voor wie in feite sprake is van een «gewoon» dienst–
verband.

Voorbeelden van fraudegevoeligheid uit het onderzoek:

h. Werken naast een uitkering
Een aantal uitkeringsgerechtigden heeft naast de uitkering inkomsten

uit een baan, zonder dat dit wordt opgegeven aan de bedrijfsvereniging.
Hier is duidelijk sprake van fraude, waarbij valsheid in geschrifte wordt
gepleegd (op de werkbriefjes wordt vermeld dat geen betaalde
werkzaamheden zijn verricht).

Vaak gaat het bij vormen van oneigenlijk gebruik (het benutten van
gebruikersruimte), misbruik en fraude dus om samenspanning tussen
werkgever en werknemer.

Dat kwam ook naar voren tijdens het openbaar verhoor van de heer
Molenaar, opsporingsambtenaar bij het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan.

«Van der Burg: Mijnheer Molenaar, kunt u eens laten zien hoe fraude–
gevoelig het 5-urencriterium is?

Molenaar: Oh, verschrikkelijk fraudegevoelig!
Van der Burg: Legt u dat eens nader uit aan de commissie?
Molenaar: Wij komen in onze branche vaak tegen dat mensen - ik

reken gemakshalve met een 40-urige werkweek - voor een 40-urige
werkweek in de Werkloosheidswet komen. De wet zegt: 5 uur of meer of
de helft van de tijd verloren hebben voor werkloos zijn. Wij komen vaak
mensen tegen die in de Werkloosheidswet gaan, vervolgens toch weer
hetzij bij een ander maar dikwijls bij dezelfde werkgever tewerk worden
gesteld, uiteraard voor minder uren. Op een gegeven moment is het te
druk, men draait dan - ik noem het mooie voorbeeld - 36 uur, dus één
uur erover heen. Men is derhalve volgens de wet niet meer werkloos te
noemen en de man c.q. vrouw verliest het recht op uitkering, als men het
keurig opgeeft. Ik zeg: als! Zij verliezen dus hun vier uur en mochten zij
de week daarna onverhoopt wel weer minder uren maken, dan moeten zij
opnieuw aanvragen met alle papieren rompslomp vandien. Daarop heeft
men het volgende gevonden. Wat doet men? Men vult keurig pakweg 34
uur in, komt er dus twee tekort, in 99 van de 100 gevallen met
medeweten van de werkgever, want mocht je nu een week later wat
minder uren maken, dan snor je die twee uur er weer bij. Daar gaat het in
principe al fout. Want op het moment dat mensen invullen dat zij 34 uur
gewerkt hebben in plaats van 36 uur en tekenen voor de juistheid, is er
valsheid in geschrifte. De werkgever tekent mee voor de juistheid, ook
valsheid in geschrifte. Alleen, je ziet het nooit. Daar kom je niet achter.
Dan komen ze binnen, een beoordelaar of wie dan ook, maar het bestaat
niet dat ze dit zien.

Van der Burg: U noemt nu een geval van samenspanning. Daar kun je
naar uw mening dus geen vinger tussen krijgen.

Molenaar: Als ze het goed doen: neen.»
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De systematiek van de Werkloosheidswet en met name het werkloos–
heidsbegrip zijn wellicht niet onuitvoerbaar, maar bieden wel op vele
plaatsen gebruikersruimte en zijn fraudegevoelig, met name waar sprake
is van samenspanning tussen werkgevers en werknemers.

2.8. Relatie bedrijfsverenigingen - arbeidsvoorziening

Het belang van een goede relatie tussen de arbeidsvoorziening en de
bedrijfsverenigingen is evident vanuit de doelstelling van volumebe–
heersing aan de uitstroomkant. Ook uit de voorgaande onderdelen over
scholing en sollicitatieplicht blijkt dit belang Beide instanties werken
voor een deel met dezelfde groep mensen en kunnen profijt hebben van
elkaars informatie.

Zo kunnen de bedrijfsverenigingen sancties opleggen bij onvoldoende
sollicitatie-inspanningen. De arbeidsbureaus registreren de reactie van
cliënten op vacatures waarop zij geattendeerd zijn, informatie dus die
voor de bedrijfsverenigingen uiterst nuttig is.

In brede kring wordt door de bedrijfsverenigingen de opvatting
gehuldigd dat volumebeheersing niet tot stand kan komen zonder inten–
sieve samenwerking tussen arbeidsvoorziening en de bedrijfsvereni–
gingen.

Uit het onderzoek blijkt dat de relatie tussen de arbeidsbureaus en de
bedrijfsverenigingen gedurende de onderzochte periode over het geheel
genomen minimaal is geweest. Pas sinds circa 1991 komen - al dan niet
experimentele - samenwerkingsrelaties enigszins van de grond.

Vroeger kregen de uitvoeringsorganen weinig mogelijkheden om
bestaande vacatures in te zien: al snel werd men teruggefloten van
bemiddelingsachtige activiteiten die tot het gebied van het Gewestelijk
Arbeidsbureau behoorden. Met de ontwikkeling van Centraal Bestuur
Arbeidsvoorziening annex Regionale Besturen Arbeidsvoorziening is
hierin enige verandering opgetreden: nu mag het uitvoeringsorgaan
meer, mits in samenwerking met het arbeidsbureau

Globaal kunnen ten aanzien van de samenwerking twee perioden
worden onderscheiden (de genoemde jaartallen zijn indicatief).

Deze fasering zal hier voor de volledigheid doorgetrokken worden tot
diep in 1993. Dit betekent echter niet dat de commissie over de meest
recente ontwikkelingen, die plaatsvonden na de onderzochte periode, al
een oordeel heeft.

1982 - 1990
In deze periode functioneerden diverse overleggroepen. Te noemen

zijn het OWA (Overlegorgaan Werkloosheid en Arbeidsvoorziening), de
TACS (Technisch-Administratieve Coördinatie Samenwerking), de RCC's
(Regionale Coördinatie Commissies) en de WIG-B (Werkgroep Infor–
matie-uitwisseling Bedrijfsverenigingen).

Het OWA, de TACS en de RCC's werden opgezet op initiatief van de
Sociale Verzekeringsraad. De WIG-B was een uitvloeisel van de WIG
(Werkgroep Informatie-uitwisseling Gemeenten), die naar aanleiding van
de onvrede van minister De Koning met de samenwerking tussen de
arbeidsbureaus en de gemeenten werd opgezet.

Het Overlegorgaan Werkloosheid en Arbeidsvoorziening werd eind
jaren zeventig opgericht. In het overlegorgaan participeerden, op
bestuurlijk niveau, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Divosa, de
Federatie van Bedrijfsverenigingen, het Directoraat-Generaal Arbeids–
voorziening en dat van Sociale Zekerheid (van het ministerie). De
doelstellingen van het OWA laten zich omschrijven als het creëren van
onderling begrip, het vergroten van de onderlinge afstemming en het
vergroten van de onderlinge contacten. Parallel aan de OWA werd op
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uitvoerend niveau begin jaren tachtig de Technisch-Administratieve
Cordinatie Samenwerking (TACS) opgericht. Zowel het OWA als de
TACS zijn eind jaren tachtig opgeheven.

Vanuit het OWA werden, bij wijze van experiment, ook de Regionale
Coördinatie Commissies opgericht in 8 regio's. Participanten hierin
waren de Gemeentelijk Sociale Diensten, de DG Arbvo, de bedrijfsvereni–
gingen en de rijksconsulent Sociale Zekerheid. Ook hier waren de
doelstellingen afstemming, meer contacten en meer begrip. Overigens
ontstonden ook buiten de experimentele regio's RCC's, de zogenaamde
spontane RCC's.

Rond 1985 werd het experiment geëvalueerd. Naar aanleiding van
deze evaluatie werden de RCC's opgeheven. Resultaat was wel, dat de
diverse betrokkenen in de regio elkaar kenden en sneller spontaan
contact zochten.

Het voornaamste effect van de Werkgroep Informatie-uitwisseling
Bedrijfsverenigingen (WIG-B) was, evenals bij de eerdergenoemde
overleggroepen, het ontstaan van meer contact en meer begrip.
Concrete resultaten waren er nauwelijks, hetgeen mede een gevolg was
van onvoldoende bevoegdheden van de verschillende participanten. Dit
gold niet in de laatste plaats de bedrijfsverenigingen: op regionaal niveau
hadden hun medewerkers onvoldoende bevoegdheden om tot daadwer–
kelijke veranderingen te kunnen besluiten.

Officieel was er sprake van het zogeheten kennisgevingenbeleid: op
grond van de wet diende het arbeidsbureau de gemeente en de bedrijfs–
vereniging te informeren over cliënten die op bepaalde punten, zoals het
aanvaarden van passende arbeid en het in voldoende mate zoeken van
passende arbeid, in gebreke waren gebleven. Aan dit beleid werd in deze
periode nauwelijks inhoud gegeven. Kennisgevingen werden door het
arbeidsbureau slechts spaarzaam verzonden, mede omdat arbeidsvoor–
ziening permanent gewikkeld was in een intensief veranderingstraject.
Ook de houding van de bedrijfsverenigingen was hieraan debet. Volgens
de arbeidsbureaus deed de bedrijfsvereniging niets met de kennisge–
vingen. Zij zouden de activiteiten van arbeidsvoorziening beschouwen als
«broodroof»: iedere bemiddelde cliënt was één werkloze minder en
iedere sanctie leidde tot een lager uitkeringsvolume.

De bedrijfsverenigingen merken overigens op dat zij geen kennisge–
vingen ontvingen en dus niets konden doen (het verhaal van de kip en
het ei). Zodra het uitvoeringsorgaan zich actief ging opstellen door
bijvoorbeeld het inventariseren van vacatures, maakte het Gewestelijk
Arbeidsbureau bezwaar en werd er bestuurlijk aangekaart dat deze geen
bemiddelingsvergunning hebben.

De commissie stelt vast, dat de periode van 1982 - 1991 er één is van
veel ambtelijk overleg. Dit overleg resluteerde vanwege structurele
samenwerkingsproblemen nauwelijks in informatie-uitwisseling of andere
concrete resultaten.

1991 - heden
Mede onder invloed van maatschappelijke veranderingen en politieke

discussies werd vanaf circa 1991 gestart met de voorbereiding van
concrete samenwerkingsprojecten.

In overleg tussen de Federatie van Bedrijfsverenigingen en het
Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening zijn op centraal niveau twee samen–
werkingsmodellen ontwikkeld: het één-loketmodel en het één-dossier–
model. Op beide modellen een korte toelichting.

Het één-loketmodel
Binnen het één-loketmodel verzorgen de bedrijfsvereniging en het

arbeidsbureau gezamenlijk de intake van de werkloze. Volgens de gebrui–
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57 Specifieke acties van bedrijfsvereni–
gingen om de controle meer aandacht te
geven. Bij het GAK is op een pilot-project in
deze richting het project Begeleidmg en
Controle gevolgd voor alle districtskantoren
Dit betekent een integratie van de begelei–
dings– en controletaken in het WW-proces.
Het houdt een nieuwe werkwijze voor de
correspondenten (buitendienst) in: veelvul–
diger en intensiever contact met de verze–
kerde, attendering op functies. Doelstelling
is een effectief volumebeheer
58 Het SFB en de stichting Bouwvakwerk
Door het SFB wordt ook de administratie
van de stichting Bouwvakwerk gevoerd. De
stichting heeft tot doel de samenwerking
tussen Regionaal Bestuur Arbeidsvoor–
ziening en bedrijfsvereniging te bevorderen
Daartoe stellen medewerkers van de SFB
hun kennis van de bouw ter beschikking aan
het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening
en werken satnen met het Regionaal
Bestuur Arbeidsvoorziening bij de bemid–
deling van werkloze bouwvakkers
Het SFB heeft de indruk dat de uitstroom
van bouwvakkers door de activiteiten van de
stichting gunstig wordt bevorderd. De
stichting werd aanvankelijk gefinancierd
vanuit het werkloosheidsfonds, maar de SVr
keurde dit af Financiering geschiedt nu
vanuit de O&O-fondsen, die door de
werkgevers worden gevoed.
De BVG Breda
In Breda vindt een pilot plaats, waarin
intensief wordt samengewerkt tussen het
Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening, de
BVG en een tweetal uitzendbureaus (ASB en
Keser) De pilot kenmerkt zich door een
gezamenlijke intake (het èèn-loketmodel).
Bovendien worden cliënten die dat wensen,
doorverwezen naar één van de twee
genoemde uitzendbureaus Met de uitzend–
bureaus is afgesproken dat de BVG-cliënten
met voorrang worden voorgedragen bij een
werkgever Bovendien is een informatie–
uitwisselingstraject op gang gekomen,
hetgeen preventief werkt op de fraude
danwel het oneigenlijk gebruik.
Zo werd in het begin van de proef soms
geconstateerd dat cliënten bij het uitzend–
bureau een geringer aantal beschikbare
uren opgaven dan bij de bedrijfsvereniging
Nadat cliënten door de bedrijfsvereniging
op de hoogte werden gebracht van de
consequenties voor de uitkering, werd de
beschikbaarheid bij het uitzendbureau
verhoogd

kelijke procedure schrijft de werkloze zich eerst in bij het arbeidsbureau
en meldt zich vervolgens met de inschrijfkaart bij de bedrijfsvereniging
voor de aanvraag van een uitkering. In het èén-loketmodel worden beide
intakes geïntegreerd uitgevoerd door een koppel medewerkers van
bedrijfsvereniging en arbeidsbureau. Tijdens het intakegesprek worden
tevens de beschikbare vacatures met betrokkene doorgenomen.

Het één-dossiermodel
Dit model is gericht op een optimale informatie-uitwisseling tussen

arbeidsbureau en bedrijfsvereniging. De bedrijfsverenigingen krijgen de
beschikking over een groot deel van de informatie over het cliëntenbe–
stand van het arbeidsbureau en beschikken zo rechtstreeks over
gegevens betreffende recente sollicitatieactiviteiten, reacties van cliënten
op scholingsvoorstellen en dergelijke. De regio Arnhem is één van de
regio's waar men bezig is met de implementatie van dit model.

De stand van zaken is daar op dit moment als volgt:
- De cliënten van het arbeidsbureau hebben een vaste contact–

persoon, die ook bekend is bij de bedrijfsvereniging.
- Buitendienstfunctionarissen die een cliënt bezoeken, bellen eerst het

arbeidsbureau voor de laatste stand van zaken. Het waarheidsgehalte van
hetgeen de cliënt vertelt omtrent bijvoorbeeld recente sollicitatieactivi–
teiten kan op deze manier beter worden getoetst.

- De bedrijfsverenigingen geven de bij hen bekende vacatures door
aan het arbeidsbureau.

- De bedrijfsverenigingen informeren het arbeidsbureau over
eventuele sanctiemaatregelen die zij hebben getroffen.

- Voordat het arbeidsbureau een officieel scholingsverzoek opstelt,
wordt met de bedrijfsvereniging overlegd. Pas als deze een principe–
goedkeuring heeft gegeven (vanzelfsprekend behoudens goedkeuring
door de Kleine Commissie), wordt een definitief verzoek ingediend.

De verschillende bestuurlijke structuur van de arbeidsvoorziening en de
bedrijfsverenigingen vormt een belangrijk knelpunt in de samenwerking.
Arbeidsvoorziening is regionaal georganiseerd en de Regionale Besturen
(RBAs) beschikken op regionaal niveau over vrij vergaande bevoegd–
heden. De bedrijfsverenigingen daarentegen zijn centraal georganiseerd.
Weliswaar beschikken alle bedrijfsverenigingen over regiokantoren, maar
de bevoegdheden op decentraal niveau zijn zeer beperkt. Daadwerkelijke
veranderingen dienen steeds te worden voorgelegd aan het centrale
niveau. De afgelopen tijd is de mogelijkheid om tot decentrale samen–
werking te komen iets vergroot.

Laatste ontwikkelingen
De samenwerking komt, ondanks alle pogingen, moeizaam van de

grond. De in paragraaf 2.4.3. geschetste tegenstellingen tussen arbeids–
voorziening en bedrijfsverenigingen, die vaak hebben geleid tot achter–
docht en gebrekkige samenwerking, doen nog steeds opgeld. Zoals
hiervoor echter al is aangegeven, maakt de aanvankelijke scepsis in
toenemende mate plaats voor concrete samenwerkingsvormen. Na jaren
van onderzoek en experimenten hebben de GAK-BV-besturen groen licht
gegeven voor het invoeren van begeleiding– en controlepilots57 op de
districtskantoren. Ook bij de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen
wordt er meer dan vroeger samengewerkt met arbeidsvoorziening58.

In een nota dd 11 mei 1993 van de staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer (23 150, nr. 2) kondigt zij
beleidsvoornemens aan die de samenwerking nog eens extra willen
bevorderen. Daarbij wordt een aantal knopen ten gunste van arbeids–
voorziening doorgehakt. Voornemens zijn onder andere:

- Versterking van de wederzijdse samenwerkings– en convenantsver–
plichting tussen Arbeidsvoorziening en andere betrokken instellingen.
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- Verruiming van de wettelijke titel in de Werkloosheidswet voor de
uitvoeringskosten ten behoeve van activiteiten in het kader van de
zogenaamde begeleiding en controle-plus.

- Overheveling van de beslissingsbevoegdheid voor de object– en de
subjecttoets van scholing met behoud van uitkering naar de Arbeidsvoor–
zieningsorganisatie.

- Vastlegging van de toetsing van scholing met behoud van
WW/Rww-uitkering als wettelijke taak van de Arbeidsvoorzieningsorgani–
satie in de Arbeidsvoorzieningswet.

- Laten vervallen van artikel 76 Werkloosheidswet.
Deze nota is nog geen onderwerp van bespreking geweest in de

Tweede Kamer.

De commissie stelt vast, dat er in de onderzochte periode nog geen
sprake is van vaste structuren in de samenwerking tussen bedrijfsvereni–
gingen en arbeidsvoorziening. Veelal gaat het om experimenten.
Daarmee is er ook geen zekerheid over de algemene beleidsvrijheid van
bedrijfsverenigingen om mee te doen in samenwerkingsverbanden.

2.9. Conclusies werkloosheidswet

De doelstellingen van de wetgever ten aanzien van de geselecteerde
wettelijke bepalingen waren als volgt.

Als doelstelling van het opnemen van het werkloosheidsbegrip
(arbeidsurencriterium, beschikbaarheidsvereiste) is in de wet vastgesteld:
het creëren van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, als specifieke
doelstelling van de vormgeving van het werkloosheidsbegrip (arbeids–
urencriterium): voorkomen dat de wet voor mensen met een geringe
dienstbetrekking te hard uitwerkt.

Doelstelling van het opnemen van een arbeidsverledeneis is voorna–
melijk het afhankelijk maken van de uitkeringsduur van het arbeidsver–
leden.

Doelstellingen van het opnemen van een scholingsbepaling zijn: het
creëren van mogelijkheden, die direct of indirect de (her)intreding op de
arbeidsmarkt bevorderen waardoor het recht op uitkering zo beperkt
mogelijk wordt gehouden, en: verbetering van de maatschappelijke
omstandigheden van werklozen door zinvolle ontplooiing.

Doelstellingen van het opnemen van de sollicitatieplicht: het creëren
van mogelijkheden om te voorkomen dat men op uitkering aangewezen
raakt en het beperkt houden van het recht op uitkering. Verder: in de
uitvoering meer uniformiteit krijgen, «contra-legem» uitvoering
tegengaan en concretisering van het begrip passende arbeid ten behoeve
van uitvoering en rechtspraak.

De commissie trekt de volgende conclusies ten aanzien van de mate
waarin deze doelstellingen bereikt zijn.

De uitvoering van deze wettelijke bepalingen is effectief voor wat
betreft de doelstelling van het arbeidsurencriterium: het voorkomen dat
de wet voor mensen met een geringe dienstbetrekking te hard uitwerkt.

Daar staat tegenover, dat de desbetreffende wetsbepaling voor
bepaalde groepen complicerend heeft gewerkt, met name als het gaat
om wisselende en onregelmatige arbeidspatronen.

De complexiteit van deze wettelijke bepalingen veroorzaakt in deze
gevallen een grote variatie in individuele uitkeringssituaties, waardoor de
uitvoering extra wordt belast. De uitspraken van de Centrale Raad van
Beroep hebben de belasting in deze en in andere gevallen nog vergroot.

Het opnemen van het werkloosheidsbegrip in de wet heeft de rechts–
zekerheid en de rechtsgelijkheid bevorderd, maar heeft met tegengesteld
effect - ook geleid tot onzekerheid bij de bedrijfsverenigingen over de
richting die ze in de uitvoeringspraktijk moesten inslaan. De bedrijfsver–
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enigingen en hun uitvoeringsorganen hebben in deze situatie actief hun
eigen «redelijke oplossingen» gezocht, hetgeen veelal inhoudt dat ze
(contra legem) praktijken uit de oude Werkloosheidswet aanhouden.

De Sociale Verzekeringsraad heeft nagelaten nadere regelgeving vast
te stellen inzake de berekening van arbeidsurenverlies bij wisselende
arbeidspatronen.

In termen van toetreding zijn er ter zake van het werkloosheidsbegrip
dus doelstellingen noch uitvoeringspraktijken die leiden tot beperking
ervan.

Bij de arbeidsverledeneis is er eerder sprake van verschuiving in de
uitkeringsduur van bepaalde doelgroepen dan van beperking van
toetreding. Ook hier is sprake van uitvoeringsproblemen, die grotendeels
samenhangen met de trage invoering van de verzekerdenadministratie
door de uitvoeringsorganen.

Ook het sanctiebeleid raakt aan de toetredingskant van het uitvoe–
ringsproces. Het toepassen van sancties bij verwijtbare werkloosheid
heeft betekenis voor de toetredingskant, maar heeft maar beperkte
effecten op de toetreding. Daarvoor is het sanctiebeleid op al le niveaus
van regelgeving te ingewikkeld, en overigens ook niet geschikt.

Verwijtbare werkloosheid kan, gezien het systeem van de nieuwe
Werkloosheidswet ook nauwelijks een poortwachtersbegrip zijn.

De volumebeperkende effecten van het scholingsartikel zijn ondui–
delijk. Het scholingsartikel wordt pas sinds 1990/1991 frequent
toegepast. De scholingsbepaling is moeilijk uitvoerbaar, zolang er geen
schot zit in de afstemming met arbeidsvoorziening.

Pas recent is er op dat terrein enige verbetering merkbaar.
Ook hier speelt de kwestie van de nadere regelgeving: de Sociale

Verzekeringsraad heeft niet volledig gebruik gemaakt van zijn bevoegd–
heden.

De doelstellingen van de wetgever ten aanzien van scholing met
behoud van uitkering zijn maar beperkt gerealiseerd.

Over de doelstelling van verbetering van de maatschappelijke omstan–
digheden van werklozen door zinvolle ontplooiing is op grond van het
onderzoek weinig te zeggen.

Ook de doelstellingen van de sollicitatieplicht worden maar moeizaam
bereikt door de uitvoeringsorganen. De sollicitatieplicht is na de inwer–
kingtreding van de nieuwe Werkloosheidswet lange tijd niet of nauwelijks
gecontroleerd. Er is ook op dit punt geen adequate samenwerking tussen
bedrijfsverenigingen en arbeidsvoorziening tot stand gekomen.

Voor de uitvoeringsorganen is deze bepaling blijkbaar moeilijk
uitvoerbaar. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het «in
onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen» wettelijk niet
vanzelf verwijtbare werkloosheid inhoudt, en de rechter dientengevolge
het desbetreffende sanctiebeleid van bedrijfsverenigingen kritisch
bejegent. De bedrijfsverenigingen hebben lange tijd grote moeite gehad
met het nieuwe sanctieartikel.

De doelstellingen van de sanctiebepalingen in artikel 27 worden
gehaald voor wat betreft de mogelijkheid van een genuanceerd sanctie–
beleid, maar het tegengaan van grote discrepanties tussen bedrijfsver–
enigingen en het bevorderen van rechtsgelijkheid lukt onvoldoende.

Verwijtbare werkloosheid wordt op grond van de FBV-richtlijnen (er
zijn geen SVr-richtlijnen) met de zwaarste sancties bestraft, maar niet in
de mate die de wetgever aanvankelijk voor ogen stond.

Het sanctiebeleid werkt nog te weinig ondersteunend ter bevordering
van de uittreding, bijvoorbeeld via sancties op het niet nakomen van de
reeds behandelde sollicitatieplicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 78



Aan de uittredingskant was de uitvoering van de Werkloosheidswet in
de onderzochte periode dus niet erg effectief.

Bij alle wettelijke bepalingen zijn tendensen waar te nemen in de
richting van een uniforme uitvoeringspraktijk, maar ook weerstanden
daartegen.

Jurisprudentie, FBV-circulaires, algemene en specifieke leidraden
werken uniformerend. Daarentegen is de wet niet altijd even consistent
en gemakkelijk uitvoerbaar. Bedrijfsverenigingen wensen op bepaalde
punten hun beleidsvrijheid - desnoods contra legem - inhoud te geven.
En de Sociale Verzekeringraad benut niet altijd de mogelijkheden tot
nadere regelgeving volledig, zodat instrumenten van uniformering
onbenut blijven.

Tenslotte het onderwerp oneigenlijk gebruik en fraude.
De systematiek van de Werkloosheidswet en met name het werkloos–

heidsbegrip leiden niet tot onuitvoerbaarheid, maar de eruit voort–
vloeiende bepalingen bieden wel gebruikersruimte en zijn fraudegevoelig,
met name waar sprake is van samenspanning tussen werkgevers en
werknemers.

Hoe fraudegevoeliger de wettelijke bepalingen, hoe minder kans op
een doeltreffende uitvoering.

Daarmee wordt wederom een kans gemist om de toetreding tot de
Werkloosheidswet te beperken en de uittreding te bevorderen.

3. ZIEKTEWET (ZW), WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS–
VERZEKERING (WAO) EN ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKT–
HEIDSWET (AAW)

3.1. Inleiding

3.1.1. Voorwerp van onderzoek

Voor de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt aan de hand van een
aantal wettelijke bepalingen en daarmee samenhangende onderwerpen
door de commissie onderzocht, hoe bij de bedrijfsverenigingen de
vertaling van beleid naar uitvoering plaatsvond en welke terugkoppe–
lingsmechanismen daarbij functioneerden.

Bij de toetreding tot de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschikt–
heidsverzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet gaat het
daarbij om:

- de wijze van vaststelling van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of
gebreken;

- de (afschaffing van) de verdiscontering van werkloosheid.
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de contacten tussen de

bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijke Medische Dienst.
Bij de uittreding uit de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschikt–

heidsverzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet gaat het
daarbij om:

- herplaatsing tijdens de Ziektewetperiode;
- het tijdelijk verhogen van het arbeidsongeschiktheidspercentage

AAW/WAO met éèn klasse, het zogenaamde «opstapje».
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de relatie tussen de Gemeen–

schappelijke Medische Dienst en Arbeidsvoorziening, de relaties met de
Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW), sanctiebeleid en
fraudebeleid.
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3.1.2. Vertaling van beleid naar uitvoering

Vertaling van beleid naar uitvoering vindt plaats binnen het uitvoe–
ringsproces. Het is daarom van belang te onderzoeken hoe dit uitvoe–
ringsproces er voor wat betreft de geselecteerde deelaspekten uitziet.

Een korte schets van het uitvoeringsproces wordt hieronder gegeven.
Nader wordt hierop ingegaan in Bijlage II.4 (Het uitvoeringsproces
Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet).

Bij het onderzoek zijn de volgende kenmerken van het uitvoerings–
proces naar voren gekomen.

Een eerste kenmerk van het uitvoeringsproces van de Ziektewet, de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene Arbeids–
ongeschiktheidswet is de scherpe scheiding in de gevalsbehandeling
tussen het eerste en de latere jaren dat iemand niet in staat is door
ziekte of gebrek zijn werk te doen, dus tussen het Ziektewettraject
(primaat bij de bedrijfsvereniging) en het AAW/WAO-traject (primaat bij
de Gemeenschappelijke Medische Dienst). Wel heeft de Gemeenschap–
pelijke Medische Dienst ook al tijdens de Ziektewetperiode adviserende
taken met betrekking tot bepaalde gevallen van arbeidsongeschiktheid,
overigens met behoud van de verantwoordelijkheid van de verzekerings–
geneeskundigen van de bedrijfsvereniging in deze periode.

Een tweede kenmerk van het uitvoeringsproces is het bestaan van
gescheiden circuits tussen medische beoordeling door de verzekerings–
geneeskundigen en wetstechnische beoordeling door de uitkeringsver–
zorgende afdelingen. Deze gescheiden circuits lopen door tot hoog in de
organisatie, waarbij het primaat bij de medici ligt. In het openbaar
verhoor zei de heer Mees, chef van de afdeling ZW/AAW/WAO bij het
GUO, over dit punt: «Daar ligt inderdaad een scheiding. (...) Een admini–
stratie heeft geen kennis over de medische aspecten en is afhankelijk
van de medische beoordeling door de verzekeringsgeneeskundige.» Deze
scheiding zet zich, naar de commissie heeft waargenomen, tot hoog in
de uitvoeringsorganisaties door.

Een derde kenmerk van het uitvoeringsproces is, dat overdracht van
gegevens tussen bedrijfsverenigingen en Gemeenschappelijke Medische
Dienst noodzakelijk is en dat daarbij opnieuw een beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid dient plaats te vinden. De commissie heeft
waargenomen dat deze overdracht problemen met zich meebrengt. Ook
de reïntegratiefuncties zijn in het eerste jaar respectievelijk in latere jaren
bij verschillende personen en instanties ondergebracht.

3.2. Vaststelling van arbeidsongeschiktheid

3.2.1. Doelstellingen wettelijke bepalingen

Blijkens het ontwerp van wet tot wijziging van de Ziektewet
(aanpassing aan de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)59

dienden de gevolgen van door een ongeval veroorzaakte arbeidsonge–
schiktheid na het vervallen van de Ongevallenwetten gedurende de
eerste 52 weken door de Ziektewet te worden opgevangen. Daartoe
werd het destijds geldende tweede lid van artikel 19 ZW, dat uitsluiting
van het recht op ziekengeld regelde wegens een ziekte, die het gevolg
was van een ongeval, geschrapt. Tevens werd het destijds geldende
derde lid van artikel 19 ZW gewijzigd. Reden hiervoor was, dat op grond

» Tweede Kamer, zitting 1962-1963, 7171. van de destijds geldende jurisprudentie een verzekerde geen (verdere)
Memorie van Toeiichting. nr 8, p 15 aanspraak op ziekengeld had, indien zijn ongeschiktheid veroorzaakt
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Memorie van Toelichting. nr 3, p 1 5
61 Tweede Kamer. zitting 1974-1975. 13
231, Memorie van Toelichting, nr. 3, p 46.

werd door een gebrek. Het geval zou zich dus kunnen voordoen, dat een
verzekerde, die wegens ziekte arbeidsongeschikt werd en daarom
aanvankelijk recht had op ziekengeld, zijn aanspraak op uitkering verloor
- ook al bleef hij arbeidsongeschikt - zodra die ziekte overging in een
gebrek. Op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
zou dan wel recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen
onststaan, echter pas wanneer de arbeidsongeschiktheid 52 weken had
geduurd. Om te voorkomen, dat een verzekerde bij overgang van een
ziekte in een gebrek op verdere uitkering moest wachten totdat hij 52
weken arbeidsongeschikt was geweest, vond de minister (G. M. J.
Veldkamp) het gewenst voor het recht op ziekengeld te bepalen, dat
onder ziekte ook gebreken werden verstaan. Hiertoe strekte de wijziging
van het destijds geldende derde lid van artikel 19 ZW.

Blijkens het ontwerp van wet inzake Arbeidsongeschiktheids–
verzekering60 (de WAO) wordt de vraag wanneer een werknemer arbeids–
ongeschikt is, beantwoord in artikel 18 van het wetsontwerp. Hierbij is
aansluiting gezocht bij het bepaalde in artikel 72 van de Invaliditeitswet,
artikel 18 van de Ongevallenwet 1921 en artikel 39 van de Land– en
Tuinbouwongevallenwet 1922. In het kort samengevat komt de inhoud
van artikel 18 hierop neer, dat arbeidsongeschikt is hij die door ziekte of
gebreken niet in staat is met passende arbeid het loon van een gelijk–
soortige valide werknemer te verdienen. In het kader van deze verze–
kering geeft niet slechts arbeidsongeschiktheid, welke het gevolg is van
een ongeval, doch ook ongeschiktheid tot arbeid ten gevolge van ziekte
aanspraak op uitkering.

Blijkens het ontwerp van wet houdende Algemene Arbeidsongeschikt–
heidsverzekering61 wordt voorgesteld het recht op uitkering ingevolge de
volksverzekering te doen vaststellen aan de hand van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium van de WAO (artikel 18, eerste lid).

Op basis van wetsvoorstel 7171 en 13231 heeft de commissie als
doelstelling van de bepalingen over het arbeidsongeschiktheidscriterium
in de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet aangemerkt:

Doelstelling:

Het afbakenen van het verzekerde risico in de arbeidsongeschiktheids–
verzekeringen.

Instrument:
Het omschrijven van het risico van de arbeidsongeschiktheidsverzeke–

ringen op zodanige wijze, dat ongevallen, ziekte en gebreken in de ZW,
WAO en AAW op dezelfde wijze als verzekerde oorzaak van arbeidson–
geschiktheid in de wettelijke regelingen worden aangemerkt.

3.2.2. Inhoud en uitleg wettelijke bepalingen

Het arbeidsongeschiktheidscriterium (neergelegd in de artikelen 19
ZW, 18 WAO en 5 AAW) definieert het risico van de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering. Bij intreden van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
ziekte of gebreken wordt aan de verzekerde derving van inkomen als
gevolg van het intreden van dit risico vergoed. Het arbeidsongeschikt–
heidscriterium is dus een kernbegrip van de wettelijke regelingen.

Artikel 19ZWIuidt:
1. De verzekerde heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn

arbeid wegens ziekte recht op ziekengeld overeenkomstig het bij of
krachtens deze wet bepaalde.
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2. Voor de toepassing van deze wet worden onder ziekte mede
verstaan:

a. zwangerschap en bevalling;
b. gebreken.

Het ziekengeld wordt, behoudens nadere bepalingen, uitgekeerd over
iedere dag, dat de ongeschiktheid tot werken duurt, doch niet over de
zaterdagen en de zondagen en ten hoogste gedurende 52 weken (artikel
29, lid 2 ZW).

Ingevolge vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep dient
onder «ongeschiktheid tot werken» te worden verstaan het op medische
gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen
verrichten van de in aanmerking komende arbeid62.

Artikel 5 AAW luidt:
1. Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die ten gevolge van

ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te
verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en
ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht,
of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen. (...)

5. In het eerste lid wordt onder de eerstgenoemde arbeid verstaan
arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is
berekend en die hem met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep in
billijkheid kan worden opgedragen. (...)

7. Bij de toepassing van dit artikel wordt buiten beschouwing gelaten,
hetgeen wordt of kan worden ontvangen voor arbeid verricht bij wijze
van sociale werkvoorziening.

8. Met ziekte worden zwangerschap en bevalling gelijkgesteld.
9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met

betrekking tot het bepaalde in dit artikel nadere en zonodig afwijkende
regels worden gesteld. (...)

Artikel 18WAO luidt:
1. Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die ten gevolge van

ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te
verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en
ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht,
of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen. (...)

5. In het eerste lid wordt onder de eerstgenoemde arbeid verstaan
arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is
berekend en die hem met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep in
billijkheid kan worden opgedragen. (...)

7. Met ziekte worden zwangerschap en bevalling gelijkgesteld.
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met

betrekking tot het bepaalde in dit artikel nadere en zonodig afwijkende
regels worden gesteld. (...)

Ingevolge vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep dient
onder arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken in de zin van de
AAW en de WAO te worden verstaan het op medische gronden naar
objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van de
in aanmerking komende arbeid, resulterend in een re/evant inkomens–
verlies ten opzichte van het inkomen van de zogeheten maatman ".

Spontane melding en meld/ngsplicht na dertien weken
De artikelen 65, lid 1 AAW en 71a, lid 1 WAO schrijven voor dat de

bedrijfsvereniging aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst
mededeling doet van:
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a. gevallen, waarin zodanige mededeling redelijkerwijze van belang is
met het oog op de werkzaamheden van die Dienst;

b. alle gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid voortduurt, nadat
dertien weken na de aanvang daarvan zijn verstreken.

Deze wettelijke verplichtingen hebben in de uitvoeringspraktijk vorm
gekregen in de zogenaamde spontane melding (verplichting sub a) en de
zesde maandsmelding (verplichting sub b). Beide komen hieronder bij
Uitvoering wettelijke bepalingen aan de orde.

Advisering van de Gemeenschappelijke Medische Dienst bij einde
wachttijd (EWT)

De artikelen 6 AAW en 19 WAO bepalen dat er pas recht op uitkering
bestaat als iemand onafgebroken 52 weken arbeidsongeschikt is
geweest, indien hij na afloop van deze periode nog arbeidsongeschikt is.
Deze periode wordt de «wachttijd» genoemd.

Personen die voor de Ziektewet verzekerd zijn, ontvangen in deze
periode ziekengeld. Zelfstandigen, die niet voor de Ziektewet verzekerd
zijn, kunnen zich voor deze periode particulier verzekeren.

Om de uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet na het
einde van de wachttijd op tijd te kunnen toekennen, moet al tijdens de
wachttijd begonnen worden met de beoordeling van het eventuele recht
op uitkering van de betrokkene. Daarbij is op grond van artikel 64, lid 1
AAW en artikel 71, lid 1 WAO een advies van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst vereist. Dat betekent dat de Gemeenschappelijke
Medische Dienst door de (administrateur van) de bedrijfsvereniging tijdig
tijdens de wachttijd bij de gevalsbehandeling moet worden betrokken en
dat de Gemeenschappelijke Medische Dienst vervolgens tijdig aan het
einde van de wachttijd moet adviseren over de arbeidsongeschiktheid
van betrokkene in het kader van de Wet op de Arbeidsongeschiktheids–
verzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.

De Gemeenschappelijke Medische Dienst adviseert, de bedrijfsver–
eniging beslist. In de praktijk wijkt de bedrijfsvereniging maar zelden af
van het GMD-advies. De bedrijfsvereniging dient dus enerzijds niet te
beslissen zonder een advies van de Gemeenschappelijke Medische
Dienst, en anderzijds zelfstandig te beoordelen oif het gegeven advies
wel deugdelijk is. De Centrale Raad van Beroep heeft in dit verband
overwogen: «De Raad is van oordeel dat de ten aanzien van een deugde–
lijke besluitvorming te stellen eisen met zich meebrengen dat, wanneer
een uitvoeringsorgaan zich in het kader van zijn besluitvorming
(verplicht) laat adviseren, hij op grond van de beschikbare gegevens
zelfstandig een oordeel dient te vormen, in welk verband hij zich - mede
- ervan dient te vergewissen dat aan de conclusie van zijn adviseur, noch
naar de inhoud noch naar de wijze van tot stand komen, zodanige
gebreken kleven dat het besluit niet, althans niet zonder meer, op die
conclusies mag worden gebaseerd64

3.2.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

Het onderzoek naar de uitvoering van de wettelijke bepalingen met
betrekking tot het arbeidsongeschiktheidscriterium wordt hieronder
vanuit drie invalshoeken benaderd:

1. vanuit de invalshoek van de poortwachtersfunctie ten aanzien van
het arbeidsongeschiktheidscriterium;

2. vanuit de invalshoek van de hantering van het arbeidsongeschikt–
heidscriterium.6" CRvB d.d. 19-3-1993. AAW/WAO

1991/748. PS 9 - 5 mei 1993, nr 358, p 3. vanuit de mvalshoek van de verantwoordehjkheid van de bednjfs–
688 t/m 692 vereniging voor de hantering van het arbeidsongeschiktheidscriterium.
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65 Voor het opzetten van een preventie
beleid is in het kader van het landbouw
schap in 1986 de Stichting Gezond–
heidszorg Agrarische Sectoren (STIGAS)
opgericht

1. De poortwachtersfunctie

Essentiële voorwaarde om te kunnen bepalen of er sprake is van het
recht op uitkering, is de wijze waarop arbeidsongeschiktheid wordt
vastgesteld. Hier wordt dit verder de «poortwachtersfunctie» van de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen genoemd.

De kern van de uitvoering van de Ziektewet, de Wet op de arbeidson–
geschiktheidsverzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet is
de wijze waarop arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Daarbij spelen
verzekeringsgeneeskundigen als poortwachters in de praktijk een
centrale rol. In de Ziektewet gaat het daarbij om de constatering dat de
belanghebbende ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens
ziekte of gebrek. Verzekeringsgeneeskundigen van de bedrijfsvereni–
gingen (vg BV) stellen dit vast.

Arbeidsongeschiktheid wordt in de de Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet anders
gedefinieerd dan in het Ziektewet-traject, namelijk in termen van verlies
van verdiencapaciteit door ziekte of gebrek. De verzekeringsgenees–
kundige van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (vg GMD) heeft
tot taak om de beperkingen vast te stellen. Op basis van het geld dat de
belanghebbende met zijn handicap nog kan verdienen berekent de
arbeidsdeskundige van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (ad
GMD) vervolgens het arbeidsongeschiktheidspercentage . Een geauto–
matiseerd technisch instrumentarium draagt ertoe bij dat het percentage
aansluit op de beperkingen.

Actoren bij de poortwachtersfunctie
De poortwachtersfunctie is in de uitvoeringspraktijk neergelegd bij

meer actoren dan allen de verzekeringsgeneeskundigen. Om een goed
begrip te krijgen van de wijze waarop de poortwachtersfunctie wordt
uitgevoerd, is het noodzakelijk om de betrokken actoren in kaart te
brengen en vast te stellen welke rol zij in deze vervullen. Een overzicht
van deze actoren en hun rol wordt gegeven in Bijlage 5 (Actoren bij
instroom Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet).

De poortwachtersfunctie en preventie
Het voorkomen van arbeidsverzuim door ziekte is tot voor kort niet of

nauwelijks aangepakt door de bedrijfsverenigingen en hun administraties.
Uitkeringsorganisaties zagen dat ook niet als hun taak (evenmin als
politici het als de taak van de bedrijfsvereniging hebben gezien). Uitvoe–
ringsorganisaties zagen en zien het nog steeds als hun primaire taak om
de Ziektewet op een snelle en adequate wijze uit te voeren. Bij het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor was er op centraal niveau wel
een experimenteel project inzake verzuimadvisering, maar hier werd
slechts beperkte capaciteit voor ingezet (tot 1988 vier medewerkers). Op
decentraal niveau was er nauwelijks aandacht voor. Ook bij enkele
zelfadministreerders heeft de commissie enkele experimenten waarge–
nomen (o.a. Stigas in GUO-verband65 en het maken van verzuimproto–
collen door Arbeidsconsulenten Medische Dienst bij de Bedrijfsver–
eniging voor de Gezondheidszorg). Ook is er bij diverse organisaties een
begin gemaakt met het opzetten van verzuimregistratie– en verzuimbe–
heersingssystemen. Sinds ongeveer 1990 is toename van de inspan–
ningen op dit gebied geconstateerd. Zo zijn het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor en enkele zelfadministreerders beleidsmatig
overgegaan tot bedrijfsgebonden administreren.

De activiteiten van verzekeringsgeneeskundigen van zowel bedrijfsver–
enigingen als de Gemeenschappelijke Medische Dienst met betrekking
tot preventie zijn in de uitvoeringspraktijk beperkt. Tussen artsen van
bedrijfsverenigingen enerzijds en bedrijven anderzijds blijken er nauwe–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 84



lijks relaties te bestaan (behalve incidenteel rond individuele gevallen en
projecten van bedrijfsgebonden verzuimbegeleiding). Tussen artsen van
de Gemeenschappelijke Medische Dienst en bedrijven zijn er meer
contacten, maar die hebben vrijwel uitsluitend betrekking op
medewerkers die al ziek zijn. In die gevallen gaat het om het creëren van
voorzieningen om reïntegratie in het arbeidsproces te bevorderen en
doorstroom naar de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet tegen te gaan.

Poortwachtersfunctie in de Ziektewet
Als een werknemer ziek is, dan meldt deze zich ziek of wordt door zijn

werkgever ziek gemeld bij het meldpunt van Gemeenschappelijk Admini–
stratiekantoor, zelfadministreerder of (super–) afdelingskassen of eigen
risicodrager s (Akers). De ziekmeldingen komen meestal bij een perifeer
administratiekantoor binnen en worden daar administratief verwerkt.
Binnen enkele dagen wordt bij de meeste administeerders meer dan 90%
van de ziekgemelde werknemers bezocht door de rapporteur Ziektewet.
Deze spreekt elke dag de nieuwe ziektegevallen door met een vaste
verzekeringsgeneeskundige van het rayon– of districtskantoor. Bij Akers
met een eigen bedrijfsgeneeskundige dienst is dat de bedrijfsarts.

Op grond van de beschikbare informatie wordt een voorselectie
gemaakt van een beperkt aantal aangemelde personen, die door de
verzekeringsgeneeskundige moeten worden gezien. Deze personen
krijgen een uitnodiging om op het spreekuur te verschijnen. Slechts een
beperkt gedeelte komt ook feitelijk naar het spreekuur toe. Een groot
deel van hen gaat weer aan het werk en meldt zich beter. Een ander deel
is te ziek of voelt zich te ziek om op het spreekuur te verschijnen.
Sommigen van hen worden door de verzekeringsgeneeskundige thuis
bezocht. Als ze inderdaad ziek zijn, dan wordt een nieuwe datum vastge–
steld waarop ze op het spreekuur moeten verschijnen. Anderen krijgen
ongezien een nieuwe uitsteldatum. Binnen zes weken moet iedereen, die
op dat moment nog ziek is, gezien zijn met uitzondering van duidelijke
gevallen zoals mensen die in het ziekenhuis liggen en zwangere vrouwen.
Aangegeven wordt dat de verzekeringsgeneeskundigen hier ook in
slagen. De bedrijfsverenigingen kunnen niet aangeven, wat de omvang is
van de diverse categorieën zieke werknemers. Wel worden er statistieken
gemaakt waarin staat aangegeven hoeveel procent aandoeningen aan de
luchtwegen, storingen in het bewegingsapparaat en dergelijke gemeld
worden.

Poortwachtersfunctie in de WAO en AAW
Bij de poortwachtersfunctie in de Wet op de arbeidsongeschiktheids–

verzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet heeft de
Gemeenschappelijke Medische Dienst de voornaamste rol. Een
beschrijving van de werkwijze van de Dienst wordt gegeven in Bijlage 11.6
(Werkwijze van de Gemeenschappelijke Medische Dienst bij advisering
over arbeidsongeschiktheid en reïntegratie).

De Gemeenschappelijke Medische Dienst heeft onder meer als taak de
bedrijfsvereniging te adviseren omtrent de mate van arbeidsonge–
schiktheid, die naar verwachting bij het einde van de wachttijd (d.w.z.
aan het eind van het ziektewetjaar) aan de orde zal zijn. Op deze taak is
door de Gemeenschappelijke Medische Dienst aanvankelijk het hoofd–
accent gelegd. Later is meer aandacht ontstaan voor het bevorderen van
rentegratie, hetgeen altijd een volwaardige neventaak van de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst is geweest, maar toch ondergeschikt bleef
- afgezien van de taken van de Dienst bij het toekennen van voorzie–
ningen - aan de arbeidsongeschiktheidsbepaling. In 1986 is bij de
invoering van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW) aan de
Gemeenschappelijke Medische Dienst een bemiddelingsvergunning
toegekend.
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Er kunnen spanningen ontstaan tussen de doelstellingen arbeidsonge–
schiktheidsbepaling en reïntegratiebevordering. Voor reïntegratie is tijd
nodig en die tijd is vaak niet beschikbaar met het oog op de schattings–
activiteiten, die nodig zijn en voor einde wachttijd afgerond moeten zijn.
Deze spanningen zijn in belangrijke mate versterkt door het personeels–
beleid van de GMD, dat in de onderzoeksperiode naar de waarneming
van de commissie een structurele onderbezetting van de Dienst tot
gevolg heeft gehad.

De spontane melding
Deze melding stelt de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsver–

eniging in staat een verzekerde voor het einde van het ziektewetjaar over
te dragen aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst, indien dat
gewenst is. Het gaat daarbij met name om gevallen, waarvan al vóór de
dertiende week, waarna verplicht melding plaatsvindt, vaststaat dat ze
aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst moeten worden overge–
dragen.

Het betreft in de praktijk een klein deel van de gevallen. De heer Mees,
chef van de afdeling ZW/AAW/WAO bij het GUO, zei hierover in het
openbaar verhoor: «Als in een zeer vroeg stadium onderkend wordt dat
er reïntegratiemogelijkheden zijn en als dat niet het geval is bij de eigen
werkgever, dan kan er spontaan een melding plaatsvinden richting GMD,
zodat voor de zesde maand beoordeeld kan worden of hij nog bij de
eigen werkgever kan hervatten dan wel of er gekeken moet worden naar
andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt.»

De heer Mees verklaarde vervolgens in het verhoor dat hij vermoedde
dat het om 7% a 8% van de gevallen gaat.

Meldingsplicht na dertien weken; de praktijk van de zesde maands–
melding

Een goede samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en Gemeen–
schappelijke Medische Dienst is in deze fase van voortduren van de
arbeidsongeschiktheid noodzakelijk voor een succesvol volumebeleid.
Immers, alleen de Gemeenschappelijke Medische Dienst beschikt voor
de toepassmg van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet over de reïntegratie-instru–
menten om verzekerden te rentegreren naar passende arbeid en het is
belangrijk dat deze zo vroeg mogelijk ingezet worden.

Van de bepaling in de artikelen 65, lid 1 AAW en 71a, lid 1 WAO, dat
de bedrijfsvereniging aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst
mededeling doet van alle gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid
voortduurt, nadat dertien weken na de aanvang daarvan zijn verstreken,
werd echter wegens de toeneming van het aantal uitkeringsgerechtigden
in de uitvoeringspraktijk al sinds 1970 afgeweken. Het contra legem–
beleid, dat op dit punt gedurende de hele onderzoeksperiode werd
gevoerd, was vanaf medio 1968 neergelegd in - meermalen gewijzigde
samenwerkingsafspraken tussen de FBV en de GMD.

De commissie heeft geconstateerd, dat in de praktijk deze samen–
werking in een slechte sfeer verliep en dat in de onderzoeksperiode de
bedrijfsverenigingen en Gemeenschappelijke Medische Dienst er niet in
slaagden de samenwerking te verbeteren.

Mevrouw Clerx, onder meer bestuurslid van de GMD, zei hierover in
het openbaar verhoor het volgende.

De heer Van Hoof, lid van de commissie: «Kende u de essentie van de
problematiek [rond de gevalsoverdracht van bedrijfsvereniging naar
GMD]? Wist u precies waar het om ging?»

Mevrouw Clerx: «In die zin dat - dat is het probleem dat je tot op de
dag van vandaag hebt - je te maken hebt met verschillende wetten die
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elkaar in de loop van de tijd opvolgen en met verschillende uitvoeringsor–
ganen, die belast zijn met de uitvoering van die wetten, het moeilijk is
om in het algemeen haarscherp, in de tijd gezien, aan te geven wanneer
een bepaald geval overgedragen moet worden, je afhankelijk bent van de
interpretatieruimte die een verzekeringsgeneeskundige die bij de
Ziektewet betrokken is, benut en je het van goede instructies aan de ene
kant moet hebben en vervolgens van een goede rapportage aan de
andere kant om te kunnen zien dat de instructie ook toegepast wordt. Als
u mij vraagt naar de essentie, dan was die essentie bij mij bekend. Bij mij
was ook bekend dat wij daar al in een vroegtijdig stadium van inzage,
met het maken van afspraken blijkbaar niet uit konden komen.»

In het onderstaande staat de zesde-maandsmelding centraal, waarbij
zijdelings wordt ingegaan op de spontane melding.

De afspraken tussen de bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappe–
lijke Medische Dienst inzake de zesde maandsmelding kwamen er tot
1983 op neer, dat in de praktijk de meldingstermijn van dertien weken
werd verlegd naar 52 weken en ook wel over deze termijn heenging,
waardoor problemen bij einde wachttijd ontstonden (zie hieronder). Op 5
juli 1982 werd door de presidia van FBV en GMD (in verband met de
destijds op 1-1-1983 verwachte invoering van de WAGW) een principe–
besluit genomen over inschakeling van de GMD bij de gevalsbehandeling
uiterlijk in de zesde maand (de zesde maandsmelding)66.

Sinds 1 oktober 1985 zijn de bedrijfsverenigingen met de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst definitief overeengekomen alle arbeidson–
geschikten uiterlijk tussen de tweeëntwintigste en zesentwintigste week
van het Ziektewetjaar over te dragen aan deze Dienst (zesde maands–
melding) met ingang voor alle gevallen op 1-1-1986.

Op deze verplichte richtlijn werden enkele uitzonderingen gemaakt,
onder meer wanneer de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsver–
eniging verwacht dat:

- het op medische gronden in hoge mate waarschijnlijk is dat de
arbeidsongeschikte voor het einde van het ziektewetjaar hersteld zal zijn
(gemotiveerde kennisgeving categorie 1.1.);

- er op medische gronden met zekerheid kan worden vastgesteld dat
nimmer meer deelname aan het arbeidsproces te verwachten is (kennis–
geving - categorie 1.2.);

- de persoon nog niet voor onderzoek in aanmerking komt, omdat er
vooralsnog sprake is van langdurige verzorging en verpleging (gemoti–
veerde kennisgeving - categorie 1.3.).

In deze situaties vindt geen melding plaats, de verzekerde wordt dus
niet overgedragen. In het Periodieke overleg (P-overleg) kan de verzeke–
ringsgeneeskundige van de Gemeenschappelijke Medische Dienst de
verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging verzoeken om een
ziektegeval alsnog te melden. De Gemeenschappelijke Medische Dienst
heeft hierin het laatste woord. Dat betekent dat de Gemeenschappelijke
Medische Dienst de leidende rol heeft na het einde van de zesde maand,
echter wel met behoud van de verantwoordelijkheid van de verzekerings–
geneeskundige van de bedrijfsvereniging in de ziektewetperiode. Het
P-overleg is niet structureel, maar kan ad-hoc door één van de beide
partijen worden aangevraagd. Een verzekeringsgeneeskundige van de
bedrijfsvereniging kan eveneens om een dergelijk overleg verzoeken,
namelijk indien hij betwijfelt of een melding zinvol is.

De Gemeenschappelijke Medische Dienst dient de verzekerde binnen
vier weken op te roepen voor het eerste contact. De spontane melding
(nu dus van belang vóór de zesde maand) blijft onverminderd van kracht.

In de praktijk kan worden waargenomen dat de afspraken over de
ss Mededeiing FBV nr M 82 10 d d zesde-maandsmelding niet bevredigend functioneerden. In het navol–
27-9-1982 gende wordt dieper ingegaan op de oorzaken hiervan.
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a. Verwacht herstel voor einde wachttijd
Uit een evaluatie-onderzoek67 naar de zesde maandsmelding over

1986 blijkt dat in geval van 56% van de verzekerden wordt volstaan met
een (gemotiveerde) kennisgeving aan de Gemeenschappelijke Medische
Dienst, en dat 44% van de gevallen wordt gemeld (dus overgedragen).
Van het totaal aantal meldingen was 21% spontaan, en 79% een zesde
maandsmelding. Voor de gevallen waarvoor eerst werd volstaan met een
kennisgeving, werd 38% alsnog gemeld na de zesde maand. Het
overgrote deel van de kennisgevingen zijn 1.1.-gevallen, gevallen waarbij
de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging verwacht dat
een verzekerde voor het einde van het ziektewetjaar hersteld zal zijn voor
zijn eigen werk. De volgende tabel geeft een overzicht:

Tabel: Kennisgevingen en Meldingen, 1986

Kennisgeving:

56%

waarvan

1.1.'
95,1%

1.2.
2,8%

1.3
2,1%

Melding:

44%

waarvan:

spontaan
21%

6e maand
79%

Alsnog gemeld % van
Kennisgeving:

38%

* Gevallen die naar verwachting nog voor einde wachttijd zullen herstellen

67 Werkgroep evaluatie 6e maandsmelding,
Evaluatie Zesde maandsmelding.
Amsterdam. januari 1988 (in opdracht van
de FBV).

Dit beeld wijzigt zich niet in latere jaren:

Tabel: Kennisgevingen en Meldingen, 1991

Kennisgeving: Melding Alsnog gemeld % van
Kennisgeving:

55% 45%
spontaan
16%

6e maand
84% 48%

Bron: GMD, jaarverslag 1991, p 14 en 15.

Dat een verzekerde als 1.1. wordt geregistreerd betekent niet dat deze
definitie ook door de verzekeringsgeneeskundige van een bedrijfsver–
eniging wordt gehanteerd om iemand in deze categorie in te delen. Een
verzekeringsgeneeskundige draagt een verzekerde namelijk ook niet over
wanneer niet is aan te geven of deze voor einde wachttijd hersteld zal
zijn. In geval van twijfel wordt niet overgedragen. Het hiervoor genoemde
is ook de reden waarom de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfs–
vereniging tegenstander is van een dertiende-weeksmelding: hoe verder
de overdracht naar voren wordt gehaald, hoe moeilijker het is aan te
geven of iemand voor einde wachttijd hersteld zal zijn. Veel verzekerings–
geneeskundigen spreken dan ook hun afschuw uit over de verplichte
zesde-maandsmelding. Het geeft administratieve rompslomp, ook voor
de gevallen die niet worden overgedragen.

De Gemeenschappelijke Medische Dienst geeft aan dat het grote
percentage verzekerden dat alsnog moet worden overgedragen het doel
van de zesde maandsmelding frustreert. Bedacht moet evenwel worden
dat de Gemeenschappelijke Medische Dienst door middel van het
periodiek overleg (P-overleg) de mogelijkheid heeft de bedrijfsvereniging
(dwingend) te verzoeken alsnog over te dragen. Van het P-overleg is
door de Gemeenschappelijke Medische Dienst slechts in geringe mate
gebruik gemaakt. In het onderzoek komt naar voren dat verschillende
verzekeringsgeneeskundigen van de Gemeenschappelijke Medische
Dienst niet ongelukkig waren met de slechte overdracht, in verband met
de toegenomen werkdruk die een goede overdracht met zich mee zou
brengen.

b. Anonieme overdracht
De verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging weet niet

welk behandelteam van de Gemeenschappelijke Medische Dienst de
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verzekerde zal overnemen. Dat bemoeilijkt persoonlijk contact. Het
psychologische effect hiervan is dat overdracht achterwege wordt
gelaten. De verzekeringsgeneeskundige heeft namelijk geen zicht op de
verzekerde na overdracht.

c. Overdracht verstoort het begeleidingsproces
De verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging heeft een

verzekerde reeds zes maanden onder zijn hoede. In deze periode tracht
hij de verzekerde te begeleiden. Een overdracht na zes maanden
verstoort dit proces.

d. Gemeenschappelijke Medische Dienst wacht lang met het oproepen
van verzekerden

De Gemeenschappelijke Medische Dienst behoort een verzekerde
binnen vier weken na overdracht op te roepen. Gebleken is dat de
oproeptermijn per behandelteam variert. Bepaalde behandelteams
hebben achterstanden. Hierdoor valt een «gat» in de gevalsbehandeling,
zo geven de verzekeringsgeneeskundigen van bedrijfsverenigingen aan.
Het gevolg is dat of verzekerden hoewel overgedragen - toch onder
controle blijven van de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsver–
eniging, of de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging
(nog) slechter gaat overdragen, of dat er inderdaad een gat valt.

Oproeptermijnen van vier maanden behoren tot de uitzonderingen,
aldus de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Feit is dat negatieve
ervaringen door de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging
worden aangegrepen als reden om niet te melden. Overigens wordt
zowel van de zijde van de bedrijfsverenigingen als van de zijde van de
Gemeenschappelijke Medische Dienst aangegeven dat de laatste tijd
(circa anderhaif jaar) sneller wordt opgeroepen.

Het komt niet alleen voor dat de bedrijfsvereniging de gevalsbehan–
delmg voortzet totdat de Gemeenschappelijke Medische Dienst en verze–
kerde oproept, ook begeleiding na deze oproep is geen uitzondering. Zo
begeleidt de bedrijfsvereniging DETAM standaard door tot het einde van
het ziektewetjaar. De Bedrijfsvereniging voor de Gezondheidszorg,
Geestelijke en Maatschappelijke Belangen doet dit soms. Het gevolg is
dat de verzekerde met twee artsen heeft te maken, hetgeen verwarring
schept.

e. Kwantitatief slechte overdracht door bedrijfsverenigingen
Bedrijfsverenigingen melden te weinig gevallen.
De mate van overdracht verschilt per bedrijfsvereniging. Zelfadmini–

streerders dragen relatief iets minder over dan bedrijfsverenigingen die
hun administratie bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
hebben ondergebracht.

Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de geografische afstand tot
de Gemeenschappelijke Medische Dienst groter is (de GAK-bedrijfsver–
enigingen zitten in hetzelfde gebouw) en dat de zelfadministrerende
bedrijfsverenigingen verder af staan van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst, omdat de administratie van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst door het GAK wordt verzorgd. Bij het GAK zijn weer
duidelijke verschillen tussen districtskantoren waargenomen. De
verhouding tussen districtskantoor van het GAK en perifeer kantoor van
de Gemeenschappelijke Medische Dienst - en daarbinnen tussen
adviserend geneeskundige en districtsverzekeringsgeneeskundige - blijkt
een belangrijke succes– of faalfactor te zijn voor de overdracht.

Bedrijfsverenigingen melden teveel gevallen.
Vanuit de Gemeenschappelijke Medische Dienst wordt de klacht geuit

dat bedrijfsverenigingen of slecht melden, of ineens teveel gevallen
melden, ook de gevallen die niet gemeld zouden moeten worden. De
Gemeenschappelijke Medische Dienst raakt hierdoor overbelast,
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waardoor juist achterstanden ontstaan. Sommigen zien dit als een
sabotage-truc.

f. Kwalitatief slechte overdracht door bedrijfsverenigingen
De kwaliteit van de overdracht verschilt per bedrijfsvereniging.

Bedrijfsverenigingen dragen regelmatig kwalitatief slecht over en
motiveren de kennisgevingen slecht. Dit is een veelgehoorde klacht bij
de Gemeenschappelijke Medische Dienst. De slecht gemotiveerde
kennisgeving geeft de Gemeenschappelijke Medische Dienst onvol–
doende inzicht of een verzekerde alsnog moet worden overgedragen. De
overdracht zelf is dikwijls dermate summier, dat de Gemeenschappelijke
Medische Dienst opnieuw onderzoek moet doen bij de verzekerde om de
zaak helder te krijgen. Zo staat er soms niets in over het werk dat de
verzekerde deed voordat hij ziek werd, waarom hij ongeschikt is voor
eigen werk en wel geschikt zou zijn voor andere, passende arbeid. Het
nadere onderzoek dat moet worden ingesteld werkt vertragend.

Advisering bij einde wachttijd (EWT-advies)
Als het eind van het ziektewetjaar nadert en betrokken werknemer is

nog steeds arbeidsongeschikt, dan stelt de Gemeenschappelijke
Medische Dienst haar advies op dat aan de bedrijfsvereniging wordt
toegezonden. De bedrijfsvereniging kan afwijken van dat advies maar
moet de zaak dan wel voorleggen aan de Kleine Commissie en melden
bij de Sociale Verzekeringsraad. Als de Kleine Commissie het standpunt
van de betrokkene bevestigt, dan worden de Gemeenschappelijke
Medische Dienst en betrokkene daarvan in kennis gesteld. Het komt in
de praktijk nauwelijks voor dat van het advies van de Gemeenschappe–
lijke Medische Dienst wordt afgeweken. Dat betekent dat dit advies in
hoge mate bepalend is voor de vraag of betrokken werknemer in de
AAW/WAO terecht komt of niet.

In de praktijk functioneerde deze advisering bij einde wachttijdzo
slecht, dat gedurende de hele onderzoeksperiode en daarvoor sprake
was van een zogenaamde einde wac/7tt//'d(EWT)-problematiek. Deze is
hierin gelegen, dat er een te lange behandelingsduur bestaat voor het
uitbrengen van een GMD-advies, welke er meermaals toe heeft geleid
dat er bij EWT geen (definitief) GMD-advies beschikbaar is. In deze
gevallen wordt vaak, in afwachting van het definitieve GMD-advies,
uitgegaan van een voorlopig GMD-advies, gebaseerd op 80-100%
arbeidsongeschiktheid. De oorzaken voor de vertraging van het advies
liggen zowel bij de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen en de
administrateurs (het GAK en het GUO) van de andere bedrijfsvereni–
gingen door te late aanmelding bij de Gemeenschappelijke Medische
Dienst als bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst door te late
advisering aan de bedrijfsverenigingen.

De betrokkene heeft hier financieel geen hinder van, omdat er bij einde
wachttijd een voorlopige uitkering naar 80-100% arbeidsongeschiktheid
wordt toegekend. Als later blijkt, dat er sprake is van minder dan
80-100% arbeidsongeschiktheid, wordt de uitkering verlaagd of
ingetrokken, veelal zonder dat het teveel uitgekeerde teruggevorderd
wordt. De jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep staat niet aan
die verlaging of intrekking in de weg. Een voorbeeld geeft de volgende
uitspraak68. In die zaak werd aan betrokkene na einde wachttijd op
30-5-1979 een voorlopige WAO-uitkering toegekend, die weer werd
ingetrokken op 1-3-1981, omdat toen definitief vastgesteld was dat
betrokkene per einde wachttijd niet arbeidsongeschikt was in de zin van
de WAO. De Centrale Raad van Beroep honoreerde het beroep van
betrokkene tegen de intrekkingsbeslissing niet. De reeds betaalde

6> CRvBdd 10-2-1984 WAO 1980/S451 uitkering werd door de bedrijfsvereniging niet teruggevorderd. De kosten
RSV 1984/186, met noot N J Haverkamp. van deze handelwijze van de bedrijfsverenigingen en de GMD zijn nooit
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69 Dit onderzoek resulteerde tot dusver in
een concept-nota behandelingsduur
ZW/AAW/WAO (TK 3/201). ter behandeling
in de openbare vergadering van de
Toezichtkamer van 6-5-1993 Als bijlage
bevat de concept-nota een rapport van
conclusies en bevindingen per uitvoerings–
orgaan

vastgesteld en komen (onzichtbaar) tot uiting in de hoogte van de
WAO-premies.

Als iemand, die bij een werkgever in dienst is, recht op arbeidsonge–
schiktheidsuitkering krijgt, kan in een aantal gevallen die werkgever op
grond van artikel 59i AAW een geldelijke bijdrage (malus) verschuldigd
zijn. De Federatie van Bedrijfsverenigingen heeft met betrekking tot de
einde wachttijd-problematiek in relatie tot de malus-regeling voor
werkgevers in een circulaire d.d. 28-12-1992 aan de bedrijfsvereni–
gingen het volgende geadviseerd: «Voorgesteld wordt de malus niet in te
vorderen in het geval een werknemer aan wie om administratieve
redenen op einde wachttijd een WAO-uitkering is toegekend, achteraf
niet arbeidsongeschikt blijkt te zijn geweest. Het is immers aan de
uitvoeringsorganen te wijten dat een WAO-uitkering is toegekend».

Door de Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad werd bij brief
van 11-2-1993 aan de directies van de zelfadministrerende bedrijfsver–
enigingen, het GAK, de GMD en het GUO meegedeeld dat de Toezicht–
kamer in haar vergadering van 4-2-1993 had besloten om een nader
onderzoek in te stellen naar de beheersing van de wetsuitvoering
ZW/WW/WAO bij de bedrijfsverenigingen en de GMD (zowel centraal
als decentraal) in verband met de EWT-problematiek69.

Uit dit onderzoek kwam onder meer het volgende naar voren.
De tijdigheid van het aanvragen en uitbrengen van een GMD-advies

einde wachttijd was van ondergeschikt belang. Bij een te late advisering
ontving belanghebbende op basis van de bij de bedrijfsvereniging
bekende gegevens een voorlopige uitkering. De gevalsbehandeling was
dan ook meer gericht op het tijdig verstrekken van een uitkering. De
sturing en bewaking van de gevalsbehandeling m.b.t. het tijdig
uitbrengen van een GMD-advies ligt hoofdzakelijk op uitkeringsniveau.
Goede informatiesystemen ontbreken, zijn onbetrouwbaar en/of worden
niet geraadpleegd. (p. 13).

Gebleken is, dat het voor de bedrijfsverenigingen noch mogelijk is een
overzicht te geven van het aantal voorlopige GMD-adviezen dat wordt
uitgebracht, noch van de bedragen, die hiermee zijn gemoeid. Naast het
probleem van het verschillend omgaan met begrippen zoals «voorlopig
advies» en «tijdigheid», blijkt dat de voorlopige adviezen niet dan wel
niet eenduidig als zodanig worden geregistreerd. (p. 15).

Uit het onderzoek is gebleken dat de procesmatige aansturing van de
verzekeringsgeneeskundigen (en in mindere mate de arbeidsdeskun–
digen) van zowel de Gemeenschappelijke Medische Dienst als de
bedrijfsverenigingen als gevolg van hun professionele identiteit
moeizaam verloopt. Zij zijn vanuit hun identiteit - beroepscultuur -
gewend om solistisch te werken. Met name bleek dat het uitvoeren van
een zorgvuldig onderzoek en het tijdig uitbrengen van een GMD-advies
door hen in de praktijk als tegenstrijdig wordt ervaren. (p. 14).

De GMD-teams bezitten, mede vanwege de te verwachten
sociaal/medisch professionaliteit, een hoge mate van autonomie. Uit een
eerder onderzoek dat het GAK in 1990 heeft uitgevoerd naar de
EWT-problematiek blijkt dat de te verwachten professionaliteit van de
teams zich niet uitstrekt tot de logistiek. De tijdigheid van een advies
wordt blijkbaar door de teams niet beschouwd als een vorm van
kwaliteit, te meer daar de belanghebbende niet wordt geschaad in
zijn/haar inkomsten. Ook uit de gevoerde gesprekken met de periferie
blijkt dat met name door de kantoren met een groot aantal te late
adviezen, de kwaliteit van het advies als excuus voor te late advisering
wordt gehanteerd. Door de directie van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst zijn echter voorzover bekend weinig daadkrachtige
stappen ondernomen om de houding in dezen van de teams te laten
verbeteren door het perifere management. (p. 49).

Uit de gesprekken die op het centrale niveau hebben plaatsgevonden
met de GMD kan worden afgeleid dat het GMD-bestuur geen prioriteit
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heeft gegeven aan de toch reeds jarenlang bestaande problematiek rond
de te late advisering EWT. (p. 49, 54).

De bedrijfsverenigingen melden frequent te laat aan de Gemeenschap–
pelijke Medische Dienst. De bedrijfsverenigingen ervaren het feit dat
enerzijds van hen wordt verwacht dat zij er alles aan doen om verze–
kerden tijdens de Ziektewet-periode weer bij hun eigen werkgever te
reïntegreren en anderzijds dat tevens van hen wordt verwacht dat zij de
Gemeenschappelijke Medische Dienst voor diezelfde verzekerden laat
bemiddelen naar ander werk, als een knelpunt. De kwaliteit van de
meldmgen, zoals die door een aantal bednjfsveremgmgen aan de
Gemeenschappelijke Medische Dienst worden verzonden, laat vaak te
wensen over. (p. 14).

In het kader van de integratie GAK-GMD per 1-7-1992 is de werkwijze
van de zogenaamde «geïntensiveerde gevalsbehandeling» ingevoerd. Van
deze werkwijze wordt een bijdrage aan de tijdigheid van het uitbrengen
van einde wachttijd-adviezen verwacht. Of deze nieuwe werkwijze een
verbetering betekent ten opzichte van het verleden, blijkt nog niet uit het
onderzoek van de Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad. Deze
werkwijze is daarvoor nog te recent.

2. De hantering van het arbeidsongeschiktheidscriterium

Uit het onderzoek blijkt dat bij de hantering van het arbeidsongeschikt–
heidscriterium verschillende visies op dit criterium een belangrijke rol
spelen. Hieronder worden achtereenvolgens de visies van verzekerings–
geneeskundigen en bedrijfsverenigingen weergegeven, die afwijken van
de visie van de Centrale Raad van Beroep zoals deze naar voren komt uit
vaste jurisprudentie.

Hantering van het criterium arbeidsongeschikt wegens ziekte of gebrek
door de verzekeringsgeneeskundigen

Arbeidsongeschiktheid is volgens de artsen zeer moeilijk te consta–
teren omdat niet of nauwelijks is vast te stellen of iemand ziek of niet
ziek is. Het ziektebegrip is zeer vaag en in de wet niet nader omschreven.
Bovendien: als iemand zegt, dat hij ziek is, hoeft dat nog niet het geval te
zijn. Toch moet de arts in eerste instantie afgaan op hetgeen betrokkene
zelf vertelt over zijn toestand. Met name hoofdpijnklachten, psychische
klachten en klachten aan het bewegingsapparaat zijn moeilijk vast te
stellen. Bovendien is de beschikbare tijd te gering om betrokkene
deugdelijk te onderzoeken en vast te stellen of de klachten echt
aanwezig zijn. Gemiddeld is slechts 5 tot 10 minuten per werknemer
beschikbaar tijdens een spreekuurbezoek en circa 20 minuten bij bezoek
aan huis. Het ligt voor de hand dat de verzekeringsgeneeskundige zich
slechts een oppervlakkig oordeel kan vormen over de rol die een
eventuele ziekte of gebrek vervult bij het niet kunnen werken. De
afweging tussen belasting en belastbaarheid is moeilijk te maken. De
vaagheid van het ziektebegrip is hierbij een allesbepalende factor. Onder
verwijzing naar die vaagheid worden de hoge in– en doorstroomratio's
van Ziektewet en AAW/WAO bij voorbaat geëxcuseerd.

De bronnen en factoren die een rol spelen bij de beoordeling van
arbeidsongeschiktheid door de verzekeringsgeneeskundigen worden
nader beschreven in Bijlage II.6 (Werkwijze van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst bij advisering over arbeidsongeschiktheid en reïnte–
gratie).

Als de Ziektewet-arts het vermoeden heeft, dat belanghebbende
arbeidsgeschikt is, dan dient hij aan te tonen dat er geen sprake is van
ziekte of gebrek of dat de ziekte of het gebrek belanghebbende niet
hindert om zijn arbeid te verrichten. Hij moet hierbij vaak opboksen
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tegen het oordeel van curatieve artsen die de ziekte of het gebrek van
belanghebbende in veel gevallen al hebben gelegitimeerd.

Het aangaan van beroepszaken wordt voorts in kringen van artsen het
liefst vermeden, niet alleen vanuit het oogpunt van een tijdige en
efficiënte uitkeringsverstrekking, maar ook omdat een verloren
beroepszaak als een blaam op de reputatie wordt gezien. Dit principe van
de omgekeerde bewijslast en het feit dat beroepszaken dienen te worden
vermeden, wordt door de Ziektewet-artsen als legitimatie aangevoerd om
in twijfelgevallen ziekte of gebrek aan te nemen en het arbeidsonge–
schiktheidsetiket op te plakken. Bovendien is een probleem dat artsen
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over individuele gevallen
nogal eens generaliseren.

Hantering van het criterium arbeidsongeschikt wegens ziekte of gebrek
door de bedrijfsverenigingen

In het kader van het onderzoek hebben de de GAK-bedrijfsvereni–
gingen de commissie meegedeeld dat «gezegd kan worden dat de
begrippen ziekte en gebrek in de loop der jaren langzaam ruimer
uitgelegd zijn door de Centrale Raad van Beroep. Er zijn echter geen
uitspraken die de begrippen ziekte of gebrek plotseling in een heel ander
licht zetten. Dit heeft konsekwenties voor de wijze waarop de uitvoe–
ringspraktijk geïnstrueerd wordt. Vaak valt er naar aanleiding van één
uitspraak niet zoveel te melden, ook al lijkt de Centrale Raad van Beroep
in die uitspraak wat verder te gaan dan in het verleden. Pas nadat er een
hele serie uitspraken over een bepaald onderwerp is gewezen, valt er
meer in het algemeen iets over te zeggen. Dit betekent dat er niet op een
duidelijk bepaald moment aandacht wordt besteed aan een bepaalde
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, maar dat op een gegeven
moment het instructiemateriaal wat wordt bijgesteld. Uit de daarin
opgenomen uitspraken zal dan wel een bepaalde tendens af te leiden
zijn, namelijk dat de Centrale Raad van Beroep de begrippen ziekte en
gebrek ruimer lijkt uit te leggen dan in het verleden. Uiteraard heeft een
dergelijke tendens invloed op de uitvoeringspraktijk. Men zal geneigd zijn
om in twijfelgevallen eerder ziekte of gebrek aan te nemen.»

Uitleg van het criterium arbeidsongeschikt wegens ziekte of gebrek door
de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is naar zijn eigen uitspraken te oordelen
echter het begrip ziekte of gebrek niet ruimer gaan interpreteren en geeft
dit nog eens aan in zijn jaarverslag70: «Met betrekking tot de oordeels–
vorming inzake het al dan niet bestaan van ongeschiktheid tot werken,
blijft de Raad ingevolge vaste rechtspraak toetsen aan de maatstaf of de
betrokkene op medische gronden, naar objectieve maatstaven gemeten,
de in aanmerking komende arbeid kan verrichten. De omstandigheid dat
in de medische wereld omtrent betekenis, oorzaken en achtergronden
van bepaalde syndromen een controverse bestaat, doet dit niet anders
zijn (Centrale Raad van Beroep ZW 1989/489 + 490, RSV 1992/64).»

3. De verantwoordelijkheid van de bedrijfsvereniging voor de hantering
van het arbeidsongeschiktheidscriterium

Controle op de beslissingen van verzekeringsgeneeskundigen van
bedrijfsvereniging en Gemeenschappelijke Medische Dienst

Verzekeringsgeneeskundigen zijn in hoge mate autonoom bij het
vervullen van hun werk. Er is nauwelijks controle vanuit het lijnmana–
gement van de perifere kantoren. Dit hangt ook samen met de medische
cultuur waarin autonomie centraal staat. Enige beïnvloeding is mogelijk
vanuit een coördinerend geneeskundige. Bij de meeste administreerders

'° Centraie Raad van Beroep. Jaarversiag is dat de adviserend geneeskundige (AG). Deze heeft wel invloed op het
1991, aprii 1992. biz 13 dagelijks functioneren van de verzekeringsgeneeskundige maar niet op
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diens beslissingen tijdens het spreekuur in het directe contact met zieke
werknemers. Overigens worden wel steekproefgewijs dossiers doorge–
licht door de adviserend geneeskundige. De beslissing of iemand
arbeidsongeschikt is wegens ziekte of gebrek is niet aan controle of
beïnvloeding vanuit de lijn en nauwelijks aan controle vanuit een profes–
sionele invalshoek onderhevig. Vanuit centrale beleidsafdelingen kunnen
wel aanwijzingen of suggesties aan verzekeringsgeneeskundigen worden
gegeven inzake hoe te handelen. Ook worden de artsen sinds kort
gestuurd via kwantitatieve doelstellingen, bijvoorbeeld het realiseren van
10% minder 13e weeksgevallen in een bepaald jaar. Ook wordt wel
gekeken naar de doorstroom naar de WAO, maar de cijfers die hierover
beschikbaar zijn, worden door adviserend geneeskundigen niet
betrouwbaar geacht. Bovendien gaat het om cijfers op macroniveau en
die zijn niet altijd praktisch bruikbaar bij de beoordeling van concrete
gevallen op microniveau. Een verzekeringsgeneeskundige kan echter de
aanwijzingen naast zich neerleggen zonder dat daar iets tegen onder–
nomen wordt.

Centrale beleidsafdelmgen hebben volstaan met het aangeven van
wetsbepalingen, vertaling daarvan in algemene instructies en het doen
van suggesties hoe het best kan worden omgegaan met specifieke
probleemsituaties. Verzekeringsgeneeskundigen hebben nauwelijks iets
gedaan c.q. kunnen doen met de aanwijzingen en suggesties vanuit de
stafafdelingen. Wel wordt tussen adviserend geneeskundigen en verze–
keringsgeneeskundigen onderling van gedachten gewisseld over de
consequenties van aanwijzingen en suggesties (= collegiale toetsing).

Ook controle op beslissingen van verzekeringsgeneeskundigen en
arbeidsdeskundigen van de Gemeenschappelijke Medische Dienst

door de administratie vindt nauwelijks plaats. De heer Mees deelde in
het openbaar verhoor de commissie hierover mee: «De medische zaken
worden beoordeeld door de verzekeringsgeneeskundige. In de
rapportage wordt duidelijk uiteengezet welke mogelijkheden er zijn voor
de verzekerde en hoe men tot het arbeidsongeschiktheidspercentage is
gekomen. Voor een beoordelaar op een afdeling moeten de complete
rapportage en de schatting duidelijk zijn, anders wordt er opnieuw
contact opgenomen met de GMD. Het is natuurlijk wel zo, dat het veel
beter zou zijn, als er arbeidskundige kennis bij de bedrijfsvereniging zou
zijn.»

Sturing door de bedrijfsverenigingen van de hantering door de verzeke–
ringsgeneeskundigen van het arbeidsongeschiktheidscriterium

Volgens de GAK-bedrijfsverenigingen leent dit onderwerp zich nauwe–
lijks voor beleidsvorming door de uitvoeringsorganen: «De rechter vult
het begrip in aan de hand van de ontwikkelingen in de maatschappij en
de medische sector. Dit heeft geleid tot een ruim ziektebegrip, waarin de
opvatting tot uiting komt dat het niet aangaat zwakkere groepen in de
samenleving die niet langer zijn opgewassen tegen de belasting in de
werksfeer, in samenhang met hun sociale omstandigheden recht op
uitkering te onthouden. Een dergelijk ruim begrip laat eigenlijk geen
ruimte meer voor de uitvoeringsorganen daaraan nog een eigen invulling
te geven, behalve in enkele specifieke situaties.»

Verzekeringsgeneeskundigen worden binnen de uitvoeringsorganisatie
in de praktijk nauwelijks gecorrigeerd. Dit blijkt ook duidelijk uit de
openbare verhoren:

- De heer Mees (chef van de afdeling ZW/AAW/WAO bij het GUO):
«Wij zijn in die zin passief dat voor het medische gedeelte niet op de
administratie beoordeeld wordt.»

- De heer De Boer (onder meer verzekeringsgeneeskundige bij de
GMD): «Naar mijn ervaring bemoeide de Kleine Commissie zich zelden of
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nooit met de gevalsbehandelmg, behalve als er iets bijzonders aan de
hand was.»

- Ook de heer Van Herk (onder meer lid van het dagelijks bestuur van
de bedrijfsvereniging De Samenwerking) heeft in het openbaar verhoor
bevestigd, dat in wezen het bestuur, vertegenwoordigd in de Kleine
Commissie, zich alleen nog met de oordeelsvorming van de verzekerings–
geneeskundige bezighield, als de claimgerechtigde ertegen in beroep
ging en dat in de organisatie zelf geen beoordeling van de verzekerings–
geneeskundige plaatsvond.

3.2.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

1. Effectiviteit van de poortwachtersfunctie

Uit het onderzoek is gebleken, dat een veelheid van actoren, factoren
en keuze-mogelijkheden van invloed is op de wijze waarop arbeidsonge–
schiktheid wordt vastgesteld. Het veld van partijen en mogelijke
invloeden is derhalve zeer complex. Dit heeft zeker bijgedragen tot
vermindering van de doorzichtigheid en de efficiency van de poortwach–
tersfunctie. Een en ander is de snelheid en zorgvuldigheid van de
arbeidsongeschiktheidsvaststelling niet ten goede gekomen.

Wat het voorkomen van de doorstroom van Ziektewet naar AAW en
WAO betreft is geconstateerd dat de overdrachtsproblematiek van
bedrijfsverenigingen naar de Gemeenschappelijke Medische Dienst een
grote rol speelt. Wat de poortwachtersfunctie betreft komt in eerste
instantie de verzekerïngsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging en
vervolgens die van de Gemeenschappelijke Medische Dienst in beeld. De
laatste heeft tot taak om de beperkingen vast te stellen op basis waarvan
het belastbaarheidspatroon kan worden bepaald. Arbeidsongeschiktheid
wordt in het kader van de Ziektewet gedefinieerd in termen van
ongeschiktheid voor zijn arbeid en in het kader van de AAW/WAO
anders gedefinieerd, namelijk in termen van verlies aan verdiencapaciteit
door ziekte of gebrek. De aansluiting tussen de arbeidsongeschiktheids–
definitie waarmee artsen van de bedrijfsverenigingen te maken hebben
en het criterium waarmee artsen van de Gemeenschappelijke Medische
Dienst werken ontbreekt in veel gevallen. Dit heeft geleid tot een groot
grijs gebied en als gevolg hiervan tot grote problemen in de uitvoerings–
praktijk.

De rol van de arbeidsdeskundige is hieraan ondergeschikt. Deze
functionaris rekent op grond van het beperkingenpatroon, dat door de
verzekeringsgeneeskundige is vastgesteld, het arbeidsongeschiktheids–
percentage uit. Een geautomatiseerd technisch instrumentarium (FIS,
voorheen ACD) draagt er (niet altijd even goed) toe bij dat het berekende
percentage aansluit op het beperkingenpatroon. Ook na het afschaffen
van de verdiscontering van werkloosheid wijkt de arbeidsdeskundige
soms van een juiste berekening af en verklaart belanghebbende in
bepaalde gevallen volledig arbeidsongeschikt hoewel het FIS een
volledige of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid mogelijk maakt. Het betreft
hier gevallen waarin de arbeidsdeskundige op grond van persoonlijke
omstandigheden van belanghebbende van mening is dat de uitkomst
onredelijk is.

Effectiviteit preventie
Uit het onderzoek is het beeld naar voren gekomen, dat door de

Ziektewet-artsen zelf, en door andere geledingen binnen de uitvoerings–
organisaties gedurende een groot deel van de jaren tachtig nauwelijks
invloed van enige betekenis is uitgeoefend om het ziekteverzuim te
voorkomen of terug te dringen.
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Op grond van beschikbare informatie kan worden geconcludeerd dat
preventie-activiteiten pas rond 1990 zijn ingebed in het totale beleid van
de uitvoeringsorganen. Aan dit aspect van de poortwachtersfunctie is
lange tijd nauwelijks invulling gegeven. Noch de bedrijfsverenigingen,
noch de Gemeenschappelijke Medische Dienst rekenden dat tot hun
taak. Vooruitlopend op de invoering van deskundige diensten wordt op
dit moment meer aandacht besteed aan preventie door bedrijfsvereni–
gingen en de Gemeenschappelijke Medische Dienst. De uitvoerbaarheid
van het nieuwe beleid laat echter nog te wensen over door de grote
nadruk die nog steeds ligt bij de tijdige en adequate verstrekkmg van
uitkeringen.

Effectiviteit spontane melding
De spontane melding als instrument voor vroegtijdige reïntegratie is in

de uitvoeringspraktijk naar de waarneming van de commissie kwalitatief
wel effectief. Het relatief geringe aandeel van deze melding in het totaal
aantal meldingen leidt er echter toe, dat dit instrument bij de beperking
van de instroom in de AAW/WAO slechts een bescheiden rol speelt.

Effectiviteit zesde maandsmelding
De zesde-maandsmelding heeft er in onvoldoende mate toe bijge–

dragen dat reïntegratie-instrumenten vroegtijdig zijn ingezet. Partijen zijn
het hier over eens. Zo geven de bedrijfsverenigingen als voorzichtige
conclusie aan dat de zesde-maandsmelding zeer veel energie ten koste
van andere akties heeft weggezogen zonder duidelijke effecten op het
verzuimvolume. De Gemeenschappelijke Medische Dienst is van mening
dat de bedrijfsverenigingen van meet af aan een uiterst negatieve
opstelling hebben tentoongespreid ten aanzien van deze uitbreiding van
het werkingsgebied van de Gemeenschappelijke Medische Dienst.
Bedrijfsvereniging en Gemeenschappelijke Medische Dienst beschul–
digen elkaar van het frustreren van de zesde-maandsmelding. De
argumenten die hiervoor worden aangedragen zijn in hoofdlijnen:

- De bedrijfsvereniging draagt verzekerden slecht over en;
- de Gemeenschappelijke Medische Dienst roept verzekerden laat op.
De bedoeling van de wetgever, om na dertien weken reïntegratie–

activiteiten van de uitvoeringsorganen op gang te brengen, is door de
voortdurende contra legem-praktijk van de samenwerkingsafspraken
tussen FBV en GMD ernstig gefrustreerd. De zesde-maandsmelding
heeft als voortgezette contra legem-praktijk geen verbetering in de
doeltreffendheid van de uitvoering van de wettelijke bepalingen
gebracht.

Effectiviteit van de advisehng door de Gemeenschappelijke Medische
Dienst bij einde wachttijd

De gedurende de onderzoeksperiode door de bedrijfsverenigingen en
de GMD veroorzaakte vertraging bij de gevalsbehandeling heeft in de
uitvoeringspraktijk tot te late advisering en vaststelling van aanspraken
op grond van de AAW en WAO geleid, waardoor aan de effectiviteit van
de toepassing van de betreffende wettelijke bepalingen afbreuk is
gedaan.

2. Effectiviteit van de hantering van het arbeidsongeschiktheidscriterium

De kern van de uitvoering van Ziektewet, WAO en AAW is de wijze
waarop arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Dat dient rechtens te
geschieden op basis van de vaststelling dat er sprake is van ziekte of
gebreken. Dit moet door verzekeringsgeneeskundigen van de bedrijfsver–
enigingen en de GMD worden vastgesteld. Deze functionarissen hebben
echter weinig instrumenten om daar zorgvuldig mee om te gaan: hun tijd
is beperkt en zij hebben geen heldere definitie van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium. Het oordeel van artsen uit de curatieve sector
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speelt een belangrijke rol. Hierdoor schieten verzekeringsgeneeskundigen
tekort bij een effectieve toepassing van het arbeidsongeschiktheidscri–
terium.

De bedrijfsverenigingen hebben in de onderzoeksperiode geen stappen
ondernomen, om tot een effectievere hantering van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium te komen. Zij voeden integendeel een onjuist beeld
van de jurisprudentie van de rechter, dat (mogelijkerwijs) tot een onjuist
anticipatiegedrag aanleiding geeft.

3. Effectiviteit van de verantwoordelijkheid van de bedrijfsvereniging
voor de hantering van het arbeidsongeschiktheidscriterium

De arbeidsongeschiktheidsvaststelling is in hoge mate een zaak van de
individuele verzekeringsgeneeskundige in het Ziektewettraject. Hij wordt
hierin niet of nauwelijks gestuurd en heeft geen instrumenten om zijn
oordeel te legitimeren. Zijn positie tegenover de curatieve sector is zwak.
Een brief van een specialist of diens expertise-oordeel bij een
beroepszaak weegt vaak zwaarder dan de mening van een verzekerings–
geneeskundige. In deze context kiezen de verzekeringsgeneeskundigen
meestal voor de weg van de minste weerstand en conformeren zij zich
aan de wensen en mogelijkheden van verzekerden.

Het AAW/WAO-traject is in sterke mate door de beroepsgroep van
verzekeringsgeneeskundigen en arbeidskundigen van de GMD ingevuld,
waarbij de verzekeringsgeneeskundigen in hoge mate dominant zijn. Ook
in dit traject is er een sterke geneigdheid om complicaties te vermijden
en zoveel mogelijk aan te sluiten bij wensen en mogelijkheden van verze–
kerden. Ook wensen en mogelijkheden van werkgevers spelen een rol.
Beide partijen moeten bereid zijn met aangedragen oplossingen in te
stemmen. Dit maakt dat het zeer complex is om reïntegratie te reali–
seren. Bovendien is er de tijdsdruk van het einde van het ziektewetjaar
waarin reïntegratie gerealiseerd moet worden. Na het verstrijken van het
ziektewetjaar is instroom in de WAO of AAW een feit en is reïntegratie
een stuk moeilijker te realiseren dan tijdens het ziektewetjaar het geval
is. Ook voor verzekerings-geneeskundigen en arbeidsdeskundigen van de
Gemeenschappelijke Medische Dienst is het halen van tijdlimieten
belangrijker geweest dan het realiseren van plaatsingen. Betrokken
functionarissen hebben weinig sturing of ondersteuning van de leiding
van de Gemeenschappelijke Medische Dienst ontvangen bij het oplossen
van de problematiek. Integendeel heeft het beperken van de formatie–
omvang door die leiding (hierover meer in hoofdstuk III) mede belem–
merend gewerkt bij de juiste toepassing van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium door verzekeringsgeneeskundigen en arbeidsdes–
kundigen.

De bedrijfsverenigingen zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing
van de wettelijke regelingen, de verzekeringsgeneeskundigen adviseren
slechts. Uit niets blijkt dat de bedrijfsverenigingen die rol actief op zich
nemen. Ook wanneer de bedrijfsverenigingen niet treden in de specifieke
deskundigheden van de medische adviseurs, blijft voor hen een rol
weggelegd: de medische beoordeling op zichzelf kunnen zij niet beoor–
delen, maar wel de wijze, waarop dat medisch oordeel conform de
wettelijke bepalingen vertaald moet worden naar de instelling van ziekte
of gebrek.
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3.3 (Afschaffing van) de verdiscontering van werkloosheid

3.3.1. Doelstellingen wettelijke bepalingen

In de memorie van antwoord (blz. 10) bij wetsvoorstel 19 256 wordt
gesteld dat in de memorie van toelichting de volgende drie hoofdredenen
zijn aangegeven voor de afschaffing van de verdisconteringsbepalingen:

1. het grote verschil in uitkeringspositie tussen gedeeltelijk arbeidson–
geschikten voor het deel dat zij als werkloos zijn aan te merken enerzijds
en geheel arbeidsgeschikte werklozen anderzijds;

2. de aanzuigende werking van de betere uitkeringsrechten in het
kader van de arbeidsongeschiktheidsregelingen;

3. de antirevaliderende werking van de verdisconteringsbepalingen.

Op basis van wetsvoorstel 19 256 heeft de commissie als doelstel–
lingen van de afschaffing verdiscontering van werkloosheid aangemerkt:

Eerste doelstelling:
Personen, die deels werkloos en deels arbeidsongeschikt zijn, voor wat

betreft het werkloosheidsdeel in dezelfde uitkeringspositie te brengen als
overige werklozen;

Overige doelstellingen:
Het tegengaan van de aanzuigende werking van de betere uitkerings–

rechten in het kader van de arbeidsongeschiktheidsregelingen en het
wegnemen van de anti-revaliderende werking van de verdisconteringsbe–
palingen.

Instrument:
Het afschaffen van de verdisconteringsbepalingen in de betreffende

wetsartikelen.

3.3.2. Inhoud en uitleg wettelijke bepa/ingen

Om een duidelijk beeld te geven van de achtergrond van de
afschaffing van de verdiscontering van werkloosheid in de WAO en
AAW, worden de belangrijkste punten van de verdisconteringsregeling
weergegeven, zoals deze voor de afschaffing daarvan gold en toegepast
werd. De verdisconteringspraktijk speelde een belangrijke rol bij de wijze,
waarop de instroom in de WAO en de AAW tot stand kwam.

Al in artikel 18, lid 2 Ongevallenwet 1921 (OW) was een verdisconte–
ringsbepaling opgenomen. «Zij is in de OW gekomen dankzij een destijds
door de regering overgenomen amendement– Duys c.s.. De strekking van
dit amendement was om veilig te stellen, dat bij de vaststelling van de
mate van arbeidsongeschiktheid niet alleen beslissend zou zijn het woord
van de medicus, werkgever of bedrijfskundige, maar dat ook het orgaan
van arbeidsbemiddeling zou worden ingeschakeld, dat kan uitmaken of
voor de hier bedoelde, vaak zwaar verminkte personen, praktisch
gelegenheid bestaat arbeid te verkrijgen, en zo ja, in welke mate. Van
regeringszijde werd destijds te kennen gegeven, dat in de praktijk reeds
rekening werd gehouden met de mindere arbeidsgelegenheid voor door
een ongeval getroffenen. Tegen het opnemen van een bepaling, die dit
met zovele woorden, op voorzichtige wijze, in de wet neerlegt, had de
regering echter geen bezwaar, omdat het streven in de aangegeven
richting gaat71».

Over de bedoeling van artikel 21, lid 2, sub a WAO zei minister
Veldkamp: «Hoeveel voor de opdracht om bij de beoordeling van de

71 TK 1964-1965, 7171, MvA nr. 3, p. 26. arbeidsongeschiktheid rekening te houden met de mate, waarin de
minister Veidkamp arbeidsgelegenheid is verminderd, ook reeds uit artikel 18 van het
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" TK 1964-1965, 7171. MvA nr 3. p 26
73 SVr. circulaire d d. 15-3-1967, nr 316,
Aanpassing van de WW aan de WAO, p. 3
" Handelingen Eerste en Tweede Kamer
13-1-1971, 40e vergadering, zitting
1970 1971, p 2185

ontwerp (WAO) aanwijzingen vallen te putten, is de ondergetekende van
oordeei, dat de onderhavige bepaling in de WAO niet misplaatst is. Zij
stelt met zovele woorden duidelijk buiten twijfel, dat bij de beoordeling
van de arbeidsongeschiktheid van een gehandicapte ook in de beschou–
wingen dient te worden betrokken de door de handicap verminderde
mogelijkheid om weer arbeid te verkrijgen. Bij de beoordeling of iemand
arbeidsongeschikt is en voor een uitkering in aanmerking moet komen,
dient dus de door de arbeidsongeschiktheid verminderde gelegenheid tot
het verkrijgen van passende arbeid te worden verdisconteerd72».

De tekst van artikel 21, lid 2, aanhef en sub a WAO luidde van
1-7-1967 tot 1-1-1987:

«Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt,
zoveel doenlijk, rekening gehouden met:

a. door deze arbeidsongeschiktheid veroorzaakte verminderde
gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid als bedoeld in artikel 18, eerste
of tweede lid.»

In een brief aan de Sociale Verzekeringsraad d.d. 8-7-1966 naar
aanleiding van een brief van de Sociale Verzekeringsraad van 22-4-1966
aan het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid schreef de
minister (Veldkamp) over de uitleg van artikel 21, lid 2, sub a WAO onder
meer het volgende:

«Eveneens onderschrijf ik de door u gevolgde gedachtengang, dat
indien na aanvankelijke toekenning van WAO-uitkering tot het hoogste
percentage, daarna, ondanks toenemende arbeidsgeschiktheid in zuiver
medische zin, nog geen werk werd verkregen, en ook na mislukking van
aanvaarde arbeid de WAO-uitkering onverminderd, dus naar 80%, zal
worden gehandhaafd of voortgezet. (...) Nochtans zullen zich gevallen
voordoen, waarin niet langer de arbeidsongeschiktheid als een voorname
oorzaak voor het niet kunnen verkrijgen van werk moet worden gezien. In
die gevallen zal aanspraak op - aanvullende - WW-uitkering kunnen
bestaan. Ik zou het ten zeerste op prijs stellen indien uw Raad de door
hem ontwikkelde en door mij nog enigermate gepreciseerde zienswijze
m.b.t. de samenloop van WAO-uitkering en WW-uitkering zoveel als in
zijn vermogen ligt bij de uitvoeringsorganen ingang zou willen doen
vinden.»

Dit standpunt werd door de Sociale Verzekeringsraad aan de bedrijfs–
verenigingen en de GMD meegedeeld, met de opmerking: «Een en ander
laat uiteraard onverlet de zelfstandige beslissingsbevoegdheid ter zake
van het uitvoeringsorgaan en van de beroepsrechter»73.

Bij de vaststelling van hoofdstuk XV (Sociale Zaken en Volksge–
zondheid) van de Rijksbegroting 1971 zei minister Roolvink naar
aanleiding van een vraag van mejuffrouw Van Leeuwen (ARP)74:

«Mejuffrouw Van Leeuwen heeft voorts gesproken over de uitvoering
van de WAO, met name wat betreft de toepassing van de artikelen 21 en
60 van deze wet.

Uit de vele brieven die mij m.b.t. de uitvoering van de WAO bereiken,
heb ik de indruk gekregen, dat in sommige gevallen wel eens te vlug tot
vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan
100 wordt overgegaan. Dit zijn vaak zeer vervelende gevallen. Kortge–
leden heb ik een brief van iemand ontvangen, die schreef: In welke mate
ik ongeschikt ben, is zeer moeilijk vast te stellen. Ik weet alleen, dat geen
enkele werkgever mij in dienst wil nemen. Ik heb met name het oog op
dit soort gevallen. Een werknemer die door ziekte of invaliditeit zijn werk
kwijt raakt, behoort naar mijn mening in het algemeen een volledige
WAO-uitkering te ontvangen tot het moment, waarop hij weer een
nieuwe dienstbetrekking vindt en totdat is gebleken, dat hij de nieuwe
arbeid duurzaam kan verrichten.»
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75 W.A.O 1971/243 (RSV 1973/20)
'6 Het in deze uitpraak door de CRvB
ingenomen standpunt werd in een reeks
uitspraken van later datum bevestigd, zoals
m RSV 1975/208, RSV 1977/165, RSV
1984/133 en 134, en RSV 1990/87.

Door de Centrale Raad van Beroep werd bovenstaande uitleg echter
als onjuist verworpen. In een uitspraak van 7-7-197275 sprak de Centrale
Raad van Beroep zich voor de eerste maal duidelijk uit over de wijze,
waarop volgens de hoogste rechter artikel 21, lid 2, onder a WAO
geïnterpreteerd moet worden. De Centrale Raad van Beroep overwoog in
deze uitspraak onder meer, dat betrokkene in zijn beroepschrift had
gewezen op de brief van de toenmalige Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid d.d. 8.7 1966 aan de Sociale Verzekeringsraad en naar
de verklaring van de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Volksge–
zondheid bij de behandeling van de Rijksbegroting 1971 in de beide
Kamers der Staten-Generaal, dat ook naar zijn mening een arbeidsonge–
schiktheidsuitkering volledig (dus naar 80% van het dagloon) dient te
worden voortgezet totdat de invalide werknemer naar de arbeid is terug–
geleid en is komen vast te staan, dat hij deze arbeid duurzaam kan
verrichten.

Ook volgens de Centrale Raad van Beroep mocht de betekenis van
artikel 21, lid 2, onder a WAO niet worden verontachtzaamd en
behoorde mitsdien afschatting op basis van louter theoretische arbeids–
capaciteit, zonder dat enige concrete plaatsingsmogelijkheid aanwezig is,
niet voor te komen.

Ook kon de Raad onderschrijven, dat de arbeidsongeschiktheidsuit–
kering behoort te worden voortgezet zolang de arbeidsongeschiktheid
(dat wil zeggen de handicap) de oorzaak is van de verminderde
gelegenheid tot het verkrijgen van werk.

Niet juist evenwel achtte de Raad de opvatting, dat een eenmaal
toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering volledig zou dienen te
worden voortgezet, «totdat de invalide werknemer naar de arbeid is
teruggeleid en totdat is komen vast te staan, dat hij deze arbeid
duurzaam kan verrichten». Laatstbedoelde opvatting vond naar het
oordeel van de Raad in de wet, en met name ook in artikel 21, lid 2, sub
a WAO geen steun. In genoemd artikel werd immers uitdrukkelijk
gesproken van door de arbeidsongeschiktheid (dat wil zeggen de
handicap) veroorzaakte verminderde «gelegenheid» tot het «verkrijgen»
van arbeid Dat een eenmaal toegekende arbeidsongeschiktheidsuit–
kering zou moeten worden voortgezet, totdat in feite arbeid is verkregen,
viel uit dat artikel niet te lezen en was met de inhoud daarvan naar het
oordeel van de Raad zelfs niet verenigbaar.

De Raad verstond dit artikel aldus, dat de resterende verdiencapaciteit
van een gehandicapte niet louter theoretisch mocht worden bepaald,
maar dat daarbij met name ook rekening moest worden gehouden met
de moeilijkheid die een gehandicapte juist door zijn handicap kan hebben
om een werkkring te vinden waarin hij zijn resterende verdiencapaciteit
kon verwezenlijken. Dit bracht met zich mee dat in elk afzonderlijk geval
waarin zich een verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid
voordeed, moest worden beslist of de verminderde gelegenheid het
gevolg was van de handicap van de betrokkene dan wel van andere
omstandigheden, waarbij met name te denken viel aan onwerkwilligheid
van de betrokkene en aan de heersende werkloosheid76.

In de AAW werd eenzelfde verdisconteringsbepaling opgenomen als
die in de WAO, te weten artikel 12, lid 2, aanhef en sub a AAW (tekst
van 1-10-1976 tot 1-1-1987), die luidde:

«Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt,
zoveel doenlijk, rekening gehouden met:

a. door deze arbeidsongeschiktheid veroorzaakte verminderde
gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid als bedoeld in artikel 5, eerste
of tweede lid.»
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De bepaling kwam echter niet zonder slag of stoot tot stand.
De bewindslieden (minister J. Boersma en staatssecretaris P.J.J.

Mertens) stelden in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel
AAW vast dat reeds geruime tijd de toepassing van de aan artikel 12, lid
2, sub a AAW analoge bepaling van de WAO ter discussie was. «In dit
verband», schreven zij, «kan o.a. gewezen worden op de op 25, 26 en 27
april (1974) gehouden studiedagen voor sociale verzekeringsgenees–
kunde, die door de Gemeenschappelijke Medische Dienst waren georga–
niseerd. Het gaat in deze gevallen (van gedeeltelijke arbeidsonge–
schiktheid) o.a. om de vraag of er een oorzakelijk verband bestaat tussen
de arbeidsongeschiktheid en het niet kunnen vinden van passende
arbeid. Duidelijk zal zijn, dat het bijzonder moeilijk is om vast te stellen of
dit verband aanwezig is. Het gevolg van deze moeilijkheid is, dat
personen, die nog een duidelijke restcapaciteit hebben, in de hoogste
arbeidsongeschiktheidsklasse van de WAO worden ingedeeld met de
consequentie, dat werkloosheid niet duidelijk wordt onderscheiden van
arbeidsongeschiktheid. Hierbij wordt voorts gesteld, dat indeling in de
hoogste invaliditeitsklasse van de WAO ingeval betrokkene nog een
aanmerkelijke rest-validiteit heeft een verkeerde psychologische
uitwerking zal hebben. Betrokkene zou dan immers ten onrechte het idee
krijgen dat hij volledig arbeidsongeschikt is.

Het is ons bekend, dat de discussie over de gewenste toepassing van
artikel 21, lid 2 onder a WAO nog gaande is. In verband hiermede menen
wij, dat het in dit artikel neergelegde beginsel voorhands moet worden
gehandhaafd. Het is naar ons oordeel een goed uitgangspunt, dat bij de
bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid niet moet worden
volstaan met een medische, arbeidstechnische, of loonkundige schatting,
doch dat tevens rekening wordt gehouden met de - als gevolg van de
handicap - verminderde mogelijkheden tot het verkrijgen van passende
arbeid. Dit neemt niet weg, dat wij oog hebben voor de ongunstige
effecten, welke de toepassing van vorenbedoelde bepalmg van de WAO
in bepaalde situaties kan hebben

Met het in afwijking van de WAO voorgestelde bepaalde in het derde
en vierde lid van artikel 12 menen wij een voorlopige aanzet te geven tot
het verminderen van vorengenoemde ongewenste effecten van de
toepassing van het tweede lid van dat artikel77».

Als voorlopige remedie tegen de ongunstige effecten werd in de AAW
en de WAO de mogelijkheid opgenomen om de verdisconteringsbepa–
lingen tot een bepaalde termijn te beperken.

In het derde lid van artikel 12 (AAW) werd de bedrijfsvereniging de
bevoegdheid verleend om de toepassing van het tweede lid, onder a, van
dat artikel te beperken tot een bepaalde termijn. Voorts zou de bedrijfs–
vereniging die termijn ten allen tijde kunnen herzien. Artikel 21 van de
WAO werd volledig afgestemd op artikel 12 AAW78.

Artikel 12, lid 3 AAW (tekst van 1-10-1976 tot 1-1-1987) en artikel
21, lid 3 WAO (tekstvan 1-10-1976 tot 1-1-1987) luidden:

De bedrijfsvereniging is bevoegd de toepassing van het vorige lid,
onder a, te beperken tot een bepaalde termijn, welke te allen tijde kan
worden herzien.

" TK. zitting 1974-1975, 13 231, MvT nr. 3,
pag 55.
" TK, zitting 1974-1975, 13 231, MvT nr. 3,
pag 55 en 57

Per 1 januari 1987 werden de verdisconteringsbepalingen in artikel 21
WAO en 12 AAW afgeschaft. Aan artikel 18 WAO en artikel 5 AAW
werd een nieuw zesde lid toegevoegd, dat bepaalt dat bij de mate van
arbeidsongeschiktheid buiten beschouwing gelaten wordt of de
werknemer resp. de verzekerde de arbeid feitelijk kan verkrijgen.

Tevens werd in de artikelen 18 WAO en 5 AAW nog het «ter plaatse
waar»-criterium gewijzigd, wat betekent dat bij het duiden van passende
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functies niet langer slechts functies in de eigen regio in aanmerking
behoeven te worden genomen.

De werking van de nieuwe bepalingen werd echter voor degenen, die
op 31-12-1986 al een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen, in
belangrijke mate beperkt.

Op grond van artikel 52 IWS bleven de verdisconteringsbepalingen van
toepassing op volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die op
31-12-1986 recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden en op
die dag 35 jaar of ouder waren. Tevens bleven de oude bepalingen van
toepassing op vroeggehandicapten, ongeacht de leeftijd. Verder kregen
op grond van artikel 53 IWS volledig arbeidsongeschikten, die op
31 -12-1986 recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden en op
die dag de leeftijd van 35 jaar nog niet hadden bereikt, in beginsel recht
op een tijdelijke aanvullende uitkering.

3.3.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

Uitvoering van de verdisconteringsbepalingen
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, gepubliceerd in RSV

1973/20, werd gedaan bijna een jaar voor het tot stand komen van de
FBV-circulaire van 25-5-1973, nr. 575, waarin de Federatie van Bedrijfs–
verenigingen een in aantal gevallen met deze jurisprudentie strijdige
uitleg aan de bepalingen van artikel 18 en 21 WAO gaven:

«In overleg met de SVR-commissie »toezicht op de uitvoeringsor–
ganen« hebben Gemeenschappelijke Medische Dienst en Federatie van
Bedrijfsverenigingen zich bereid verklaard in de praktijk uit te gaan van
de leidende gedachte, welke werd ontwikkeld door een werkgroep uit
genoemde SVR-commissie. Deze gedachte zou aldus kunnen worden
vertaald dat men bij werkloosheid van de gehandicapte primair uitgaat
van het vermoeden dat er in het algemeen een oorzakelijk verband is
tussen de aanwezige werkloosheid en de handicap. Slechts in bepaalde
gevallen - wanneer objectief aantoonbare feiten in tegengestelde
richting wijzen - zal dit vermoeden moeten wijken». (Dit werd genoemd:
«verdisconteren, tenzij...').

Verwacht werd dat omstreeks 1-6-1973 de adviezen van de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst gebaseerd zouden zijn op deze wijze van
toepassing79.

In de praktijk werd vrijwel een ieder met een ziekte of gebrek volledig
arbeidsongeschikt verklaard. De belanghebbende hoefde niet altijd door
de verzekeringsgeneeskundige van de Gemeenschappelijke Medische
Dienst te worden gezien. Zo blijkt uit cijfers van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst dat landelijk in het S(electie)-overleg circa 4000
personen per kwartaal op basis van stukken werden beoordeeld. Het
betrof die gevallen waarbij het voor de bedrijfsvereniging vaststaat dat
de verzekerde volledig arbeidsongeschikt is, dus niet in staat is passende
arbeid te verrichten. Ook de gevallen waarbij de belanghebbende naar
verwachting van de bedrijfsvereniging onder verdiscontering volledig in
de WAO terecht zou komen, hoefden niet door de Gemeenschappelijke
Medische Dienst te worden gezien. Op grond van leeftijd of handicap
van de betrokkene stond bij voorbaat vast dat deze geen herplaatsings–
mogelijkheden had en dus onder verdiscontering in de WAO zou komen.
Deze samenwerkingsafspraak tussen Gemeenschappelijke Medische
Dienst en bedrijfsverenigingen werd in 1976 van kracht. Een niet-gemoti–
veerde kennisgeving aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst was
voldoende om de Gemeenschappelijke Medische Dienst in staat te
stellen om formeel aan de verplichte advisering aan het einde van het

79 FBV-circuiaire van 25-5-1973. nr. 575, p. ziektewetjaar te voldoen. De Gemeenschappelijke Medische Dienst was
3 er niet ongelukkig mee dat zij niet al deze mensen hoefde te zien. Het
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80 FBV-circulaire d d 18-12-1981, nr 735 p
3
" Zie de bij deze circulaire gevoegde nota,
p. 1
82 Standpunt van de werknemersbestuurs–
leden: «behoudens «tenzijx-gevallen dient
overigens ten aanzien van een belangheb–
bende die na zijn uitval bij de arbeid, als
gevolg van ziekten of gebreken, niet meer
aan de slag gekomen is, aangenomen te
worden dat tussen zijn ziekte of gebreken
enerzijds en zijn werkloosheid anderzijds
verband bestaat Er is hier sprake van een
onweerlegbaar vermoeden: tegenbewijs kan
niet geleverd worden»(nota bij FBV-circu–
la i redd 18-12-1981, nr 735, p. 6).

werkaanbod zou dan gigantisch zijn toegenomen. Met de invoering van
de zesde-maandsmelding is het S-overleg afgeschaft.

Uitvoering van de administratieve termijnstelling
Nadatsinds 1-10-1976 artikel 12, lid 3 AAW en artikel 21, lid 3 WAO

aan de bedrijfsvereniging de bevoegdheid gaven, om de verdiscontering
van werkloosheid tot een bepaalde termijn te beperken, werd vanaf eind
1978 een experiment met de termijnstelling op de GMD-kantoren te
Tilburg en Rotterdam uitgevoerd en geëvalueerd.

Hierna werd door de Federatie van Bedrijfsverenigingen, de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst en de Sociale Verzekeringsraad opnieuw
aandacht besteed aan de toepassing van de artikelen 21 WAO en 12
AAW. Dit resulteerde in de circulaire van de Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen van 18-12-1981, nr. 735 met betrekking tot de zgn. «administra–
tieve» termijnstelling (zo genoemd omdat de bedrijfsvereniging pas aan
het eind van de gestelde termijn een formele beslissing over de mate van
arbeidsongeschiktheid gaf). Per 1982 werd de termijnstelling landelijk
ingevoerd.

De hoofdregel «verdisconteren, tenzij...» bleef in circulaire nr. 735
onaangetast, ook als de administratieve termijnstelling gehanteerd was:

«Na het verschijnen van een evaluatierapport over het uitgevoerde
experiment ontstond binnen de besturen van de bedrijfsverenigingen,
Gemeenschappelijke Medische Dienst en Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen verschil van mening over de vraag of in een aantal gevallen,
waarin betrokkenen nog geen werk hadden gevonden, wel terecht aange–
nomen was dat er na ommekomst van de gestelde termijn geen
aanleiding bestond het voortduren van de werkloosheid toe te schrijven
aan de handicap. Dit verschil van inzicht is hierop voorgelegd aan de
Sociale Verzekeringsraad. Standpunt Sociale Verzekeringsraad (overge–
nomen door de bedrijfsverenigingen):

Naar het oordeel van de Sociale Verzekeringsraad verdient intensi–
vering van de begeleiding door de Gemeenschappelijke Medische Dienst
aanbeveling, waarbij het aanvaardbaar is dat deze gepaard gaat met een
administratieve termijnstelling in daartoe zich lenende gevallen.
Afschatting na ommekomst van de individuaeel gestelde administratieve
termijn dient evenwel steeds en vooral indien geen werkhervatting heeft
plaats gevonden met grote zorgvuldigheid te geschieden en te voldoen
aan de daarvoor in de FBV-circulaire van 25-5-1973 neergelegde criteria.
In overeenstemming met deze criteria is slechts de afschatting die
geschiedt als het niet verkrijgen van werk niet toe te schrijven is aan de
handicap voor het vorige beroep. Niet in overeenstemming met deze
criteria zou, naar het oordeel van de Sociale Verzekeringsraad, zijn het
overgaan tot afschatting zo niet uitsluitend, dan toch in overheersende
mate, met een beroep op de arbeidsmarkt.80»

De jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep met betrekking tot
de toepassing van de verdisconteringsbepalingen werd uitsluitend in
beschouwing genomen in de situaties, waarin de zgn. tenzij-gevallen aan
de orde waren, in de uitzonderingsgevallen dus, waarin geen verdiscon–
tering plaatsvond81.

Het bovengenoemde verschil van inzicht had betrekking op de bewijs–
voering door het behandelteam in de positie, waarbij de belanghebbende
aan het einde van de gestelde termijn nog geen werk heeft gevonden en
het behandelteam moest vaststellen of er een causaal verband is tussen
het niet verkrijgen van werk en de handicap. Dus: wel of niet afschatten.
Afschatten was voor de werknemersleden in het bestuur niet
aanvaardbaar82. Er zijn derhalve geen duidelijke voorschriften aan de
perifere kantoren van de Gemeenschappelijke Medische Dienst gegeven.
Om uit de impasse te geraken besloot het bestuur de Sociale Verzeke–
ringsraad te vragen een standpunt te bepalen (brief d.d. 28 maart 1983).
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" Brïef ondernemingsraad aan directie, d d.
4 2-1986.
" CRvB 12-9-1988, AAW/WAO 1984/S 89.
RSV 1990/87

Echter, ook de Sociale Verzekeringsraad nam geen besluit en
sommeerde het bestuur tot een afgewogen besluitvorming te komen.
Inmiddels waren er reeds belanghebbenden wier termijn was afgelopen.
De perifere kantoren werd verzocht om in afwachting op de definitieve
besluitvorming over het wel of niet afschatten de termijn op te schorten.
In de vergadering van 1 juni 1983 werd vervolgens overeenstemming
bereikt over de eindpositie van de administratieve termijnstelling. Deze
hield in dat de arbeidsdeskunige moest aantonen dat het niet verkrijgen
van arbeid niet aan de handicap lag. Naar het oordeel van medewerkers
op de perifere kantoren van de Gemeenschappelijke Medische Dienst
heeft dat er niet toe geleid dat de onduidelijkheid is opgeheven. Ook de
ondernemingsraad is deze mening toegedaan, zoals blijkt uit het citaat
uit een brief aan de directie83:

«(...) De betekenis van de administratieve termijnstelling is voor de èén
anders dan voor de ander. De één vindt het een regeling, die ervoor dient
de mensen in de arbeidsongeschiktheidsklasse 80-100% te houden en
de ander om voor meer mensen de theoretische schatting te effectueren.
De regeling geeft ruimte om uitvoering te geven aan deze zienswijzen
(...) Het is bekend dat een regeling als deze door het bestuur
sociaal-politiek bepaald wordt, geplaatst binnen de context van de
sociale politiek in Nederland. Het is een publiek geheim, dat het bestuur
dit soort zaken tot op punten en komma's zelf wil regelen, dat de leden
het onderling niet gemakkelijk eens kunnen worden en voor wat de
effecten van een regeling betreft uiteenlopende ver wachtingen hebben.
De regeling gaat er dan zo uitzien, dat de verschillende verwachtingen
tot hun recht kunnen komen. Dat maakt de regeling voor de
medewerkers tot een probleem, zoals hiervoor beschreven (...).»

De Centrale Raad van Beroep gaf na de afschaffing van de verdiscon–
teringsbepalingen in een uitspraak d.d. 12-9-1988 nog eens duidelijk zijn
standpunt weer met betrekking tot de uitvoeringspraktijk van de bedrijfs–
verenigingen, die nog steeds actueel blijft voor de overgangsrechtge–
vallen van artikel 52 IWS, waarin de bedrijfsverenigingen hun oude
verdisconteringspraktijk ongewijzigd blijven toepassen:

«De Raad overweegt dienaangaande in de eerste plaats dat het bij de
toepassing van die richtlijnen gaat om een uitvoeringspraktijk 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 uitvoe–
ringspraktijk 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 uitvoeringspraktijk in vergelijking
met de eerste circulaire in beperkende zin is bijgesteld en dat bij de Wet
van 6 november 1986, Stb. 561, de onderhavige 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.84» Jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep over de
FBV-circulaire van 25-5-1973, nr. 575, de administratieve termijnstelling
en de FBV-circulaire van 18-12-1981, nr. 735 is weergegeven in Bijlage
8 (Jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep over de Ziektewet, de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene Arbeids–
ongeschiktheidswet).

Uitvoering van de afschaffing van de verdisconteringsbepalingen
In de FBV-circulaire van 16-4-1987, nr. 783 zijn beleidsaanbevelingen

neergelegd met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidscriterium na de
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stelselherziening. Deze circulaire bevat onder meer conclusies en aanbe–
velingen met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidsbegrip zonder
arbeidsmarktfactoren. In essentie komen deze conclusies en adviezen
hierop neer, dat ook in het kader van het nieuwe arbeidsongeschiktheids–
begrip niet mag worden overgegaan tot een zuiver theoretische
schatting.

Bij de funktieduiding zal getoetst worden aan een viertal criteria:
1. zijn de funkties gangbaar;
2. kan de functie door de betrokkene pas na aangebrachte voorzie–

ningen worden uitgeoefend;
3. kan van een werkgever in redelijkheid worden gevergd, dat hij een

gedeeltelijk arbeidsongeschikte voor de funktie aanneemt;
4. gaat het om functies waarvoor een functionele leeftijdsgrens geldt.
Voorts gaat de circulaire in op het schrappen van het «ter plaatse

waar»-criterium. Aangegeven wordt, dat dit betekent, dat als er binnen
de regio geen of onvoldoende passende functies voorkomen, de
schatting plaats dient te vinden aan de hand van de functies buiten de
regio.

Een beleidsaspect dat niet met zoveel woorden in genoemde circulaire
is neergelegd betreft de verhouding tussen schatting enerzijds en
begeleiding anderzijds. Uitgangspunt in het beleid is echter dat schatting
en begeleiding in beginsel los van elkaar staan. Anders gezegd, na
toetsing aan genoemde criteria vindt schatting op passende funkties
plaats, in beginsel los van de vraag of de wenselijke c.q. noodzakelijke
begeleiding is afgerond. Daarover bestond aanvankelijk nog wat ondui–
delijkheid bij de bedrijfsverenigingen. Inmiddels kan worden vastgesteld,
dat schatting en reïntegratie ook volgens de jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep losgekoppeld zijn.

Voorheen was het bij de bedrijfsverenigingen gebruikelijk reïntegratie–
activiteiten, zoals scholing, te laten plaatsvinden met behoud van een
uitkering naar volledige arbeidsongeschiktheid door toepassing van de
verdisconteringsartikelen. Na de afschaffing van de verdiscontering
hebben zij hun beleid met betrekking tot scholing opnieuw moeten
afstemmen85.

" Circulaire FBV 29-2-1988. nr. 787.
Toepassing rentegratie instrumenten (zoals
scholing) in het kader van de AAW/WAO,
mede in relatie tot de WW. p 1.
86 Leidraad WAO BV 11. 1-11-1991.
bijzonder beleid, hs 387 11, blad 1

Hoewel niet is aan te geven in welke mate dit voorkomt, is de
commissie gebleken dat de nieuwe criteria niet altijd strikt worden
gehanteerd. Wanneer een arbeidsdeskundige of verzekeringsgenees–
kundige het resultaat van de afschatting onredelijk vindt, wordt dit soms
in de praktijk bijgesteld

De commissie heeft ook de indruk gekregen dat soms de verdiscon–
tering van werkloosheid in de praktijk toch nog voorkomt. Een aanwijzing
daarvoor is bijvoorbeeld het bijzonder beleid van de BV Metaalnijverheid
(in verband met CAO-afspraken), dat pas tot afschatting mag worden
overgegaan nadat de GMD onderzocht heeft en in voldoende mate vast
staat dat herplaatsing bij de eigen werkgever niet mogelijk is of niet in
redelijkheid verlangd kan worden86.

3.3.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

Effectiviteit van de uitvoering van de vaststelling van arbeidsonge–
schiktheid met verdiscontering

In deze periode is uitleg en toepassing van de betreffende wetsbepa–
lingen door het bestuur (minister SZW, Sociale Verzekeringsraad,
Federatie van Bedrijfsverenigingen, bedrijfsverenigmgen en adviseur
GMD) voor wat betreft de categorale toepassing bij de normale gevallen
(volledige verdiscontering bij niet-tenzijgevallen) in strijd met de formele
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87 Contra legem-uitvoering in het sociaal
zekerheidsrecht, publicaties SCOSZ 1.
Kluwer, Deventer 1985, blz 45
as Zie Centrale Raad van Beroep d d
7-7-1972, W.A.O. 1971/243 (RSV
1973/20).
89 Zie vorige noot

wetgeving en de jurisprudentie van de CRvB daarover. Dat betekent dat
de bedrijfsverenigingen in deze gevallen in strijd met het geldende recht
handelen.

Nu zijn er gevallen denkbaar, waarin een buitenwettelijk of contra
legem-beleid aanvaardbaar zou kunnen zijn. Als de buitenwettelijke
regels de instemming van het bevoegd gezag hebben en zij voorzien in
een leemte in de wet aanvaardt de Centrale Raad van Beroep de buiten–
wettelijke praktijk als een bevoegdheid, waartoe de uitvoeringsorganen
gerechtigd zijn. Daarvan is bij de verdisconteringspraktijk echter geen
sprake87. Het gaat naar de waarneming van de commissie hier om een
onrechtmatige uitvoering van de AAW en de WAO. De afwijkende wijze
van uitvoering van de op zichzelf, mede in het licht van de jurisprudentie
gezien, duidelijke, dwingendrechtelijke bepalingen van de AAW en de
WAO die de bedrijfsverenigingen zich veroorloven, is op geen enkele
aanwijsbare toegekende of toegestane bevoegdheid gebaseerd. Uitla–
tingen zoals die afkomstig van het Ministerie van Sociale Zaken of van
Minister Roolvink, die door de hoogste rechter als een onjuiste interpre–
tatie van de desbetreffende wetstekst worden aangemerkt88, of van de
Sociale Zekerheidsraad kunnen in het Nederlandse rechtssysteem niet
derogeren aan een dwingendrechtelijke bepaling in een formele wet met
de daarbij horende vaste interpretatie door de hoogste rechter.

De heer Van den Hurk, rechter bij de Centrale Raad van Beroep, achtte
in het openbaar verhoor de praktijk van de verdiscontering in strijd met
de wet. De heer Noordam, hoogleraar sociaal verzekeringrecht, zei in het
openbaar verhoor over de uitspraak van 197289: «De rechter heeft toen
een bepaalde interpretatie gegeven aan die bepaling. Vanaf dat moment
behoren uitvoeringsorganen die interpretatie te volgen en dat is niet
gebeurd.»

Uitspraken van de CRvB worden, zoals blijkt uit FBV-circulaire 735,
alleen in beschouwing genomen bij de zgn. tenzij-gevallen of bij indivi–
duele beoordelingen. Daar is ook wel reden toe, want dit zijn nu juist de
enige gevallen die tot beroepszaken kunnen leiden. Uit de antwoorden
van de bedrijfsverenigingen blijkt dat deze uitspraken niet leiden tot
bijstelling van het algemene beleid.

Het gevolg van deze wijze van uitvoering was een duidelijke vermin–
dering van de effectiviteit van de selecterende werking van de desbetref–
fende wettelijke bepalingen, waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden
op een niet door de wetgever bedoelde wijze kon toenemen.

Effectiviteit van de uitvoering van de administratieve termijnstel/ing
Medewerkers op de perifere kantoren geven aan dat de administra–

tieve termijnstelling zeker effect heeft gehad. Echter, het effect was
minder dan men gedacht had. De volgende redenen worden hiervoor
aangegeven:

- het is zeer moeilijk om aan te geven of het feit dat iemand geen
werk heeft gevonden al dan niet aan zijn handicap lag;

- de categorie van belanghebbenden op wie de administratieve
termijnstelling van toepassing werd verklaard was niet zo groot. Veel
mensen werden ervan uitgezonderd;

- begeleiding van ats-ers door arbeidsdeskundigen koste veel tijd.
Arbeidsdeskundigen geven aan hier of niet aan toe te komen, of dat het
ten koste gaat van hun reguliere werkzaamheden.

Effectiviteit van de uitvoering van de vaststelling van arbeidsonge–
schiktheid na de afschaffing van de verdiscontering

In de periode na 1 -1 -1987 wordt voor nieuwe gevallen de communi–
catie tussen uitvoeringsorgaan en rechter grotendeels hersteld. De
bedrijfsverenigingen passen de nieuwe bepalingen in het algemeen
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conform de bedoeling van de wetgever, zoals uitgewerkt in circulaire
783, toe en de Centrale Raad van Beroep bevestigt deze toepassing in
de meeste gevallen.

De herbeoordelingen in het kader van de afschaffing van de verdiscon–
tering hebben niet datgene opgeleverd dat werd verwacht. Van 20% van
de in totaal 37 000 herbeoordelingen bleek het arbeidsongeschiktheids–
percentage te zijn herzien.

Bij de herbeoordelingen was van belang dat deze primair de jonger
dan 35 jarigen betroffen. Juist bij deze groep werd minder gauw tot een
volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering besloten dan bij ouderen,
omdat leeftijd één van de criteria was bij de beslissing al dan niet te
verdisconteren. Ook was leeftijd een criterium om voor de administra–
tieve termijnstelling in aanmerking te komen.

Ook komt het wel voor, dat niet iedereen volgens de nieuwe regels
wordt geschat, zoals de commissie heeft waargenomen.

De commissie stelt vast dat de effectiviteit van de uitvoering van de
bepalingen met betrekking tot de afschaffing van de verdiscontering,
gerelateerd aan de doelstellingen van de wetgever, een verbetering te
zien geeft ten opzichte van de voorgaande periode. Dit geldt echter niet
voor de toepassing van het overgangsrecht van artikel 52 IWS. Dit geldt
ook niet voor zover in de uitvoeringspraktijk verdiscontering van
werkloosheid soms nog voorkomt.

3.4. Herplaatsing in de ziektewetperiode

3.4.1. Doelstellingen wettelijke bepalingen

In wetsvoorstel 17 384 (Wet arbeid gehandicapte werknemers
(WAGW)) is opgenomen een wijziging van artikel 30 ZW, die inhoudt dat
aan het artikel wordt toegevoegd een sanctiebepaling voor het geval
werkgever weigert mee te werken aan herplaatsing en de verplichting om
Gemeenschappelijke Medische Dienst advies te vragen bij toepassing
van artikel 30 ZW.

De WAGW trad op 1 juli 1986 in werking.
De algemene doelstelling van de WAGW is (memorie van toelichting,

blz. 1) :
/. de kansen voor gehandicapten op de arbeidsmarkt verbeteren om

door deelname aan het arbeidsproces tot zelfontplooiing en maatschap–
pelijke integratie te komen.

Daarnaast spelen de doelstellingen van het volumebeleid een belang–
rijke rol (memorie van toelichting, blz. 2). Genoemd wordt :

2. het terugdringen van het toenemend beslag van de sociale
zekerheid op de nationale middelen.

Hiertoe wil de WAGW een onderling samenhangend pakket van
maatregelen en instrumenten bieden, dat zich beweegt rond drie
kernpunten van het reïntegratiebeleid, waarvan het derde gecoördi–
neerde en gentensiveerde toepassing van de reeds bestaande en door de
WAGW aangevulde en verbeterde maatregelen en instrumenten is.

In het kader van dit kernpunt wordt op het gebied van preventie
gedacht aan een beter gebruik van artikel 30 ZW.

Naar aanleiding van de toelichting bij het voorontwerp van wet heeft
de SER in zijn advies «uitvoerige en waardevolle beschouwingen»
(memorie van toelichting, blz. 29) aan dit onderwerp gewijd. Volgens de
SER is de effectiviteit van de regeling van artikel 30 ZW afhankelijk van:

- het oordeel van de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsver–
eniging;

- de bereidheid van de eigen of een andere werkgever om passende
arbeid aan te bieden;
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- inschakeling van de Gemeenschappelijke Medische Dienst in
verband met een medisch-arbeidskundige beoordeling.

Om de effectiviteit te verbeteren moeten de bedrijfsverenigingen en de
Gemeenschappelijke Medische Dienst over de nodige bevoegdheden
beschikken om :

3. betrokkenen medisch-arbeidskundig te revalideren en daadwerkelijk
in het arbeidsproces te reïntegreren.

De staatssecretaris doet dan ook, «mede gelet op de eenduidigheid
van het SER-advies», in de WAGW voorstellen om de effectiviteit van de
regeling van artikel 30 ZW te vergroten.

Op basis van wetsvoorstel 17 384 heeft de commissie als doelstel–
lingen van de wijziging van artikel 30 ZW aangemerkt:

Eerste doelstelling:
De betrokken doelgroep effectiever medisch-arbeidskundig revalideren

en daadwerkelijk in het arbeidsproces reïntegreren.

Overige doelstellingen:
Gehandicapten door deelname aan het arbeidsproces tot zelfont–

plooiing en maatschappelijke integratie te laten komen en het terug–
dringen van het toenemend beslag van de sociale zekerheid op de
nationale middelen.

Instrument:
Het verlenen van de bevoegdheid aan de bedrijfsvereniging om

sancties op te leggen voor het geval werkgever weigert mee te werken
aan herplaatsing en de verplichting om aan de Gemeenschappelijke
Medische Dienst advies te vragen bij toepassing van artikel 30 ZW.

3.4.2. Inhoud en uitle^ wettelijke bepalingen

Artikel 30 Ziektewet luidt (tekst van 1-7-1986 tot 1-3-1992):
1. In geval het, op aanwijzing van de geneeskundige, die voor de

controle van verzekerden is aangewezen, in het belang van de zieke
werknemer moet worden geacht dat deze hem passende arbeid verricht
en hij door zijn werkgever tot het verrichten van zodanige arbeid in de
gelegenheid wordt gesteld, kan het ziekengeld gedurende de tijd dat hij
deze arbeid verricht, worden gesteld op het bedrag, waarmede zijn
dagloon het loon dat hij voor de bedoelde arbeid ontvangt overtreft. (...)

3. Weigert de werkgever zonder deugdelijke grond om de werknemer,
bedoeld in het eerste lid, tot het verrischten van de daar bedoelde arbeid
in de gelegenheid te stellen, dan kan het bestuur van de bedrijfsver–
eniging op de werkgever een bedrag verhalen, gelijk aan het loon dat de
werknemer zou hebben ontvangen.indien hij die arbeid wel verricht had.
(...)

5. Alvorens het bestuur van de bedrijfsvereniging onderscheidenlijk
van de afdelingskas een beslissing neemt krachtens de vorige leden,
vraagt het advies van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (...).

De wijziging van artikel 30 ZW is op 1 juli 1986 in werking getreden.
Jegens een weigerachtige werknemer had de bedrijfsvereniging op
grond van artikel 30, lid 2 ZW al een verhaalsrecht.

Bij de invoering van de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheids–
volume (TAV) op 1 maart 1992 is artikel 30 Ziektewet verder aange–
scherpt. Het oude artikel kende een aantal voorwaarden waaraan voldaan
moest zijn alvorens het kon worden toegepast. Het nieuwe artikel 30
stelt als belangrijkste voorwaarde dat de verzekerde in staat is passende
arbeid te verrichten. In de oude situatie was het de bevoegdheid van de
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bedrijfsvereniging om een financiële sanctie aan werkgever of
werknemer op te leggen. Nu volgt de sanctie verplicht op een geconsta–
teerd gebrek aan medewerking van werknemer of werkgever, als
daarvoor geen deugdelijke gronden zijn aan te voeren. Voor de
toepassing van het begrip «deugdelijke gronden» zijn door de Federatie
van Bedrijfsverenigingen op 30 juli 1992 nadere richtlijnen gegeven aan
de bedrijfsverenigingen. Het is in dit stadium nog niet aan te geven wat
de effecten zijn van de aangebrachte wijzigingen.

3.4.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

Toepassing van artikel 30 Ziektewet
Als de verzekeringsgeneeskundige van oordeel is dat het in het belang

is van de werknemer om passende arbeid te verrichten, dan is de
werkgever verplicht hem daartoe in de gelegenheid te stellen. Daarbij
kan het gaan om:

- hervatting in de eigen functie met beperking van de arbeidstijd en/of
arbeidstaken;

- herplaatsing, al dan niet met een voorziening, in een andere functie
bij de eigen werkgever;

- herplaatsing in een passende functie bij een andere werkgever.

Evenals bij het ziektebegrip in het Ziektewettraject is ook bij de
toepassing van artikel 30 sprake van interpretatiegevoelige begripsom–
schrijving. Begrippen als «passende arbeid» en «deugdelijke grond» zijn
voor velerlei uitleg vatbaar. De verzekerings-geneeskundige, die belast is
met de controle van de werknemer, is degene die bepaalt of het in het
belang is van de zieke werknemer dat deze arbeid verricht. Wel is een
advies vereist van de Gemeenschappelijke Medische Dienst. In het begin
diende het Gemeenschappelijke Medische Dienst-advies in alle gevallen
gevraagd te worden. In 1990 is in het verlengde van het najaarsaccoord
WAO door de Federatie van Bedrijfsverenigingen en Gemeenschappe–
lijke Medische Dienst afgesproken dat bij gedeeltelijke tewerkstelling in
het eigen werk bij de eigen werkgever met een kennisgeving volstaan
kan worden.

Een van de centrale vragen inzake reïntegratie in het eerste gedeelte
van het ziektewettraject is in hoeverre gebruik kon worden gemaakt van
artikel 30 Ziektewet. Analyse van de cijfers wijst uit, dat het gebruik sterk
varieert afhankelijk van de bedrijfstak. Bij sommige bedrijfsverenigingen
is het gebruik enkele tientallen keren per jaar. Bij andere meerdere
duizenden. In totaal werd het artikel blijkens de beantwoording van
kamervragen van de heer Linschoten in 1988 rond 50 000 keer
toegepast (Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, Aanhangsel pag.
1513-1514).

Er zijn opvallend grote verschillen zichtbaar in de aantallen toepas–
singen van artikel 30 Ziektewet (reïntegratie in het Ziektewetjaar), zo
blijkt uit cijfers van het GAK. Uitschieter naar beneden is de bedrijfsver–
eniging Koopvaardij (17 toepassingen in 1989), uitschieter naar boven is
de bedrijfsvereniging Banken (14 412 toepassingen in 1989). Dit verschil
hangt samen met de grootte van de bedrijfstak, maar ook met het gemak
waarmee aangepaste voorzieningen kunnen worden gerealiseerd (op de
grote vaart is halve dagen werken bijvoorbeeld meestal niet mogelijk).

Om een indruk te geven van de toepassing staan in de volgende tabel
enkele cijfers vermeld.

Tabel: Toepassing van artikel 30/31 Ziektewet bij enkele bedrijfsverenigingen (1989)

BV:

10
25
26

Naam bedrijfsvereniging: Art 30/ 31 ZW:

Metaalmdustne 3 386
Banken 14412
Nieuwe Algemene 2 887

Ziekmeldingen:

498 127
1 321 968

558 332

T.o.v. totaal:

1.5%
1.1%
0.5%

> 3 mnd
arbeidsongeschikt:

31 8%
35.4%
14.6%
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De laatste jaren is er voor het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
(GAK) een toename te constateren via 41,1% van de 3de maandsge–
vallen in 1991 naar 53.6% in 1992. Dit is het resultaat van een
campagne, die bedoeld was om de toepassing van art. 30/31 Ziektewet
met 50% te laten stijgen.

Andere initiatieven
De BVG heeft reeds geruime tijd Arbeidsconsulenten Medische Dienst

in dienst, die een soort arbeidsdeskundige werkzaamheden verrichten
tijdens de ziektewetperiode. De ervaringen hiermee zijn positief. Het
GUO en ook andere zelfadministrerende bedrijfsverenigingen werken
sinds sptember 1992 met reïntegratiebegeleiders in de pilot Eindhoven.
Het is nog te vroeg om na te gaan of de werkwijze van de pilot succesvol
is.

Sancties worden zeer weinig toegepast omdat ze volgens betrokkenen
averechts werken, zowel naar werkgevers als naar werknemers toe. De
aanwezigheid van sanctiebepalingen heeft volgens de bedrijfsvereni–
gingen wel preventief gewerkt. Dreigen met toepassing van sancties was
meestal voldoende om (her)plaatsing gerealiseerd te krijgen. De vraag is
echter hoe vaak met sancties gedreigd wordt. In het rapport WAGW in
uitvoering90 komen de onderzoekers tot een totaal van 8 werkgevers–
sancties die na de invoering van de WAGW door de bedrijfsverenigingen
in behandeling zijn genomen. Van deze acht dossiers ging de werkgever
tweemaal na sanctiedreiging alsnog akkoord met werkhervatting door de
werknemer, in de zes overige gevallen werd de sanctie na negatief advies
van de GMD, na ervan afzien door de Kleine Commissie of door teveel
tijdsverloop niet doorgezet. Veel uitvoeringsfunctionarissen bleken met
het hanteren van sancties geen ervaring te hebben.

De jurisprudentie is door deze niet-confronterende wijze van toepassen
beperkt gebleven.

De Kruif91 merkt op dat het aantal gepubliceerde uitspraken van de
CRvB over artikel 30 ZW sinds 1958 slechts een tiental bedraagt. Bij het
onderzoek werd dit beeld bevestigd, er was nauwelijks meer jurispru–
dentie na 1980.

90 SVr, WAGW in uitvoering, Instrumentge–
bruik en resultaten, deelrapport II,
Zoetermeer 1990, p 36 en 37
91 Mr. C.G.M de Kruif, Reïntegratie tijdens
de ziektewetperiode, SMA nov 1988
blz.759.
92 CRvBdd 7-6-1977, ZW 1977/274, RSV
1978/308
93 CRvB 8-7-1992, ZW 1990/469, RSV
1992/335

Enkele voorbeelden zijn de volgende.
In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 197792 (tekst

artikel 30 ZW voor 1-7-1986) was sprake van weigering ziekengeld met
toepassing van artikel 30 lid 2 ZW. De CRvB achtte deze toepassing
onjuist, omdat de weigering van de werknemer om werkzaamheden te
verrichten werkzaamheden betrof die de verzekeringsgeneeskundige niet
als passend had aangewezen, maar die betrokkene door zijn werkgever
werden opgedragen. De bedrijfsverenigingen beschouwden deze
uitspraak als in overeenstemming met de uitvoeringspraktijk.

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 199293 (tekst
artikel 30 ZW na 1 -7-1986) ging het om een zorgvuldige procedure bij
de toepassing van artikel 30 ZW. Uitgangspunt volgens vaste jurispru–
dentie van de Raad is dat artikel 30 van de ZW in verband met zijn
uitzonderingskarakter strikt dient te worden toegepast. Dit brengt met
zich mee dat bij de voorbereiding en besluitvorming van de te nemen
beslissing zorgvuldig wordt nagegaan of aan de strikte voorwaarden voor
toepassing is voldaan. De Raad acht een schriftelijke bevestiging uit
zorgvuldigheidsoverwegingen aangewezen daarbij lettend op de aan een
in het kader van artikel 30 ZW gegeven beslissing te verbinden gevolgen
voor de uitkering van ziekengeld. De GAK-bedrijfsverenigingen waren
bezig hun uitvoeringspraktijk aan deze uitspraak aan te passen, de
overige bedrijfsverenigingen meldden de commissie al conform de
uitspraak te handelen.
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Toekomst); HR 8-11-1985, NJ 1986, 309
(Van Haaren/Cehave) en HR 13 12-1991,
RvdW 1992 nr.9 (Goldsteen/Roeland).
95 Zie speech van de directeur uitvoerende
dienst van het GAK, de heer J Lentjes, voor
leden van het management van districtskan–
toren van GMD en GAK in december 1992
Ook bij andere uitvoeringsorganisaties
worden dergelijke doelstellingen geformu
leerd

De schaarse jurisprudentie van de CRvB is vooral streng met
betrekking tot de door de bedrijfsverenigingen gevolgde procedure bij de
toepassing van artikel 30 ZW. In beide bovenstaande gevallen was op
onzorgvuldige wijze door de bedrijfsvereniging in kwestie de sanctie van
artikel 30, lid 2 ZW (sanctionering van de werknemer) toegepast. De
laatstgenoemde uitspraak zal tot verbetering daarvan leiden, wanneer
schriftelijke aanzegging bij alle bedrijfsverenigingen gerealiseerd zal zijn.
Jurisprudentie met betrekking tot het opleggen van de sanctie op grond
van artikel 30,lid 3 ZW aan de werkgever is niet gevonden. Wanneer een
werkgever niet meewerkt, wordt de civielrechtelijke weg, waarbij de
werknemer zelf de werkgever dwingt mee te werken aan herplaatsing,
wel toegepast94. Het gaat er daarbij om, of in de omstandigheden van
het geval van de werkgever redelijkerwijze kan worden gevergd dat hij
van de aangeboden arbeid gebruik maakt, waarbij het aan de werkgever
is om omstandigheden te stellen en, zonodig, te bewijzen, die de gevolg–
trekking wettigen dat zulks niet het geval is. Onder omstandigheden kan
van de werkgever worden gevergd dat hij zijn bestaande organisatie of
arbeidsverdeling wijzigt met het oog op het aanbod van de werknemer.

3.4.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

In de periode 1982-1991 wordt door de uitvoeringsorganisaties
niet effectief gestuurd op reïntegratiedoelstellingen en volumebeleid.

De wettelijke mogelijkheden worden passief of zeer terughoudend
toegepast (de in 1986 toegevoegde werkgeverssanctie). Dat aan deze
laatste sanctie toch soms een actievere behoefte bestaat, blijkt uit het
feit dat werknemers langs civielrechtelijke weg de werkgever tot
medewerking bij reïntegratie zijn gaan aansporen. Met deze opstelling
hebben de bedrijfsverenigingen aan de doelstellingen van de wetgever
geen effectieve uitvoering gegeven.

Sinds ongeveer 1991 wordt door de uitvoeringsorganisaties sterker
gestuurd op tijdigheid (kortere doorlooptijd van het proces) en met
doelstellingen voor preventie en reïntegratie. Voorbeelden hiervan zijn95:

- tijdig onderzoek door verzekeringsgeneeskundigen van de bedrijfs–
verenigingen na zes en dertien weken;

- aantal terugkeerplannen dat een verzekeringsgeneeskundige opstelt;
- aantal toepassingen van artikel 30 van de Ziektewet;
- alle gevallen dienen voor het einde van het Ziektwetjaar door de

Gemeenschappelijke Medische Dienst te zijn beoordeeld.

De rapportages over het behalen van deze doelstellingen verkeren
veelal nog in een experimenteel stadium en zijn nog niet of nauwelijks
operationeel als daadwerkelijke sturingsinstrumenten.

Met de ontwikkeling van harde volumedoelstellingen komt ook een
proces van mentaliteitsverandering op gang dat de uitvoerders moet
doordringen van het nut en de noodzaak van een grotere reïntegratie–
inspanning. In verband daarmee neemt de commissie een afnemen van
de passieve opstelling waar.

Werkprocessen bij de uitvoeringsorganisaties worden langzamerhand
meer ingericht op het voeren van een verzuim– en reïntegratiebeleid. Het
gaat hier dan met name om het bedrijfsgebonden administreren en de
veranderingen van werkprocessen die vooruitlopen op een samenvoeging
van taken van bedrijfsverenigingen en Gemeenschappelijke Medische
Dienst. De effecten hiervan heeft de commissie nog niet kunnen beoor–
delen.
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3.5. Tijdelijke verhoging van de AAW/WAO-uitkeringen met een
arbeidsongeschiktheidsklasse

3.5.1. Doelstellingen wettelijke bepalingen

In de tweede nota van wijziging op wetsvoorstel 19 256, nadere
regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van
arbeid, is de invoering van de bepalingen over de tijdelijke verhoging van
de AAW/WAO-uitkeringen met één arbeidsongeschiktheidsklasse
geregeld. Hierbij is de volgende doelstelling genoemd :

het verder versterken van de arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk
arbeidsongeschikten door bij een feitelijke reïntegratie de bedrijfsver–
eniging de bevoegdheid te geven gedeeltelijk arbeidsongeschikten
(tijdelijk) één arbeidsongeschiktheidsklasse hoger in te delen.

Op basis van wetsvoorstel 19 256 (nadere regeling in verband met
verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid) heeft de
commissie als doelstelling van de bepalingen over de tijdelijke verhoging
van de AAW/WAO-uitkeringen met één arbeidsongeschiktheidsklasse
aangemerkt:

Doelstelling:
Het verder versterken van de arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk

arbeidsongeschikten.

Instrument:
Het verlenen van de bevoegdheid aan de bedrijfsvereniging bij een

feitelijke reïntegratie gedeeltelijk arbeidsongeschikten (tijdelijk) één
arbeidsongeschiktheidsklasse hoger in te delen.

3.5.2. Inhoud en uitleg wettelijke bepalingen

Artikel 33a AAW en 44a WAO luidden (tekst van 1-1-1987 tot
1-3-1992):

1. Indien degene, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuit–
kering berekend naar een mate van minder dan 80%, inkomsten uit
arbeid geniet, die minder bedragen dan evenredig is aan zijn nog
bestaande arbeidsgeschiktheid, is de bedrijfsvereniging bevoegd
betrokkene één arbeidsongeschiktheidsklasse hoger in te delen dan de
klasse die behoort bij zijn op dat moment bestaande mate van arbeidson–
geschiktheid.

2. De toepassing van het eerste lid vindt plaats over een aaneenge–
sloten periode van twee jaar, die aanvangt op de eerste dag, waarover de
inkomsten uit arbeid als bedoeld in het eerste lid, worden genoten.

Bij de afschaffing van de verdisconteringsbepalingen werd de opstap–
jesjurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep gewijzigd gecodifi–
ceerd door de invoering bij de stelselherziening per 1-1-1987 van de
artikelen 33a AAW en 44a WAO. De bedrijfsvereniging was op grond
van deze artikelen bevoegd de uitkering voor maximaal twee jaar met
èén arbeidsongeschiktheidsklasse te verhogen (het «opstapje»
genoemd), indien de gedeeltelijk arbeidsongeschikte inkomsten uit
arbeid had, die minder bedroegen dan evenredig was aan de resterende
verdiencapaciteit. Het opstapje was bedoeld als reïntegratie-instrument.

Met de invoering van de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheids–
volume (TAV) op 1 maart 1992 is het opstapje afgeschaft.

3.5.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

In de FBV-circulaire96 over het arbeidsongeschiktheidscriterium na
96 van 16-4-1987 nr C783, punt 23 stelselherziening wordt opgemerkt dat in de praktijk het opstapje zich
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97 SVr, WAGW in uitvoering, samenvattend
eindrapport, Zoetermeer 1990, p 30
98 Het aantal van 700 is het totaai vanaf
1988 De cijfers over het jaar 1987 zijn
onbekend
99 CRvB dd 28-5-1991, AAW/WAO
1989/455, RSV 1992/36.

veelal zal vertalen in een onderhandelingsinstrument, met behulp
waarvan de indiensttreding kan worden bevorderd.

Hierdoor wordt het opstapje in feite een arbeidsmarktinstrument in
handen van verzekeringsgeneeskundigen en - in het kader van de onder–
handelingen - werkgevers, waarbij de bedrijfsvereniging beslist op basis
van een wettelijke bevoegdheid daartoe.

De bepalingen van de artikelen 33a AAW en 44a WAO speelden
tussen 1987 en 1992 in de uitvoeringspraktijk nauwelijks enige rol. In het
rapport WAGW in uitvoering wordt geconcludeerd dat de artikelen 33a
AAW en 44a WAO niet frequent zijn toegepast. Zo bracht de GMD in
1988 15 maal een advies over toepassing van het opstapje uit97. De
Gemeenschappelijke Medische Dienst geeft aan het opstapje in totaal
ongeveer zevenhonderd keer te hebben geadviseerd98.

De geringe toepassing vertaalde zich in de hoeveelheid jurisprudentie:
bij de CRvB werd slechts één uitspraak gevonden.

In deze uitspraak" overwoog de Centrale Raad van Beroep, de
bedrijfsvereniging verplicht te achten gebruik te maken van zijn
bevoegdheid betrokkene een arbeidsongeschiktheidsklasse hoger in te
delen dan de klasse die behoort bij zijn bestaande mate van arbeidson–
geschiktheid, in het onderhavige geval afstuitte op het bepaalde in art. 4
Besluit 'opstapje'. Waar de door betrokkene verrichte arbeid (gedurende
halve dagen) een omvang had die geringer is dan overeenkwam met de
nog bestaande arbeidsmogelijkheden (gedurende hele dagen), moesten
voor de toepassing van art. 44a WAO en 33a AAW de inkomsten uit die
arbeid naar evenredigheid worden verhoogd. Herleiding van inkomsten
van betrokkene naar die van een volledige werkweek gaf geen verlies aan
verdiensten te zien geeft. Deze uitspraak, die een interpretatie van een
bepaling van het Besluit gaf, werd door de bedrijfsverenigingen opgevat
als een bevestiging van hun bestaande uitvoeringspraktijk.

De loonkostensubsidie die uitgaat van de Wet terugdringing arbeids–
ongeschiktheidsvolume (TAV) wordt door de uitvoeringsorganisaties
effectiever dan het opstapje bevonden.

Vanuit de perifere kantoren van de Gemeenschappelijke Medische
Dienst worden de volgende redenen aangegeven waarom het in de
praktijk vrijwel niet tot toepassing van het opstapje kwam:

- werkgevers zijn niet geïnteresseerd in een tijdelijke korting op het
loon. De duur hiervan is te kort (twee jaar) en bovendien zien zij dit als
een uitgestelde loonsverhoging. Daarom was het geen doorslaggevende
reden om iemand aan te nemen. Arbeidsdeskundigen proberen iemand
op zijn reële verdiencapaciteit te plaatsen;

- andere werkgelegenheidssubsidies zijn voor de werkgever hoger;
- het opstapje kan slechts voor een bepaalde categorie van belang–

hebbenden worden toegepast;
- het opstapje is een vrij ingewikkelde bepalmg om toe te passen.

Wat in de praktijk veelvuldig voorkomt is de volgende methode:
de arbeidsdeskundige gaat voor de berekening van de restverdienca–

paciteit uit van de mediane loonwaarde. Door deze af te zetten tegen het
maatmanloon komt men tot het arbeidsongeschiktheidspercentage. Vindt
een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werk waarvan het loon wel in het
bereik van de geduide functies ligt, maar lager ligt dan het mediane loon,
dan zou de belanghebbende zich zelf tekort doen door de passende
arbeid te aanvaarden. Immers, het arbeidsongeschiktheidspercentage
blijft gelijk. In deze gevallen berekent de arbeidsdeskundige de restver–
diencapaciteit door het maatmaninkomen te vergelijken met het inkomen
dat de belanghebbende met de passende functie gaat verdienen. Zo
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komt hij tot een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage, hetgeen voor
de belanghebbende een prikkel is om de baan te accepteren.

3.5.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

De doelstellingen, die de wetgever voor ogen stonden bij de invoering
van het opstapje, zijn in de uitvoeringspraktijk niet verwezenlijkt. Uit het
onderzoek blijkt niet, dat de uitvoeringsorganen geprobeerd hebben om
hun bevoegdheid op dit punt zo ruim mogelijk te benutten, ook al ging
het hier om een reïntegratie-instrument met beperkte mogelijkheden.

3.6. Herplaatsing en de arbeidsmarkt

3.6.1. Wettelijke bepalingen in het algemeen en volumebepalingen

Per 1 juli 1986 kreeg de Gemeenschappelijke Medische Dienst mede
tot taak arbeidsbemiddeling uit te oefenen (artikel 16, lid 3 WAGW). Van
bemiddeling is sprake als gekomen wordt tot actieve en directe onder–
steuning van en betrokkenheid bij pogingen van een werknemer tot het
verwerven van passende arbeid bij een andere (of eerste) werkgever. De
personen voor wie de Gemeenschappelijke Medische Dienst die
bevoegdheid heeft gekregen zijn:

- degenen met een AAW en/of WAO-uitkering;
- degenen met een Ziektewet-uitkering voor wie de Gemeenschappe–

lijke Medische Dienst reïntegratie-activiteiten onderneemt;
- degenen die na einde wachttijd Ziektewet < 15% respectievelijk

< 25% arbeidsongeschikt zijn voor de WAO respectievelijk AAW en voor
wie de Gemeenschappelijke Medische Dienst reïntegratie-activiteiten
onderneemt;

- degenen wier arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken omdat
de arbeidsongeschiktheid is geëndigd of beneden de 15% (WAO)
respectievelijk 25% (AAW) is gedaald en voor wie door de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst reïntegratie-aktiviteiten worden onder–
nomen;

- degenen voor wie binnen het bedrijf een voorziening is getroffen of
een aanpassing op grond van art. 57a AAW de extra kosten vergoed
kunnen worden.

3.6.2. Uitvoering wettelijke bepaimgen

Voor de uitoefening van de de bemiddelingsbevoegdheid van de
Gemeenschappelijke Medische Dienst is de relatie Gemeenschappelijke
Medische Dienst en Arbeidsvoorziening van belang.

Tot juli 1986 was de Gemeenschappelijke Medische Dienst niet
bevoegd tot het bemiddelen van arbeidsongeschikten naar een arbeids–
plaats. Deze taak lag primair bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
Overigens hield de Gemeenschappelijke Medische Dienst zich wel
stilzwijgend bezig met bemiddeling. De Gemeenschappelijke Medische
Dienst meldde een ieder met (theoretische) verdiencapaciteit aan bij het
arbeidsbureau. Bij het arbeidsbureau hield de afdeling «Bijzondere
Bemiddeling» zich bezig met de bemiddeling van onder andere gedeel–
telijk arbeidsongeschikten. In Utrecht waren er bij het arbeidsbureau
gemiddeld 8 consulenten belast met deze taak. Zij hadden ieder een
case-load van 50 cliënten. De beperkte case-load had tot gevolg dat in
de praktijk een arbeidsongeschikte vrij snel als moeilijk bemiddelbaar
werd bestempeld, waardoor geen verdere activiteiten werden ontplooid.
Een medewerker van de Gemeenschappelijke Medische Dienst stelde dat
«de goudhaantjes er uit werden gepikt». Per maart 1984 veranderde de
aanpak van Arbeidsvoorziening, door de keuze van Arbeidsvoorziening
voor een werkgeversgerichte benadering. Eén en ander had als gevolg
dat de actieve bemiddeling zich
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100 Brief d.d 3-1-1984 van C Pot, directeur
arbeidsvoorziening aan de GMD
101 Idem
102 Samenwerkingsafspraken ARBVO/GMD
in het kader van de bemiddelingsbe–
voegdheid, d.d. 13-12-1985
103 Aanbiedingsnotitie eindrapport
werkgroep herorièntatie bemiddelingsactivi–
teiten d.d. 5 juni 1987

(...) «in toenemende mate (gaat) richten op de selectie ten behoeve
van vacaturevoorziening, alsmede op de vooraf geplande inzet van
menskracht en middelen ten aanzien van werkgevers en aanbodscatego–
rieën die in een nauwe marktrelatie met elkaar staan» (...).100

Ten aanzien van de bemiddeling van doelgroepen, waaronder gedeel–
telijk arbeidsongeschikten wordt het volgende opgemerkt:

(...) «De eerlijkheid gebiedt te stellen, dat cliënten met een reëel
arbeidsmarktperspectief eerder de kans lopen benaderd te worden dan
cliënten met «incourante beroepswensen«, een lage opleiding, etc.. Dit is
de consequentie van de huidige werkloosheid en onze keuze voor een
vraaggerichte marktbenadering in het Besloten Gedeelte (c.q. actieve
bemiddeling)» '°'.

Concreet betekende dit de landelijke opheffing van de afdeling
«Bijzondere Bemiddeling». Arbeidsongeschikten konden nog wel terecht
bij het «Open Gedeelte», alwaar zij informatie konden vinden omtrent
beroepen, studie, arbeidsmarkt, etc. Ook konden zij gebruik maken van
de openbare vacaturebank. De Gemeenschappelijke Medische Dienst
voelde zich door dit beleid van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in de
steek gelaten. Op 1 november 1984 deed de Gemeenschappelijke
Medische Dienst het verzoek aan het Ministerie van SZW om een
vergunning tot het uitoefenen van arbeidsbemiddeling zonder winst–
oogmerk. Uiteindelijk werd aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst
met ingaande van juli 1986 bemiddelingsbevoegdheid toegekend in het
kader van de WAGW.

De geschetste ontwikkeling duidt op tegengestelde beleidslijnen op
verschillende delen van het Ministerie van SZW. Immers, de administra–
tieve termijnstelling die landelijk in 1982 werd ingevoerd, hield in dat een
categorie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten meer intensief naar
werk diende te worden begeleid. Juist toen besloot arbeidsvoorziening
zich te gaan richten op kansrijke werkzoekenden, waardoor arbeidsonge–
schikten minder de kans liepen voor bemiddeling in aanmerking te
komen.

De samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Medische Dienst en
Arbeidsvoorziening kreeg een ander karakter nadat de Gemeenschappe–
lijke Medische Dienst na 1 juli 1986 bemiddeüngsbevoegdheid kreeg.

Als voorwaarde voor uitkeringsrecht in de RWW en de (n)WW dienen
gedeeltelijk arbeidsongeschikten zich wel in te schrijven bij het arbeids–
bureau. Terzake hebben Gemeenschappelijke Medische Dienst en
Arbeidsvoorziening een procedure ontwikkeld. De taak van bemiddeling
van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten ligt evenwel primair bij de
Gemeenschappelijke Medische Dienst, zo werd afgesproken102 . Dat
betekent dat arbeidsvoorziening (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten die bij
de Gemeenschappelijke Medische Dienst in behandeling zijn, niet
bemiddelt. In de praktijk verwijst arbeidsvoorziening arbeidsongeschikten
voor bemiddeling door naar de Gemeenschappelijke Medische Dienst.
Incidenteel houden consulenten zich nog wel bezig met bemiddeling.'

Implementatie van de bemiddelingstaak.
Activiteiten om actief invulling te geven aan de bemiddelingstaak zijn

door de Gemeenschappelijke Medische Dienst laat opgestart. Tot 1990
werd niet structureel (wel op experimentbasis) extra mankracht ingezet.
De Gemeenschappelijke Medische Dienst geeft geen prioriteit aan deze
taak. Zij kenschetsen bemiddeling als een bij-produkt. Men was bijzonder
zuinig, gezien het te verwachten lage rendement.

Het beleid dat ten aanzien van bemiddeling in 1988 is ingevoerd
voorzag in een taakafbakening van de doelgroep die voor bemiddeling in
aanmerking zou komen. Ook werd geïnvesteerd in de infrastructuur, dit
op voorstel van een interne werkgroep om een vacature-matchingsy–
steem in te voeren103. De werkgroep kwam tot dit voorstel nadat
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gebleken was dat het behandelteam onvoldoende direct toegankelijke
informatie over de beschikbare vacatures op de regionale arbeidsmarkt
had. Daardoor kon bij de start van de bemiddeling niet snel een oordeel
geveld worden of de arbeidsmogelijkheden van de belanghebbende
passen bij de vraag naar arbeid. Extra peroneel diende hiertoe worden
ingezet. Uit efficiëncy-overwegingen besloot de directie het systeem niet
integraal in te voeren, maar op een aantal proefkantoren:

(...) De directie heeft ten aanzien van het aantrekken van extra
personeel ten behoeve van het invoeren van het vacature-matching–
systeem twijfels over het rendement in termen van extra plaatsingen.
Daarom wordt voorgesteld over te gaan tot het starten van een proef,
voor de periode van één jaar, op één kantoor per rayon. Op basis van de
resultaten van deze proefperiode wenst de directie dan opnieuw te
bekijken of het aantrekken van extra personeel de meest adequate
oplossing is met het hoogste rendement 104

(...) Terzake hadden Gemeenschappelijke Medische Dienst en arbeids–
voorziening elkaar overigens kunnen versterken. Het arbeidsbureau
beschikt immers over kennis van de regionale arbeidsmarkt, terwijl de
Gemeenschappelijke Medische Dienst het inzicht heeft in de mogelijk–
heden van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte om te werken. Tussen
Arbeidsvoorziening en de Gemeenschappelijke Medische Dienst is
evenwel nauwelijks overleg om tot kruisbestuiving te komen. Bij arbeids–
voorziening wordt de bemiddelingsvergunning aan de Gemeenschappe–
lijke Medische Dienst gezien als een activiteit die hen is ontnomen.
Bovendien: «als de Gemeenschappelijke Medische Dienst zo nodig wil
bemiddelen, dan zou ze niet afhankelijk van arbeidsvoorziening hoeven te
zijn». Vanuit de Gemeenschappelijke Medische Dienst wordt aangegeven
dat de kruisbestuiving slechts beperkt is. Het arbeidsbureau heeft
namelijk geen zicht op de belasting van bepaalde functies, informatie die
wel noodzakelijk is om een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte te kunnen
bemiddelen.

De perifere kantoren van de Gemeenschappelijke Medische Dienst
bestempelen het beleid van de Gemeenschappelijke Medische Dienst als
geen beleid. Zoals een medewerker het uitdrukt: «De bemiddelingsver–
gunning kwam als een donderslag bij heldere hemel.» Arbeidsdeskun–
digen deden bemiddeling erbij, naast hun andere taken. Vanuit het
centrale kantoor wordt opgemerkt dat, zoals eerder beschreven, de
Gemeenschappelijke Medische Dienst reeds voor de vergunning zich
bezig hield met bemiddeling. Dit beleid werd tot 1990 voortgezet.

In 1989 werd een additioneel budget van 2 miljoen gulden ten
behoeve van extra bemiddelingsactiviteiten ter beschikking gesteld.
Vanaf 1990 werd structureel extra menskracht voor de arbeidsbemid–
deling ingezet, naar aanleiding van de evaluatie van de experimenten
arbeidsbemiddeling. Het betrof coördinatoren bemiddelingsbestand en
vacaturewervers. Hun activiteiten dienen een aanvulling te zijn op de
activiteiten van de arbeidsdeskundige en de arbeidsdeskundige-analist.
Tevens werd het geautomatiseerde matchingssysteem landelijk
geïmplenmenteerd. Uit gesprekken in de periferie blijkt dat de kracht die
van deze intensivering uitgaat, vrij gering is. Zo heeft het rayon Utrecht
(met de perifere kantoren Utrecht en Hilversum) één vacaturewerver in
dienst. Deze verzamelt vacatures door regionale advertenties te verza–
melen, de gouden gids te raadplegen en contacten te onderhouden met
werkgevers. De meeste verzamelde vacatures zijn «stille vacatures». De
arbeidsdeskundige en arbeidsdeskundig analist «ontdekken» bij bedrijfs–
bezoeken mogelijke passende functies. Echter, bemiddeling kost tijd.
Door de arbeidsdeskundigen wordt aangegeven dat zij te weinig tijd
hebben om de taak ten volle aan te pakken. En bovendien bestaat er een
spanning tussen reïntegratie en tijdigheid van advies. Immers, reïnte–
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gratie en bemiddeling hebben een negatieve invloed op de doorlooptijd
van advies. Uit gesprekken blijkt dat arbeidsdeskundigen sterker worden
gestuurd op de tijdigheid van adviezen, dan op het aantal reïntegraties
en bemiddelingen.

Overigens zij opgemerkt dat door de Gemeenschappelijke Medische
Dienst een ieder die passende arbeid heeft gevonden bij een andere
werkgever registreert als «bemiddeld». Een arbeidsdeskundige hoeft hier
dus niet aan te pas zijn gekomen. Duidelijke cijfers over het werkelijk
bemiddelde aantal personen waren tijdens het onderzoek niet
beschikbaar.

Scholing
Ter ondersteuning van een adequate uitoefening van de bemidde–

lingstaak dient de Gemeenschappelijke Medische Dienst te beschikken
over scholingsgelden. Hiertoe is geld beschikbaar afkomstig van het
arbeidsongeschiktheidsfonds. Reeds met de samenwerkingsafspraken
ARBVO/Gemeenschappelijke Medische Dienst (december 1985) stelde
de Gemeenschappelijke Medische Dienst voor een deel van het ARBVO–
budget over te hevelen naar de Gemeenschappelijke Medische Dienst.
Het budget zou op centraal niveau moeten worden vastgesteld, waarna
de aanwending ervan perifeer zou worden uitgewerkt. ARBVO was het
niet eens met de voorgestelde werkwijze, daar die in strijd zou zijn met
het beleid van decentralisatie Zo meent de heer Kruse (Directoraat
Generaal voor de Arbeidsvoorziening)105:

«(...) Om de arbeids(her)inpassing van gehandicapten optimaal te doen
slagen, is juist het proces van planning per GAB een adequaat middel
om, gebruik makend van de regionale arbeidsmarktmogelijkheden, in
iedere regio het beste voor de betrokken doelgroep te bewerkstelligen. Ik
kan dan ook uw wens voor een centraal rekeningcourant systeem niet
honoreren (...).»

105 Brief d.d 23-9-1986 van Mr F.H.A.M.
Kruse, Directeur Generaal voor de Arbeids
voorziening. aan de GMD.
106 Tussenbalans van de samenwerkingsaf–
spraken tussen ARBVO en de GMD in het
kader van de bemiddelingsvergunnmg, 10
maart 1987
107 SVr, WAGW in uitvoering, 1990.

Gevolg was dat over de omvang en aanwending van het scholingsin–
strumentarium jaarlijks onderhandeld moest worden tussen de adjunct
districtsarbeidsdeskundige van de Gemeenschappelijke Medische Dienst
en de directeur van het arbeidsbureau. De decentrale onderhandelingen
hebben geleid tot zeer verschillende afspraken tussen de Gemeenschap–
pelijke Medische Dienst en de directeuren van de arbeidsbureaus106, zo
blijkt uit een tussenbalans.

Toetsing van de voorgelegde scholingsaanvragen aan de criteria van
de KRS (kaderregeling scholing) was voorbehouden aan het arbeids–
bureau. Deze criteria zijn:

- er moet sprake zijn van een scholingsnoodzaak én;
- de scholing moet voldoende arbeidsmarktperspectief bieden.
Om de concurrentiepositie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten te

verbeteren werd het eerste criterium niet van toepassing verklaard. De
tussenkomst van het arbeidsbureau werkte vertragend, aldus de
Gemeenschappelijke Medische Dienst. Per 1991 werd het aan de
Gemeenschappelijke Medische Dienst verleende scholingsbudget wel
centraal verstrekt. Dit heeft een efficiëntere en effectievere aanpak tot
gevolg gehad.

Uit het evaluatie-onderzoek naar de WAGW'07 blijkt dat in 1988 3 555
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten zijn begonnen met een (om)scholing,
een toename van 33% in vergelijking met 1987.

3.6.3. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

Instrumenten om arbeidsongeschikten te reïntegreren vanuit de
WAO/AAW zijn in toenemende mate in wetgeving neergelegd. Met de
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WAGW kreeg de Gemeenschappelijke Medische Dienst meer en effec–
tievere instrumenten. Een van deze instrumenten is hier aan een nadere
beschouwing onderworpen. Het betreft de bemiddelingsbevoegdheid.
Ten aanzien hiervan is tevens de relatie met arbeidsvoorziening onder–
zocht.

De onderzoekperiode kan ten aanzien van de relatie tussen Gemeen–
schappelijke Medische Dienst en arbeidsvoorziening in een tweetal
perioden worden verdeeld: De situatie van voor de toekenning van de
bemiddelingsbevoegdheid aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst
(juli 1986) en de situatie na deze toekenning.

Geconcludeerd kan worden dat de samenwerking nooit van de grond is
gekomen. Voor juli 1986 had het beleid ten aanzien van de bemiddeling
van arbeidsongeschikten niet de volle aandacht van het arbeidsbureau.
De omslag in 1984 naar een vraaggerichte marktbenadering betekende
de doodsteek voor de bemiddeling van arbeidsongeschikten. Na het
toekennen van bemiddelingsbevoegdheid aan de Gemeenschappelijke
Medische Dienst zijn arbeidsvoorziening en Gemeenschappelijke
Medische Dienst overeengekomen dat arbeidsvoorziening zich niet meer
zal bezig houden met bemiddeling van arbeidsongeschikten. Het primaat
ligt bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Echter, de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst heeft bemiddelmg altijd gezien als een
bij-produkt. De taak is onvoldoende opgepakt.

Geconstateerd kan worden dat arbeidsongeschikten ten aanzien van
reïntegratie in andere, passende arbeid, door zowel arbeidsvoorziening
als de Gemeenschappelijke Medische Dienst in de steek zijn gelaten.
Hierbij zij aangetekend dat de economische situatie ook niet meehielp
om de taak ten volle aan te pakken.

Vanuit de perifere kantoren van de Gemeenschappelijke Medische
Dienst wordt gewezen op het tekort aan personeel, dat in de tweede
helft van de jaren tachtig steeds evidenter werd. Door de zeer strakke
budgettering kregen arbeidsdeskundigen onvoldoende tijd om instru–
menten toe te passen.

Het resultaat van dit alles is, dat de Gemeenschappelijke Medische
Dienst niet doeltreffend is geweest ten aanzien van de verwezenlijking
van de doelstellingen, die de wetgever bij het geven van bemiddelingsbe–
voegdheid aan deze Dienst voor ogen stond.

3.7. Sanctiebeleid

3.7.1. Sanctiebepalingen in de ZW, AAWen WAO

In de ZW, AAW en WAO worden aan de bedrijfsverenigingen repres–
sieve bestuursrechtelijke maatregelen (verder sancties genoemd) ter
beschikking gesteld om een effectieve uitvoering van de wetten mogelijk
te maken.

Bevoegdheid tot weigering ziekengeld
Op grond van artikel 44, lid 1 ZW is de bedrijfsvereniging bevoegd de

uitkering van ziekengeld in een aantal gevallen geheel of ten dele te
weigeren.

Bevoegdheid tot weigering arbeidsongesiktheidsuitkering
In de artikelen 16 en 19 AAW en 25 en 28 WAO wordt de bedrijfsver–

eniging de bevoegdheid gegeven, met betrekkingt tot de uit de wet
voortvloeiende aanspraken de arbeidsongeschiktheid geheel of ten dele,
tijdelijk of blijvend, buiten aanmerking te laten.
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°' Bijvoorbeeld in CRvB d d 26 4 1989,
AAW/WAO 1987/90 en 91, RSV 1990/3 en
CRvB 31-10-1991, WAO 1989/125, RSV
1992/82

3.7.2. Controlevoorschriften in de Ziektewet

De bedrijfsverenigingen hebben op grond van artikel 39 ZW de
bevoegdheid om controlevoorschriften vast te stellen.

Artikel 39 ZW luidt:
Het bestuur van de bedrijfsvereniging is bevoegd controlevoorschriften

vast te stellen. Deze voorschriften behoeven de goedkeuring van de
Sociale Verzekeringsraad en mogen niet verder gaan dan strikt noodza–
kelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

Alle besturen van de bedrijfsverenigingen hebben dit in de praktijk
gedaan.

De Sociale Verzekeringsraad heeft in samenwerking met Federatie van
Bedrijfsverenigingen en na overleg met de bedrijfsverenigingen model–
controlevoorschriften ZW opgesteld, waarin aan de orde komen:

1. Thuisblijven; 2. Maak bezoek mogelijk; 3. Het juiste adres; 4.
Verblijf buitenslands; 5. Op het spreekuur komen; 6. Raadpleeg uw
huisarts; 7. Genezing niet belemmeren; 8. Het verrichten van werkzaam–
heden; 9. Hervatten bij herstel; 10. Bezwaren tegen hersteldverklaring.

Een aantal Bedrijfsverenigingenen heeft nog bijzondere voorschriften
gemaakt, die goedgekeurd zijn door de Sociale Verzekeringsraad.

Het opleggen van de sanctie van artikel 44 ZW op het overtreden van
de controlevoorschriften (OCV) is mogelijk op grond van artikel 44, lid 1,
aanhef en sub g ZW, dat bepaalt dat de bedrïjfsvereniging bevoegd is de
uitkering van ziekengeld geheel of ten dele te weigeren, indien de verze–
kerde zich niet houdt aan de controlevoorschriften ex art. 39 ZW.

3.7.3. Controlevoorschriften in de AAW/WAO

De bedrijfsverenigingen hebben op grond van de artikelen 18 AAW en
27 WAO de bevoegdheid om controlevoorschriften vast te stellen.

De artikelen 18 AAW en 27 WAO luiden:
Het bestuur van de bedrijfsvereniging is bevoegd controlevoorschriften

vast te stellen. Deze voorschriften behoeven de goedkeuring van de
Sociale Verzekeringsraad en mogen niet verder gaan dan strikt noodza–
kelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

Algemene controlevoorschriften voor AAW en WAO kwamen in het
verleden niet tot stand, er bestond slechts één specifiek voorschrift over
melding twee maanden van tevoren van plannen voor vertrek van meer
dan drie weken naar het buitenland. De bedrijfsverenigingen (en tevens
de Sociale Verzekeringsraad) waren van mening dat aan algemene
voorschriften geen behoefte bestond.

In de artikelen 19, sub d AAW en 28, sub d WAO wordt de bedrijfsver–
eniging de bevoegdheid gegeven, met betrekking tot de uit de wet voort–
vloeiende aanspraken de arbeidsongeschiktheid in verband met het niet
voldoen aan de controlevoorschriften geheel of ten dele, tijdelijk of
blijvend, buiten aanmerking te laten. Door geen controlevoorschriften
vast te stellen, ontnamen de bedrijfsverenigingen zich in een aantal
gevallen, bijvoorbeeld wanneer iemand geen adreswijziging doorgaf, de
mogelijkheid om een sanctie op te leggen. De CRvB gaf dit ook in
uitspraken aan108. In de loop van de jaren tachtig ontstond geleidelijk
meer aandacht bij de bedrijfsverenigingen voor een AAW/WAO-contro–
lebeleid. In het openbaar verhoor zei de heer Van den Hurk, rechter bij
de Centrale Raad van Beroep, hierover: «Dat is geleidelijk gegaan. Ik kan
het zelf zien vanaf de jaren tachtig. Het is een heel geleidelijke ontwik–
keling geweest. Ik kan geen exact tijdstip markeren.»
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Ontwikkelingen bestaande uit, zoals de Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen zelf aangaf, «veranderde inzichten ten aanzien van de rechts–
handhaving op het terrein van de sociale zekerheid en ontwikkelingen in
de uitvoeringspraktijk en de rechtspraak» brachten de Federatie er uitein–
delijk toe in circulaire nr. C 823 van 2-12-1992 een model voor door de
bedrijfsverenigingen op te stellen controlevoorschriften vast te stellen.
De Sociale Verzekeringsraad accepteerde gedurende deze voorgaande
periode het ontbreken van controlevoorschriften van de bedrijfsvereni–
gingen.

3.7.4. Effectiviteit van het sanctiebeleid

De bedrijfsverenigingen hebben zich in de onderzochte periode meer
bezig gehouden met het sanctiebeleid in het kader van de ZW dan in het
kader van de AAW/WAO. Pas in het laatste jaar werden ook voor de
AAW/WAO effectieve controlevoorschriften opgesteld. De commissie
heeft geconstateerd dat de effectiviteit van de controle op de
AAW/WAO-uitkeringsgerechtigden door de houdmg van de bedrijfsver–
enigingen in de voorafgaande periode gering was.

3.8. Fraudebeleid

3.8.1. Inleiding

In het onderstaande wordt ingegaan op de bestrijding door de bedrijfs–
verenigingen van sociale verzekeringsfraude. Het gaat daarbij met name
om de uitvoeringspraktijk van de bedrijfsverenigingen om mogelijke
fraudegevoeligheid van Ziektewet, WAO en AAW zoveel mogelijk te
beperken.

Met name werknemersfraude is pas sinds korte tijd een belangrijker
thema voor de bedrijfsverenigingen. Voor die tijd werd daaraan minder
structureel aandacht besteed, mede omdat het politieke en maatschap–
pelijke klimaat in de 70-er en 80-er jaren meer gericht was op het snel
verstrekken van uitkeringen aan mensen die dat gezien hun slechte
sociaal-economische omstandigheden nodig hadden. Fraudebestrijding
was in feite een brevet van onvermogen aan de uitkeringsinstanties zelf:
kennelijk had men niet zorgvuldig genoeg gehandeld bij het verstrekken
van de Ziektewet–, AAW– of WAO-uitkering. De sociaal-economisch
zwakkere burgers mochten daar niet de dupe van worden.

3.8.2. Uitvoeringspraktijk signalering van fraude

Doordat in de uitvoeringspraktijk het beleid van integrale fraudebe–
heersing nog niet is geïmplementeerd, berust het ontdekken van fraude
grotendeels op toevalligheden. Behalve via het jaarlijkse
enquête-formulier, vindt er geen systematische controle plaats op de
mate van arbeidsongeschiktheid en niet toegestane verdiensten uit werk.
Wanneer deze enquête-formulieren in de dossiers ontbreken, - zoals
soms het geval is - kan het verzwijgen van inkomsten niet worden
bewezen.

Het ontdekken van fraude in de Ziektewet en de AAW/WAO door de
uitvoeringsorganisatie is vrijwel uitsluitend het gevolg van verdenkingen
en tips. Deze signalen komen van:

- burgers;
- andere diensten (FIOD, GSD e.d.);
- de eigen organisatie.
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De uitvoeringsorganisatie komt tot signalen op grond van de
enquête-formulieren en de registratiesystemen bij het invoeren van een
ziekmelding (met behulp van SOFI-nummer, adres en postcode).

De opsporingsdiensten gebruiken checklisten ter beoordeling achter
welk signaal wordt aangegaan. Criteria daarbij zijn bijvoorbeeld:

- is de persoon wel verzekerd bij de betreffende uitvoeringsorgani–
satie?

- is de plek c.q. het object, waar betrokkene werkt, bekend?
- is de persoon inderdaad volledig arbeidsongeschikt?

ledere tip en ieder signaal worden daardoor getoetst op de
mogelijkheid van fraude. Ongeveer de helft leidt tot een fraude–
onderzoek. Het leveren van voldoende bewijs is lastig omdat vaak
moeilijk is aan te tonen dat verzekerden daadwerkelijk geld hebben
verdiend met geconstateerde werkzaamheden. Zelfs als arbeidsonge–
schikten geld verdienen, hoeft dat niet altijd aanleiding te zijn om het
arbeidsongeschiktheidspercentage aan te passen. De GMD kan tot het
oordeel komen dat de verzekerde boven krachten heeft gewerkt.

Met andere organisaties (politie, fiscus) onderhouden de uitvoeringsor–
ganen weinig systematische contacten op uitvoeringsniveau. In één geval
werd melding gemaakt van een zogenaamd Groot Fraudeoverleg waarin
meerdere organisaties vertegenwoordigd zijn en voorzover door de wet
toegestaan gegevens en informatie worden uitgewisseld.

3.8.3. Uitvoeringspraktijk opsporing van fraude

Bij een fraudesignaal gaat er eerst opnieuw een formulier uit naar de
verzekerde. Vult deze ook op dit formulier in dat hij geen inkomsten heeft
(of eventuele andere zaken waarop fraude geconstateerd is), dan gaat
een rapporteur op bezoek.

Daarbij wordt de controle op de verzekerden in de AAW/WAO door
veel controleurs en opsporingsbeambten als frustrerend ervaren. Er zijn
geen criteria waar mensen zich aan moeten houden. Mag iemand in de
AAW/WAO zijn eigen huis bouwen als dat in een langzamer tempo
gebeurt dan bij een werkgever noodzakelijk is? WAO-ers zelf ervaren de
werkzaamheden die ze verrichten (bijv. bijklussen bij familie) niet als
fraude. Vaak ook zijn de werkzaamheden incidenteel.

Er gaat een preventief effect van opsoringsactiviteiten uit.
Als de gangen van een «verdachte» verzekerden worden nagegaan kan

fraude worden voorkomen. Als verzekerden merken dat ze gevolgd
worden leidt dit er vaak toe dat ze zich weer arbeidsgeschikt melden.

3.8.4. Uitvoeringspraktijk maatregelen bij uitkeringsfraude

Na de constatering van een onterechte uitkering moet de uitvoerings–
organisatie drie beslissingen nemen:

- Wordt er teruggevorderd?
- Wordt er een bestuursrechtelijke sanctie opgelegd?
- Wordt er een strafrechtelijke vervolging ingesteld?

Terug vordering
Terugvordering van uitkering vindt lang niet alleen plaats in het kader

van fraude. Fouten die door de bedrijfsvereniging zelf kunnen worden
gemaakt, zijn dat het dagloon niet goed is berekend of dat na een
hersteldverklaring de uitkering doorloopt. In het laatste geval is terugvor–
dering in de regel wel mogelijk en in de regel gebeurt dat. Bij foutieve
dagloonberekening is dat moeilijker en hangt het van het geval af of
terugvordering haalbaar is. Uitvoerders kiezen dan gewoonlijk voor de
veilige weg: alleen als absoluut zeker is dat de terugvordering resultaat
zal opleveren en niet zal leiden tot langdurige beroepsprocedures, vindt
deze ook plaats.
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De uitvoeringsorganisaties hebben allemaal als hoofdlijn dat in geval
van fraude altijd het gehele bedrag teruggevorderd wordt. Alleen
wanneer schuld aan vertaging van de terugvordering geheel of gedeel–
telijk bij de administratie ligt, kan men overgaan tot het verminderen van
of afzien van terugvordering. De beslissing tot terugvordering is binnen
de uitvoeringsorganisatie aan regels gebonden. De algemene lijn is dat
vrijwel alle beslissingen tot terugvorderen door de Kleine Commissie
genomen worden. Wanneer het om een heel laag bedrag gaat, kan de
beslissing tot niet terugvorderen wel gemandateerd zijn aan de admini–
stratie. De kosten van terugvordering en een eventuele vervolgingspro–
cedure zijn in die gevallen hoger dan de te vorderen bedragen.

De controle bij de AAW/WAO schiet tekort als gegevensverstrekking
tussen GAK-afdelingen niet of te laat plaatsvindt. De GAK-leidraad
constateert dat hierdoor «veel terugvorderingen (...) uiteindelijk de mist
in [gaan]». Ook bij zelfadministreerders is het uitoefenen van controle op
de juistheid van verstrekte WAO-uitkeringen een probleem. Uitgebreide
regelgeving in de vorm van controlevoorschriften moest in de lacune
voorzien.

Het opleggen van sancties
Repressieve bestuursrechelijke maatregelen kunnen op grond van de

ZW, AAW en WAO in beginsel in samenhang met handhaving door
middel van controlevoorschriften genomen worden. Hierboven is het
sanctiebeleid van de bedrijfsverenigingen aan de orde gesteld, waarbij
geconstateerd werd dat de controle met betrekking tot de AAW en WAO
door de bedrijfsverenigingen is verwaarloosd in vergelijking met die met
betrekking tot de ZW.

Vervolging instellen
Het besluit tot aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen een verze–

kerde moet altijd worden genomen door de Kleine Commissie. Het
besluit om aangifte te doen neemt de bedrijfsvereniging op grond van
een aantal criteria, zoals:

- het bedrag;
- de kans op succes;
- de kosten die gemaakt moeten worden; en
- de voorbeeldwerking die ervan uit kan gaan.

Of het daadwerkelijk tot vervolging komt is behalve van het aangifte–
beleid van de bedrijfsverenigingen afhankelijk van het vervolgingsbeleid
van het Openbaar Ministerie. Daarbij geldt onder meer de richtlijn dat
alleen bij fraude boven een minimumbedrag door het Openbaar Minis–
terie vervolgd wordt. Nadat de zaak aan het OM is overgedragen, horen
de uitvoeringsorganen niet meer wat de afloop ervan is.

Een wisselend aantal zaken werden in de jaren 1988 tot 1991 voorts
geseponeerd door het Openbaar Ministerie. Dit blijkt uit de volgende
tabel met cijfers van een districtskantoor: in de genoemde periode van
vier jaren werden van 160 processen-verbaal er 59 geseponeerd. In
1992 was dat 6 van 58 processen-verbaal.

Tabel: Aantallen procesverbalen en aantallen sepots in een district.

Jaar Aantal proces-verbalen Aantal seponeringen

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

24
24
16
6
53
35
31
41
58

4
3
1
-
13
19
10
17
6
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3.8.5. Doeltreffendheid van de uitvoeringspraktijk inzake fraude

Dat de fraudebestrijding geen belangrijk thema is geweest voor de
bedrijfsverenigingen wordt onderstreept door de wijze waarop lange tijd
tegen de opsporingsbevoegdheid wordt aangekeken. Lange tijd is de
afdeling Opsporing beschouwd als een vreemde eend in de bijt.

Ondanks beleidsmatige aandacht voor uitkeringsfraude, heeft een
omslag in de uitvoeringscultuur rond fraude nog niet plaatsgevonden. De
houding van de medewerkers van de bedrijfsverenigingen op uitvoerings–
niveau kan worden gekenschetst als terughoudend. Men is voorzichtig
met het aankaarten van fraudevermoedens.

De doeltreffendheid van de uitvoeringspraktijk inzake fraude
is, naar de commissie constateert, in de onderzoeksperiode dan ook

niet groot geweest.

3.9. Conclusies ziektewet, wet op de arbeidsongeschiktheids–
verzekering en algemene arbeidsongeschiktheidswet

Met betrekking tot de onderzochte bepalingen van de Ziektewet, de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene Arbeids–
ongeschiktheidswet concludeert de commissie dat de uitvoeringsorganen
niet doeltreffend gefunctioneerd hebben bij het verwezenlijken van de
doelstellingen van de wetgever.

De toepassing van de bepalingen met betrekking tot het arbeidsonge–
schiktheidscriterium in de onderzochte periode vond plaats zonder dat
daaraan de nodige sturing door de bedrijfsverenigingen werd gegeven en
zonder dat de verzekeringsgeneeskundigen hun poortwachtersfunctie op
een doeltreffende wijze vervulden. Zelfs kwam contra legem–
uitvoering voor van de bepalingen met betrekking tot het arbeidsonge–
schiktheidscriterium, de dertiende-weeksmelding en de advisering bij
einde wachttijd.

Bij de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de verdiscon–
tering van werkloosheid heeft de commissie ook een gedeeltelijk niet
met het recht overeenkomstige toepassing waargenomen, die tot een
niet onbelangrijke aantasting van de effectiviteit van de uitvoering geleid
heeft en daarmee een onnodige volumestijging tot gevolg had.

Tevens constateert de commissie dat reïntegratiebepalingen als de
herplaatsing in de Ziektewetperiode en de bemiddelingsbevoegdheid van
de GMD niet effectief genoeg werden toegepast, zodat de doelstellingen
van die bepalingen onvoldoende gerealiseerd werden. De commissie
constateert dat het opstapje voor de uitvoeringspraktijk als instrument
onvoldoende effectief was om reïntegratiedoelstellingen te kunnen
bereiken.

Met name door het gecumuleerde effect van ondoeltreffende en vaak
contra legem-uitvoering van de bepalingen met betrekking tot het
arbeidsongeschiktheidscriterium, de dertiende weeksmelding, de
advisering bij einde wachttijd en de verdiscontering van werkloosheid is
de poortwachterfunctie van deze bepalingen ernstig verzwakt. Daarte–
genover stond een spaarzaam gebruik van reïntegratiebepalingen als de
herplaatsing in de Ziektewetperiode en het opstapje, terwijl met name bij
de WAO en de AAW de in de onderzoeksperiode het controlebeleid
onvoldoende inhoud heeft gekregen.
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108 Zie Alternatieve samenlevingsvormen in
de sociale zekerheid, Publikaties Stichting
Centrum voor Onderzoek van het Sociaal
Zekerheidsrecht (SCOSZ) nr 6, Kluwer,
Deventer 1988. p 4 en 5

4. TOESLAGENWET

4.1. Inleiding toeslagenwet

4.1.1. Voorwerp van onderzoek

Voor de Toeslagenwet werd aan de hand van enkele wettelijke
bepalingen en daarmee samenhangende onderwerpen onderzocht, hoe
bij de bedrijfsverenigingen de vertaling van beleid naar uitvoering
plaatsvond en welke terugkoppelingsmechanismen daarbij functio–
neerden.

Doel van de Toeslagenwet is het verschil tussen gezinsinkomen uit of
in verband met arbeid en het relevante sociaal minimum voor degenen,
die één of meer personen financieel tot hun last hebben, in geval van
loonderving wegens werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid te
overbruggen.

Vóór de stelselherziening sociale zekerheid werd in de wetgeving, met
uitzondering van de Algemene Bijstandswet (ABW), uitsluitend onder–
scheid gemaakt tussen gehuwden, één ouder-gezinnen en alleen–
staanden. Daarna werden ongehuwd samenwonenden in beginsel met
gehuwden gelijkgesteld. Het gaat het daarbij om vrijwel gelijkluidende
gelijkstellingsbepalingen in de verschillende sociale zekerheidswetten109 .
De commissie heeft met name de toepassing van de volgende
bepalingen door de uitvoeringsorganisaties onderzocht:

- het begrip gezamenlijke huishouding (artikel 1 TW);
- overgangsrecht minimumdagloonbepalingen (artikelen 4, 43, 62 en

63 Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid).
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan sanctie– en fraudebeleid.

4.1.2. Vertaling van beleid naar uitvoering

Vertaling van beleid naar uitvoering vindt plaats binnen het uitvoe–
ringsproces. Het is daarom van belang te onderzoeken hoe dit uitvoe–
ringsproces er voor wat betreft de geselecteerde deelaspekten uitziet.

Bij de vertaling van wetstekst naar uitvoeringsrichtlijnen en –proce–
dures heeft het Gemeenschappelijk Administratiekantoor op het punt van
de gemeenschappelijke huishouding een belangrijke rol gespeeld door
middel van de nota Toeslagenwet - de gezamenlijke huishouding (maart
1988). Deze nota heeft, via de WSS (Werkgroep Stelselherziening en
Sanctiebeleid; een ambtelijke werkgroep van de Federatie van Bedrijfs–
verenigingen) de leidraden en handboeken bij alle uitvoeringsorganisaties
beïnvloed. De nota werkt, aan de hand van Memorie van Toelichting,
kamerbehandeling en (ABW-)jurisprudentie, begrippen uit als
«duurzaam» en «wederzijdse zorg». Ook worden concrete richtlijnen
gegeven ten behoeve van uitvoering en controle.

Het uitvoeringsproces wordt beschreven in Bijlage II.9, het uitvoerings–
proces Toeslagenwet.

4.2. Het begrip gezamenlijke huishouding

4.2.1. Doelstelling wettelijke bepalingen

Als doelstelling van wetsvoorstel 19 257 wordt in de memorie van
toelichting (blz. 12) genoemd «het garanderen van het relevante sociaal
minimum aan gezinnen in een situatie van loonderving». Hierbij is nader
aangegeven (blz. 13) dat het wenselijk is dat aan samenlevingsvormen,
die in hoge mate vergelijkbaar zijn met huwelijk deze garantie ook wordt
geboden.

Het doel van het hanteren van het begrip gezamenlijke huishouding in
de toeslagenwet is derhalve gelijke behandeling van huwelijk en samen–
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levingsvormen, die in hoge mate vergelijkbaar zijn met huwelijk, bij het
garanderen van het relevante sociaal minimum aan gezinnen in een
situatie van loonderving.

Artikel 1 van wetsvoorstel 19 257 is bij amendement van de leden
Linschoten en Kraaijeveld-Wouters (19 257, nr. 25 herdruk) gewijzigd
met het oogmerk het subjectieve partner-element uit het wetsvoorstel te
verwijderen. Hierdoor wijzigt de formulering van de doelstelling in:
gelijke behandeling van gehuwden en diegenen, die een duurzame
gemeenschappelijke huishouding voeren, bij het garanderen van het
relevante sociaal minimum aan gezinnen in een situatie van loonderving.

Op basis van wetsvoorstel 19 257 heeft de commissie als doelstelling
van de introductie van het begrip gezamenlijke huishouding in de Toesla–
genwet aangemerkt:

Doelstelling:
gelijke behandeling van gehuwden en diegenen, die een duurzame

gemeenschappelijke huishouding voeren

Instrument:
het garanderen van het relevante sociaal minimum in een situatie van

loonderving zowel aan gehuwden als aan diegenen, die een gemeen–
schappelijke huishouding voeren.

4.2.2. Inhoud en uitleg wettelijke bepalingen

Het begrip gezamenlijke huishouding wordt gedefinieerd in artikel 1,
lid4TW.

Artikel 1, leden 2 t/m 5 TW luiden:
2. In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot aangemerkt degene die niet

duurzaam gescheiden leeft van de man of vrouw met wie hij of zij
gehuwd is;

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

3. In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt 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 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.

5. Onze minister kan nadere regels stellen voor de toepassing van het
vierde lid.

De Centrale Raad van Beroep heeft in enkele uitspraken het begrip
gezamenlijke huishouding nader uitgelegd.

Van een gezamenlijke huishouding, bedoeld in art. 1, lid 3 TW, kan
volgens de Centrale Raad van Beroep 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. Het enkele feit, dat de
ex-echtgenoot van een gescheiden vrouw aan haar alimentatie betaalde,

110 Centraie Raad van Beroep d.d. 21 betekende volgens de Centrale Raad niet dat zij een gezamenlijke
februari 1992. TW–AAW/WAO 1990/2. huishouding hadden110 (zie Bijlage 10 Jurisprudentie Toeslagenwet).
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De Toeslagenwet is bedoeld om, in geval van loonderving, het gezins–
inkomen uit of in verband met arbeid aan te vullen tot het relevant
sociaal minimum voor degenen die één of meer personen financieel tot
hun last hebben. Het gezin, waarvan in deze doelstelling sprake is, kan in
principe bestaan uit één ouder plus kind(eren), een echtpaar zonder of
met kinderen of andere samenlevingsvormen. Deze laatste moeten in de
Toeslagenwet als gezin worden behandeld als er sprake is van het voeren
van «een duurzame gemeenschappelijke huishouding»111. Dit begrip
wordt in de wetstekst zelf afgebakend (geen bloedverwantschap in
eerste of tweede graad, ongehuwd, gezamenlijke huisvesting en «beiden
een bijdrage leverend in de kosten van de huishouding dan wel op een
andere wijze in elkaars levensonderhoud voorziend»).

Daarnaast nam de Tweede Kamer een amendement aan waardoor de
Toeslagenwet ook van toepassing werd voor alleenstaanden met een
uitkering van minder dan 70 procent van het minimumloon1'2. Hiermee
werd voor sommige bedrijfsverenigingen het aantal toeslaggerechtigden
aanzienlijk verhoogd, zoals de volgende tabel laat zien.

Tabel: Verdeling lopende gevallen met toeslag tijdens het verslagjaar naar soort
aanvulling, als % in totaal per bedrijfsvereniging, 1991

01 BVTab
03 BV Bouw
10 Metaal
18 Detam
21 Vervoer
23 BVG
25 Banken
26 NAB
Alle BVn

Aanvulling tot 100%
(afhankelijke partner)

90
83
89
55
72
40
62
61
68

Aanvulling tot 90%
(èén-ouder gezin)

1
1
2

12
4

11
11
11
6

Aanvulling tot 70%
(alleenstaanden)

9
17
8

33
24
49
26
27
26

Bron: Toeslagenfonds, Jaarverslag 1991, staat T6.

111 Amendement Linschoten/Kraaijeveld
Wouters. TK 1985-1986. 19 257 nr. 35.
112 Amendement Van Nieuwenhoven c.s..
TK 1985 1986. 19 257 nr. 16.
"3 UCV62. 28 4-1986. p 38
114 Memorie van Toelichting, TK 1985-1986,
19 257 nr 3, blz 16.
115 Memorie van Antwoord, TK 1985-1986,
19 257, nr 5, blz 23
116 Memorie van Antwoord, TK 1985-1986,
19 257, nr 5. blz. 23
117 GAK. Leidraad WW. blad 4 en Leidraad
WAO, blad 2

In de Toeslagenwet wordt als ongehuwd beschouwd degene die
duurzaam gescheiden leeft van de man of vrouw met wie hij/zij gehuwd
is. Feitelijk niet vallend onder het thema «gezamenlijke huishouding»,
maar hier wel aan verwant, is de positie van buitenlandse werknemers
waarvan de echtgenoot/echtgenote in het land van herkomst verblijft.
Deze situatie geeft recht op toeslag. Tevens heeft de staatssecretaris
tijdens de Kamerbehandeling bevestigd, dat de buitenlandse werknemer
die met zijn gezin in het land van herkomst woont voor de toepassing van
de Toeslagenwet als gehuwd kan worden aangemerkt113.

4.2.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

Aanvankelijk, bijvoorbeeld in de GAK-nota Toeslagenwet - de
gezamenlijke huishouding (maart 1988), werd aangenomen dat
«duurzaam» dezelfde betekenis heeft als in de ABW, namelijk: tenminste
drie maanden. De wetstekst zelf doet hierover geen uitspraak, maar de
termijn van drie maanden wordt genoemd in de Memorie van
Toelichting"*. Echter, in de kamerbehandeling van de Toeslagenwet
wordt de drie-maanden-grens gerelativeerd: «indien personen te kennen
geven duurzaam een gezamenlijke huishouding te voeren, (wordt) de
uitkering vanaf dat moment (...) afgestemd op de gezamenlijke behoefte
en draagkracht115» en «in het kader van een minimumbehoeftefunctie
dienen de feitelijke omstandigheden bepalend te zijn"6».

In de leidraden van de uitvoeringsorganen wordt de laatste interpre–
tatie aangehouden: «Afwijzing van een toeslag op gehuwdenniveau vindt
dan ook nooit plaats op de enkele grond dat de samenwoning nog geen
drie maanden heeft geduurd117». De argumentatie van het Gemeen–
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"• GAK, Leidraad WW. blad 4 en Leidraad
WAO, blad 2
119 GAK, Toeslagenwet - de gezamenlijke
huishouding. maart 1988, blz. 27.

schappelijk Administratiekantoor (GAK) is interessant genoeg om te
citeren118:

«Wanneer een drie maanden termijn wordt aangehouden vanaf het
moment van samenwoning betekent dit dat bij onvoldoende inkomen
voor drie maanden bijstand moet worden aangevraagd. Voor de verze–
kerde is dit omslachtig, voor de GSD-en brengt dit extra werk met zich
mee en de bedrijfsverenigingen maakt het niets uit want: de toeslagaan–
vraag moet toch worden behandeld. Of dit nu direct vanaf het moment
van samenwoning geschiedt of drie maanden later maakt niet veel uit; de
Toeslagenwet wordt net als de bijstand uit de algemene middelen
gefinancierd.»

Een en ander heeft als consequentie dat Toeslagenwet en ABW in de
praktijk verschillende criteria van «gezamenlijke huishouding» hanteren.
De fiscus hanteert wèér een ander criterium (zes maanden), wat de
gebruikelijke check met de loonbelastingverklaring bemoeilijkt. Door de
bepaling dat «de feitelijke toestand bepalend is», is de enige controle die
werkelijk uitsluitsel geeft een controle ter plaatse naar «de feitelijke
toestand», met alle (privacy-)problemen en kosten van dien. Soms is
controle ter plaatse praktisch onmogelijk, bijvoorbeeld wanneer dit in het
buitenland zou moeten gebeuren.

Op het aanvraagformulier staan vragen met betrekking tot de leefsi–
tuatie (soms wordt naar de ingangsdatum gevraagd) en inkomensge–
gevens partner (incl. uitkeringsnummer of naam werkgever). Het
aanvraagformulier moet mede door partner worden ondertekend.
Sommige uitvoeringsorganen vragen ook naar het SoFi-nummer van de
partner.

De uitvoering verloopt in het algemeen als volgt:
1. controle op volledigheid aanvraag;
2. controle op consistentie met andere gegevens (loonbelastingver–

klaring);
3. bij twijfel over leefsituatie check bij het bevolkingsregister;
4. bij afwijkende gegevens (onder 2 of 3): uitleg vragen aan cliënt

(NB: dit is onvermijdelijk, want omdat de feitelijk situatie doorslaggevend
is, bewijst een controle bij het bevolkingsregister of een loonbelasting–
verklaring op zich niets);

5. bij blijvende twijfel: opdracht aan buitendienst. Dit gebeurt zeer
sporadisch. De buitendienstmedewerkers zijn afhankelijk van de
verklaring van de verzekerde.

Voorts kan worden geconstateerd dat, indien er geen sprake is van
«twijfel», de leefsituatie en het partnerinkomen niet worden gecontro–
leerd, zelfs niet steekproefsgewijs. De wetgeving geeft hiertoe ook geen
aanleiding.

Het controlebeleid gaat uit van de volgende stappen119:
1. Primair moet worden uitgegaan van de juistheid van de door middel

van het aanvraagformulier Toeslagenwet verstrekte gegevens.
2. Nadere beoordeling is (...) alleen aan de orde bij twijfelgevallen.
3. Onder twijfelgevallen worden verstaan de gevallen, waarin het

uitvoeringsorgaan over eigen gegevens of gegevens uit andere bron
beschikt, die niet overeenstemmen met de door de uitkeringsgerechtigde
verstrekte gegevens of deze erop duiden dat de verstrekte gegevens
mogelijk onjuist zijn.

4. In twijfelgevallen dient de uitkeringsgerechtigde eerst om een
nadere toelichting te worden verzocht. Kan hij een verklaring geven voor
het feit dat de gegevens tegenstrijdig lijken, dan wordt geen nader
onderzoek ingesteld.

Zoals het begrip gezamenlijke huishouding nu in leidraden e.d. is
vastgelegd, levert het geen problemen in de uitvoering op. De jurispru–
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dentie van de Centrale Raad van Beroep vormt tot dusver een beves–
tiging voor de uitleg van het begrip door de bedrijfsverenigingen.

4.2.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

Verschillen in uitvoering van en beleid ten aanzien van de Toesla–
genwet tussen de bedrijfsverenigingen zijn klein.

Het beroep op de Toeslagenwet wordt mede bepaald door kenmerken
van de verzekerdenpopulatie van de moederwetten. Daarbij spelen de
gemiddelde hoogte van de lonen, CAO-afspraken over de aanvulling op
de wettelijke uitkeringsbedragen in die wetten en de samenstelling van
de verzekerdenpopulatie (bij voorbeeld de relatieve omvang van de groep
zelfstandigen in een bedrijfstak) een belangrijke rol. Maar belangrijker
nog is dat de verzekerden die denken in aanmerking te komen voor een
toeslag in het kader van de Toeslagenwet, daarvoor zelf schriftelijk een
aanvraag in moeten dienen bij de bedrijfsvereniging. Ondanks het feit dat
de bedrijfsverenigingen de mogelijk voor een toeslag in aanmerking
komende verzekerden meestal gericht schriftelijk - en ook vaak
mondeling - informeren, blijkt vaak (adequate) kennis van de Toesla–
genwet bij de verzekerden te ontbreken. Een en ander kan ten onrechte
niet-gebruik van de Toeslagenwet veroorzaken.

Door de marginale controle, die plaatsvindt met betrekking tot het al
dan niet bestaan van een gezamenlijke huishouding, blijft mogelijk
misbruik van de Toeslagwet buiten het gezichtsveld van de uitvoeringsor–
ganisatie.

4.3. Overgangsrecht minimumdagloonbepalingen

4.3.1. Doelstelling wettelijke bepalingen

In Wetsvoorstel 19 383 (intrekking van de werkloosheidswet, invoering
van een nieuwe werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede
de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsrege–
lingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal
wetten en regelingen), de invoeringswet stelselherziening (IWS), is
geregeld dat voor personen, die recht hadden op een uitkering vóór de in
werking treding van de Toeslagenwet, de minimumdagloonbepalingen in
de ZW en WW en de grondslagensystematiek in de AAW en met
betrekking tot de WAO gehandhaafd blijven.

In de memorie van antwoord (19 383, nr. 5) wordt op blz. 4 gesteld:
«wat de inhoud van het overgangsrecht betreft, blijkt uit de betreffende
hoofdstukken van de memorie van toelichting op de Invoeringswet, dat
voor degenen die op de dag voorafgaande aan de invoering van de nWW
recht hebben op een uitkering ingevolge de WW of de WWV, in het
algemeen geldt dat bestaande rechten worden gehandhaafd.» En verder:
«Voor AAW en WAO-uitkeringsgerechtigden van 35 jaar en ouder
worden de uitkeringsrechten gehandhaafd. Voor AAW en WAO-uitke–
ringsgerechtigden beneden de 35-jarige leeftijd die na herbeoordeling
ingedeeld worden in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse of die hun
uitkering verliezen zal dit uiteraard wel een achteruitgang kunnen
betekenen.» Op blz. 5 wordt vervolgens de conclusie getrokken, dat
bestaande uitkeringsrechten bij invoering van de stelselwijziging voor
zeer grote categorieën van werklozen en arbeidsongeschikten worden
gehandhaafd.

Op basis van wetsvoorstel 19 383 heeft de commissie als doelstelling
van het overgangsrecht aangemerkt:
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Doelstelling:
Het handhaven van bestaande uitkeringsrechten bij invoering van de

stelselwijziging voor zeer grote categorieën van werklozen en arbeidson–
geschikten.

Instrument:
Het handhaven van de minimumdagloonbepalingen in de ZW en WW

en de grondslagensystematiek in de AAW en met betrekking tot de WAO
voor bestaande gevallen.

4.3.2. Inhoud en uit/eg wettelijke bepalingen

Het overgangsrecht is neergelegd in de artikelen 4, 43, 62 en 63
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.

Met het in werking treden van de Toeslagenwet zijn de garantiebepa–
lingen over het minimumdagloon en de grondslagen uit de loondervings–
regelingen geschrapt. In het kader van de overgangsbepalingen Invoe–
ringswet stelselherziening (IWS) wordt een onderscheid gemaakt naar
overgangsbepalingen ZW, WW en WAO/AAW. De bepalingen die
betrekking hebben op het overgangsrecht minimumgarantie in de IWS
worden in het hierna volgende kort uiteengezet.

Het overgangsrecht ZW bestaat voor:
- uitkeringsgerechtigden ZW die per 1 januari 1987 minder dan 6

weken ziek zijn. Zij krijgen de eerste zes weken altijd tenminste een
uitkering op het sociaal minimum (was al wettelijk vastgelegd en dit blijft
zo). Na die zes weken is de Toeslagenwet gaan gelden (artikel 62 IWS).

- uitkeringsgerechtigden ZW die per 1 januari 1987 meer dan 6 weken
ziek zijn. Zij krijgen een uitkering op basis van het minimumdagloon tot
en met de 52ste week (artikel 63 IWS).

Het overgangsrecht WW bestaat voor:
- uitkeringsgerechtigden WW die op de eerste dag van hun

werkloosheid jonger dan 57,5 jaar waren. Voor hen blijft het minimum–
dagloon ook na 1 januari 1987 van toepassing (artikel 4 IWS).

- uitkeringsgerechtigden WW die op de eerste dag van hun
werkloosheid 57,5 jaar of ouder waren. Zij vallen per 1 januari 1987
onder de nieuwe WW en komen - bij onvoldoende inkomen - in
aanmerking voor een uitkermg krachtens de Toeslagenwet (artikel 6
IWS).

Bij de stelselwijziging werden voor de AAW– en WAO-uitkeringen de
hoge (100 procent van het netto-minimumloon) en midden-grondslag
(85 procent van het netto-minimumloon) afgeschaft. Bovendien werd de
algemene ( = lage) grondslag 70 procent van het bruto-minimumloon
(was: 70 procent van het netto-minimumloon). Dit laatste heet: verlaten
van de netto-koppeling.

Het overgangsrecht AAW bestaat voor (soortgelijke regels gelden voor
het overgangsrecht met betrekking tot het minimumdagloon WAO):

- AAW-uitkeringsgerechtigden die per 1 januari 1987 jonger dan 23
jaar zijn. Voor hen blijven de per leeftijdscategorie geldende grondslag–
bedragen gehandhaafd (en worden met 8/7 vermenigvuldigd, omdat de
AAW-uitkering van 80 procent naar 70 procent is verlaagd) (artikel 46
IWS).

- alleenstaande AAW-uitkeringsgerechtigden die op 1 januari 1987
tussen 21 en 27 jaar waren (die niet in aanmerking konden komen voor
de toenmalige alleenstaandentoeslag) kregen een verhoging van de
grondslag tot maximaal 70 procent van het voor hen geldende
minimum(jeugd)loon (bij volledige arbeidsongeschiktheid. Dit is de
zogenaamde «kopjesregeling» (artikel 48 IWS).
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- AAW-uitkeringsgerechtigden die per 1 januari 1987 een uitkering
kregen naar de hoge of de midden-grondslag. Deze groep bestond uit
gehuwden en uit ongehuwden met de (financiële) zorg voor een kind.
Omdat deze groep door de uitvoeringsorganen niet op 1 -1 -1987 tegelijk
naar de TW overgebracht konden worden, werden zij in de loop van
1987 herbeoordeeld op basis van een inkomensonderzoek. Bepalend
voor de datum van overgang was het moment (de zogenaamde «uitke–
ringsverjaardag») waarop in 1987 het inkomen opnieuw zou moeten
worden beoordeeld voor de grondslagvaststelling, indien de herbeoorde–
lingsperiode van de AAW inplaats van drie jaar één jaar zou zijn (artikel
43, lid 1 IWS).

- uitkeringsgerechtigden, die als gevolg van de afschaffing van de
oude grondslagensystematiek in de AAW en de minimumdagloonbepa–
lingen in de WAO met inkomensachteruitgang geconfronteerd worden.
Deze achteruitgang werd door tijdelijke garantie-toeslagen gecompen–
seerd (artikel 43, leden 3 t/m 5 IWS).

4.3.3. Uitvoering wettelijke bepalingen

De vertaling van wetsartikelen in richtlijnen en voorschriften voor de
uitvoerenden wordt doorgaans weergegeven in de leidraad. Degenen die
op het uitvoerende niveau de individuele gevallen behandelen, hebben
hier houvast aan.

Wat betreft de vertaling van de relevante wetsartikelen overgangsrecht
minimumgarantie is er echter een complicerende factor: op het moment
dat een wetsartikel zijn kracht verliest, worden de daarop van toepassing
zijnde biadzijden uit de leidraad genomen. Dit is indertijd ook gebeurd
met het overgrote deel van de artikelen die betrekking hebben op het
overgangsrecht minimumgarantie. De relevante bladzijden komen nu niet
meer in de leidraad voor. Een en ander heeft als consequentie dat niet
gemakkelijk kan worden nagegaan op welke wijze de uitvoeringsorganen
zijn omgegaan met het overgangsrecht minimumgarantie (WW, ZW,
WAO/AAW).

De overgangsbepalingen WW en ZW zijn niet meer van toepassing.
Wel zijn er overgangsbepalingen WAO/AAW die hun rechtsgeldigheid

hebben behouden: uit het laatste jaarverslag van het Tf blijkt dat er in
1991 nog 1 428 artikel 43.3-IWS-gevallen waren. Per 31-12-1989 kan
echter niemand meer recht doen gelden op artikel 43.3 IWS. Navraag bij
de SVr leerde dat in deze «43.3»-groep óók de gevallen krachtens artikel
43a.1 IWS waren ondergebracht. Dit overgangsrecht voor deze groep
(hulpbehoevenden) loopt niet af; betrokkenen blijven een uitkering
houden. Wèl wordt de groep rechthebbenden kleiner. De tabel hieronder
geeft het tijdsverloop aan van deze gevallen. Daaruit blijkt dat in 1991
nog bijna 2 procent van de toeslaggevallen een garantie-uitkering kreeg
krachtens art. 43.3 IWS of art. 43a.1 IWS.

Tabel: Aantal tijdensgevallen art. 43.3 IWS of art. 43a.1 IWS

1987
1988
1989
1990
1991

Art. 43.3 IWS of art.
43a.1 IWS (a)

9155
3446
2456
1 500
1 428

Toeslag-gevallen
AAW/WAO (b)

54371
94228
95828
90959
87834

% (a) van

16,8
3,7
2,6
1,6
1,6

(b)

Bron: SVr
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Behalve de hierboven genoemde artikelen in de IWS (43.3 en 43a.1) is
er nog een ander artikel dat zijn rechtsgeldigheid nog niet heeft verloren:
artikel 43.5. Het betreft de garantie-toeslag voor ongehuwden met de
(financiële) zorg voor een kind, die vóór 1 januari 1987 een uitkering
ontvingen volgens de hoge grondslag. Deze groep wordt niet apart
geregistreerd door de SVr. Navraag levert het beeld op voor de
GAK-bedrijfsverenigingen dat in de volgende tabel is geschetst.

Tabel: Aantal gevallen ultimo het verslagjaar art. 43.5 IWS

1989
1990
1991
1992

Art. 43.5 IWS (a)

2217
1 792
1 382
1 185

Toeslag gevallen
AAW/WAO (b)

49940
47842
45893
45006

% (a) van

2,6
3,7
3,0
2,6

(b)

Bron: SVr.

Met betrekking tot de kopjesregeling (artikel 48 IWS) is bij het
onderzoek uit de reacties van de bedrijfsverenigingen gebleken, dat deze
regeling als zeer fijnmazig wordt beschouwd. Deze als tijdelijk bedoelde
regeling werd ingevoerd om netto gelijkheid tussen AAW en ABW te
bewerkstelligen. De regeling gold tot 1-1-1990 slechts voor beneden
27-jarigen ( ± 1 2 500 gevallen). In verband met de herziening van de
Inkomstenbelasting (operatie «Oort») werd de categorie kopjesgerech–
tigden daarna uitgebreid met 27 tot 65-jarigen tot ± 50000 gevallen.
De kopjesregeling vereist volgens de bedrijfsverenigingen bij een goede
uitvoering leefvormvaststelling hetgeen arbeidsintensief is. De kopjesbe–
dragen bedragen daarentegen soms slechts een dubbeltje per dag.
Omdat de netto-gelijkheid op jaarbasis op f48 na niet werd gerealiseerd
moest voor de AAW/WAO in 1990 een aparte wet (Wet eenmalige
toelage) worden uitgevoerd (± 50000 betalingen).

4.3.4. Effectiviteit uitvoering wettelijke bepalingen

De uitkeringsgerechtigden die onder het overgangsrecht vielen, zijn
door hun bedrijfsvereniging tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld van dit
feit. Volgens geen van de uitvoeringsorganen heeft dit overgangsrecht
aanleiding gegeven tot grote problemen. Wel werd de fijnmazigheid van
de kopjesregeling als een probleem ervaren. Het overgangsrecht leidde
niet tot procedures bij de Centrale Raad van Beroep.

De uitvoering van deze wettelijke bepalingen was effectief met
betrekking tot het bereiken van de doelstellingen van de wetgever.

4.4. Sanctiebeleid

De Toeslagenwet kent de mogelijkheden van een tijdelijke of blijvende,
gehele of gedeeltelijke sanctie. De formulering van de sanctiebepalingen
sluit nauw aan bij die van de Werkloosheidswet. In de Memorie van
Toelichting, de Kamerbehandeling e.d. hebben de sanctiebepalingen
opvallend weinig aandacht gekregen.

Overigens heeft het sanctiebeleid formeel geen betrekking op misbruik
of oneigenlijk gebruik, maar op het overtreden van de controlevoor–
schriften. De wetgever heeft hiermee beoogd een onderscheid te maken
tussen het bestaan van een recht op toeslag en het geldend maken van
een recht op toeslag. Tussen deze twee ligt een aantal verplichtingen
waaraan de verzekerde moet voldoen. De ratio hierachter is dat de
bedrijfsvereniging in bepaalde (moeilijke) gevallen geen uitspraak hoeft
te doen over het al dan niet bestaan van een recht op toeslag, maar kan
volstaan met het opleggen van een sanctie wegens het niet voldoen aan
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'!0 Uitkeringsontvangers ontvangen
periodiek een formulier waarop alle
gegevens die relevant kunnen zijn voor het
recht op uitkering en toeslag moeten
worden vermeld Voor de WW gebeurt dit
eens per week of eens per maand
("werkbriefje"), voor de AAW/WAO èèn of
twee keer per jaar ("hoe-gaat-het
formulier").
121 Uitkeringsontvangers worden geacht niet
te wachten op het controleformulier. maar
alle gegevens die relevant kunnen zijn voor
het recht op en hoogte van de toeslag
spontaan te melden.

de controlevoorschriften. Een voorbeeld: te late aanvraag. De Toesla–
genwet bepaalt (art. 11 lid 4 TW) dat recht op toeslag kan bestaan tot
maximaal één jaar voor datum aanvraag (behoudens uitzonderingen). De
controlevoorschriften van de bedrijfsverenigingen stellen dat toeslag
moet worden aangevraagd binnen zes weken na het ontstaan van het
recht op toeslag. Indien nu een verzekerde toeslag aanvraagt met terug–
werkende kracht, en het recht op toeslag in die periode kan niet met een
redelijke inspanning worden vastgesteld, kan de bedrijfsvereniging, als
sanctie op de te late aanvraag, een tijdelijke algehele weigering opleggen
voor deze periode.

Indien het niet voldoen aan de controlevoorschriften bestaat uit het
opzettelijk verzwijgen van informatie teneinde een (hogere) toeslag te
krijgen, of uit het opzettelijk verstrekken van valse gegevens, is er sprake
van een strafbaar feit.

Overigens kent ook de Toeslagenwet de mogelijkheid van het
toekennen van celstraf. De medewerkers binnen de uitvoeringsorgani–
saties waren daarvan vaak niet op de hoogte.

Vertaling
De bevoegdheid tot het opstellen van controlevoorschriften is geregeld

in art. 30 TW. De Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) heeft op
basis hiervan model-controlevoorschriften ontworpen, die in het
algemeen door de bedrijfsverenigingen zijn gevolgd. Controlevoor–
schriften van een bedrijfsvereniging moeten zijn goedgekeurd door de
SVr.

De vertaling van de sanctiebepalingen in de wet naar uitvoeringsricht–
lijnen is vooral het werk geweest van de (ambtelijke) FBV-werkgroep
WSS. Het resultaat is FBV-circulaire C 780, die grote invloed heeft
gehad op het sanctiebeleid. Een belangrijke uitspraak in de Circulaire is
dat als iemand zowel in het kader van de Toeslagenwet als in het kader
van de moederwet de controlevoorschriften overtreedt, alleen uit hoofde
van de moederwet sancties zullen worden opgelegd. Dit om «cumulatie
van sancties te voorkomen». Dit geldt dus alleen als ook daadwerkelijk
een sanctie in het kader van de moederwet wordt opgelegd. Op de
anti-cumulatieregel is èén uitzondering: indien de Toeslagenwet-sanctie
bestaat uit een blijvende algehele weigering van de toeslag, dan wordt
deze in ieder geval opgelegd. (Deze sanctie kan alleen worden opgelegd
bij een «ernstige en duidelijke poging tot fraude».)

De richtlijnen uit de FBV-circulaire zijn door de bedrijfsverenigingen
vastgelegd in de leidraden en handboeken voor uitvoering van de Toesla–
genwet. De gevallen waarbij een sanctie, anders dan een schriftelijke
waarschuwing, wordt opgelegd, moeten worden voorgelegd aan het
bestuur. Bij sommige bedrijfsverenigingen moeten ook de schriftelijke
waarschuwingen worden voorgelegd.

Uitvoering
Het sanctiebeleid is bij alle bedrijfsverenigingen voorbehouden aan het

bestuur. Hoewel overtredingen van de controlevoorschriften waarop een
sanctie staat zwaarder dan een schriftelijke waarschuwing moeten
worden voorgelegd aan de KC, komen «TW-voorleggers» zelden voor.
Geïnterviewde bestuursleden spreken van maximaal twee procent van
het totale aantal voorleggers. Hieruit kan worden geconcludeerd dat
«zware» overtredingen van de controlevoorschriften niet vaak aan de
orde zijn. «Zware» overtredingen zijn:

a) recidive van «lichte» overtredingen (te late aanvraag, te late
inlevering controleformulier120, te late spontane melding van gegevens121,
onjuiste invulling van aanvraagof controleformulier waarbij een
vergissing aannemelijk is of die geen invloed heeft op de hoogte van de
toeslag);
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b. te late spontane melding van gegevens of onjuiste invulling van
aanvraag– of controleformulier die invloed heeft op de hoogte van de
toeslag en waarbij een vergissing niet aannemelijk is.

De onder b. bedoelde gegevens die van invloed zijn op de hoogte van
de toeslag zijn:

1. onjuiste opgave leefsituatie;
2. onjuiste opgave partnerinkomen,
3. onjuiste opgave eigen inkomsten.

De leefsituatie wordt vrijwel nooit gecontroleerd. Uitgangspunt is de
opgave van de verzekerde, zowel op het aanvraag– als op het controle–
formulier. Dit geldt ook voor de hoogte van het partnerinkomen. Alleen
als dit inkomen bestaat uit een uitkering van hetzelfde uitvoeringsorgaan
is eenvoudige controle mogelijk. Controle bij de fiscus zou in alle
gevallen (behalve bij zwarte bijverdiensten, uiteraard) uitsluitsel geven,
maar er is op dit moment geen sprake van een routinematige controle.
Alleen de opsporingsdienst (beambten met opsporingsbevoegdheid) kan
deze informatie opvragen. Deze dienst wordt alleen ingeschakeld in geval
van ernstige twijfel. Voor het verzwijgen van eigen inkomsten geldt,
mutatis mutandis, hetzeifde. Deze overtreding zal bovendien vrijwel altijd
tevens een overtreding in het kader van de «moederwet» betekenen en
dus leiden tot een moederwet-voorlegger en een moederwet-sanctie.

Kortom, specifieke Toeslagenwet-sancties worden zelden opgelegd. In
voorkomende gevallen wordt wel de ten onrechte betaalde toeslag terug–
gevorderd (bijvoorbeeld wanneer wijzigingen in inkomen te laat zijn
gemeld). Terugvordering wordt niet beschouwd als sanctie. Een gesprek–
spartner (een bedrijfsvereniging-bestuurslid) heeft aangegeven dat
uitzonderingen op deze «terugvorderingsregel» de gevallen zijn waarin de
behandeltijd van de voorlegger naar de mening van de Kleine Commissie
(KC) te lang is geweest (bij voorbeeld een jaar of meer). In die gevallen
ziet de KC af van terugvordering.

De Centrale Raad van Beroep deed een uitspraak over een terugvor–
dering van onverschuldigd betaalde toeslag ingevolge de Toesla–
genwet122. De bedrijfsvereniging had aanvankelijk ten onrechte een
gezamenlijke huishouding aangenomen, mede doordat betrokkene - ten
onrechte - op advies van een beambte van de bedrijfsvereniging op het
aanvraagformulier Toeslagenwet had aangegeven dat hij een partner
had. De Centrale Raad stelde vast dat het onverschuldigd betalen van de
toeslag in hoofdzaak was veroorzaakt door het achterwege blijven van
een aangewezen onderzoek naar de woon– en leefsituatie van
betrokkene. Weliswaar had deze 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 Toeslagenwet moest worden
verstaan, welke onduidelijkheid nog werd versterkt door een destijds
gehanteerde voor meerdere uitleg vatbare toelichting op het aanvraag–
formulier Toeslagenwet. De uitspraak had consequenties voor de uitvoe–
ringspraktijk van de procederende bedrijfsvereniging, de bedrijfsver–
eniging TAB, maar omdat lang voor de uitspraak inmiddels duidelijkheid
was ontstaan bij de bedrijfsvereniging over het begrip «partner» en de
formulieren Toeslagenwet al waren aangepast, werd na de uitspraak
geen actie meer ondernomen.

4.5. Oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude

De misbruikgevoeligheid (met betrekking tot leefsituatie) van de
Toeslagenwet werd niet hoog ingeschat. De staatssecretaris zag eigenlijk
slechts één problematische situatie123: twee mensen delen een woning,
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19 257 nr. 3, p 24.
125 Memorie van Toelichting, TK 1985-1986,
19257 nr. 3, p. 24.
126 idem Zie ook Memorie van Antwoord,
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127 GAK, Toeslagenwet - de gezamenlijke
huishouding, maart 1988, blz 30.
128 Ministerie van Financiën, Heroverwe–
gingsonderzoek, Misbruikgevoeligheid van
regelgeving in de sociale zekerheid, Begro–
tingsvoorbereiding 1993, Deelrapport nr. 6,
januari 1993
129 Ministerie van Financiën, Heroverwe–
gingsonderzoek, Misbruikgevoeligheid van
regelgeving in de sociale zekerheid, Begro–
tingsvoorbereiding 1993, Deelrapport nr. 6,
januari 1993, blz 30.

de één heeft geen inkomen en de ander vraagt een toeslag aan. Indien er
sprake is van een gezamenlijke huishouding bestaat er recht op een
toeslag tot 100 procent van het minimumloon, maar als er sprake is van
«woningdelers» slechts tot 70 procent. De bedrijfsvereniging zou dan
voor het probleem komen te staan dat moet worden vastgesteld of
daadwerkelijk sprake is van een gezamenlijke huishouding. De staatsse–
cretaris verwachtte dat dit probleem zich in de praktijk niet zou voordoen
dankzij de «zevende» (selecterende) werking van de ABW. In bovenge–
schetste situatie is het voor woningdelers voordeliger als degene zonder
inkomen gewoon ABW aanvraagt. De staatssecretaris van Sociale Zaken
was zelfs van mening dat een belangrijk deel van de controle-werkzaam–
heden hierdoor bij de GSD kwam te liggen124. (GSD wijst een
ABW-aanvraag af omdat er een gezamenlijke huishouding is. Als partner
van GSD-cliënt zich vervolgens bij de bedrijfsvereniging meldt voor een
«partnertoeslag», bewijst het GSD-dossier dat hij/zij daar recht op
heeft.) Voorts stelt de staatssecretaris: «Bij de beoordeling van de
aanvraag om een toeslag zal de door de uitkeringsgerechtigde verstrekte
informatie het uitgangspunt vormen125.» Deze gegevens kunnen dan
worden getoetst aan de «informatie omtrent de fiscale groepenindeling».
In twijfelgevallen kan «nader onderzoek» worden ingesteld.

Overigens was de context van bovenstaande discussie nietde
eventuele misbruikgevoeligheid van de Toeslagenwet, maar de
bezorgdheid bij onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
dat bedrijfsverenigingen, als niet door een democratisch bestuur gecon–
troleerde organen, privacy-gevoelig onderzoek zouden gaan verrichten126.

Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor is minder optimistisch is
over de misbruikgevoeligheid dan de staatssecretaris. De problemen
ontstaan niet bij het ten onrechte aanvragen van een partnertoeslag door
woningdelers: daar werkt de «zevende werking» van de ABW. Maar
cliënten die de financiële zorg voor een kind dragen, of minder dan 70
procent van het minimumloon krijgen, hebben er belang bij een verdie–
nende partner te verzwijgen, of het te doen voorkomen alsof zij geen
gemeenschappelijke huishouding voeren. Aanbevolen wordt om «bij
twijfel» (zie boven) te controleren bij het bevolkingsregister en «zo
nodig» nader onderzoek (ter plaatse) in te stellen. (het bevolkingsregister
alleen geeft geen uitsluitsel, want «de feitelijke toestand is bepalend»127).

Uit het onderzoek bij de uitvoeringsorganen komt naar voren dat de
Toeslagenwet met name op het punt van de leefsituatie zeer misbruikge–
voelig is. Opvallend is wèl dat op uitvoeringsniveau de indruk bestaat dat
in de Toeslagenwet misbruik en oneigenlijk gebruik nauwelijks voorkomt;
verondersteld wordt dat potentiële misbruikers de toeslag «niet de
moeite waard» zullen vinden.

In een onlangs verschenen rapport van het Ministerie van Financiën'28

wordt de misbruikgevoeligheid van onder meer werknemersverzeke–
ringen, demografische en bijstandsregelingen nader bekeken. De Toesla–
genwet wordt in het rapport beschouwd als een demografische regeling.
Voor deze regelingen is de misbruikgevoeligheid onderzocht van
bepalingen met betrekking tot: (a) leefvorm; (b) inkomen; (c) kring van
verzekerden; (d) (plicht tot) informatieverschaffing door de burger; en (e)
geboortedatum en het in leven zijn. De belangrijkste conclusies over de
leefvorm-bepalingen zijn de volgende. Wat betreft de mogelijkheden tot
misbruik wordt gesteld dat het soms voordelig is om te boek te staan als
gehuwde of daarmee gelijkgestelde. Maar meestal, zo wordt in het
rapport aangegeven, is het omgekeerde voordeliger. Gesteld wordt dat
de meest voorkomende vorm van misbruik het verzwijgen van een
gezamenlijke huishouding is129.

Om misbruik te voorkomen en te bestrijden), worden drie alternatieven
voor de huidige Toeslagenwet gegeven.
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Als eerste alternatief wordt individualisering op 70 procents-niveau
gezien; dit leidt tot een besparing van circa fl. 65 mln'30.

Het tweede alternatief is afschaffing van de Toeslagenwet; ook dit
leidt tot besparingen. Betrokkenen moeten zich dan wenden tot de GSD.

Het laatste alternatief dat in het rapport wordt genoemd, is toetsing
aan formele criteria, zoals een vorm van geregistreerd «partnerschap». In
het nadeel van dit alternatief spreekt echter dat de registratie alleen op
vrijwillige basis kan gebeuren en het huidige misbruik niet of nauwelijks
tegengaat. Verwacht wordt verder dat er aanzienlijke meerkosten zijn,
gezien de trendmatige verschuiving van gehuwd naar ongehuwd samen–
wonen131.

4.6. Conclusies toeslagenwet

Recht, duur en hoogte van de toeslag worden vooral bepaald door
recht-duur-hoogte van de uitkering in het kader van de moederwet, door
eventuele andere inkomsten van de aanvrager en diens eventuele partner
en door de leefvorm. De controle op het partnerinkomen en de leefvorm
zijn relatief vreemde elementen voor de uitvoeringsorganen van de
sociale verzekeringswetten. Dergelijke controles worden door de
Gemeentelijke Sociale Diensten bijvoorbeeld meer routinematig uitge–
voerd in verband met de uitvoering van de ABW. De uitvoeringsorganen
gaan uit van de juistheid van de door de aanvrager van de toeslag
verstrekte gegevens op de aspecten (partner)inkomen en leefvorm. Een
kritische controle hierop vindt in de praktijk slechts in incidentele
gevallen plaats. Dit maakt de Toeslagenwet gevoelig voor misbruik en
oneigenlijk gebruik.

Beleid van bedrijfsverenigingen ten aanzien van de Toeslagenwet
De Toeslagenwet biedt aan de bedrijfsverenigingen weinig ruimte voor

eigen beleid. Waar die ruimte wel bestaat, lijken de bedrijfsverenigingen
er naar de waarneming van de commissie weinig behoefte aan te hebben
daarvan gebruik te maken. De meeste bedrijfsverenigingen conformeren
zich bijvoorbeeld voor wat betreft het sanctiebeleid aan de adviezen die
de FBV hierover heeft opgesteld.

De Toeslagenwet wordt door de uitvoeringsorganen beschouwd als
een heldere wet om uit te voeren. Er zijn weinig uitvoeringsproblemen
(geweest). Ook rond de invoering waren indertijd weinig problemen,
zeker als de invoeringsproblemen in beschouwing worden genomen die
de uitvoeringsorganen ten tijde van de stelselwijziging met de andere
wetten hadden. Desondanks gaven de uitvoeringsorganen aan de
commissie aan dat zij de oude regeling (van vóór 1987) eenvoudiger
vonden en beter uit te voeren op het punt van de minimumgarantie voor
uitkeringsgerechtigden.
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III ORGANISATIE VAN DE UITVOERING

1. INLEIDING

In het vorige hoofdstuk zijn conclusies getrokken over de doeltref–
fendheidvan de uitvoeringspraktijk. In dit hoofdstuk wordt een antwoord
gegeven op de volgende onderzoeksvragen:

- In welke mate hebben de uitvoeringsorganen getracht om de
invoering van de wetswijzigingen in de WW, ZW, WAO en AAW, op een
doelmatige wijze te laten verlopen?

- Functioneert er een systeem van zelfbewaking binnen de uitvoe–
ringsorganen, dat er op gericht is om de doeltreffendheid en de doelma–
tigheid van de uitvoering op een flexibele manier te bewaken?

In § 2 worden de bovenstaande onderzoeksvragen beantwoord voor de
bedrijfsverenigingen en hun administraties. Belangrijke onderwerpen in
deze paragraaf zijn: de verhouding tussen de administraties en de
besturen van bedrijfsverenigingen, en de verschillen tussen de bedrijfs–
verenigingen.

In § 3 staat de organisatie en werkwijze van de Federatie van Bedrijfs–
verenigingen centraal.

Tot slot wordt in § 4 ingegaan op de taken van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst en de wijze waarop haar administratie wordt gestuurd
door het bestuur.

2. BEDRIJFSVEREIMIGINGEN

2.1. Taken en positie van de bedrijfsverenigingen

De bedrijfsverenigingen voeren een aantal taken uit die voortvloeien uit
de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Toesla–
genwet. Zij zijn tevens bevoegd de «bovenwettelijke regelingen» uit te
voeren die de sociale partners in het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn
overeengekomen. Dit zijn regelingen die nauw verbonden zijn aan de
hierboven genoemde wettelijke sociale verzekeringen. De meest bekende
is de aanvulling op de ziektewetuitkering.

In algemene zin zijn bedrijfsverenigingen belast met begeleiding,
controle en uitkeringsverstrekking van en aan uitkeringsgerechtigden,
ledenregistratie, premievaststelling en –inning bij aangesloten bedrijven.
Er bevindt zich een aantal belangrijke actoren in de omgeving van de
bedrijfsvereniging. De Sociale Verzekeringsraad houdt toezicht. De finan–
ciering van en financiële controle op de bedrijfsverenigingen wordt
verzorgd door de Centrale fondsen. En tot slot vindt er coördinatie plaats
door regelgeving van het ministerie, de Sociale Verzekeringsraad danwel
de Federatie van Bedrijfsverenigingen.

Bedrijfsverenigingen zijn, door organisaties van werkgevers en
werknemers, bestuurde verenigingen. Een bedrijfsvereniging wordt
erkend door de minister, nadat de Sociale Verzekeringsraad is gehoord.

De structuur van een bedrijfsvereniging kent de volgende driedeling:
bestuur, algemene ledenraad en uitvoerend apparaat.

- Het bestuur van de bedrijfsvereniging is belast met de leiding.
- De algemene ledenraad, ook wel algemene vergadering genoemd,

bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de aangesloten
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1 Het bedrijfs– en beroepsleven is verdeeld
in 18 min of meer samenhangende catego–
rieën van economische bedrijvigheid (de
bedrijfstakken) aangevuld met èèn restcate
gorie Deze indeling is geregeld in een
beschikking van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid op grond van
artikel 3 van de Organisatiewet Sociale
Verzekerïng

werkgevers en hun werknemers, en komt één keer per jaar bijeen voor
het bespreken van de jaarstukken.

- Het uitvoerend apparaat dat de administratie wordt genoemd,
verzorgt de feitelijke premie-inning en uitkeringsverstrekking, en draagt
zorg voor de begeleiding en controle van de uitkeringsgerechtigden. Het
uitvoerend apparaat kent naast een bestuur tevens een directie.

Er zijn 19 bedrijfsverenigingen1.

Premies
Bedrijfsverenigingen stellen voor hun bedrijfstak, en eventuele groepen

van werkgevers daarbinnen - «risicogroepen» –, dekkende premiepercen–
tages vast voor de Ziektewet en het Wachtgeld. Wachtgeld wordt uitge–
keerd aan werkloze werknemers gedurende de eerste acht weken van
werkloosheid, waarna WW-uitkering volgt. De premiepercentages
Ziektewet en Wachtgeld verschillen per bedrijfstak, al naar gelang het
ziekteverzuimrisico en het (frictie-)werkloosheidsrisico in die bedrijfs–
takken.

De premiepercentages voor de WAO, de AAW en de WW zijn niet
naar bedrijfstakken gedifferentieerd maar gelden voor allemaal gelijkelijk.
Deze percentages worden berekend en vastgesteld door de centrale
fondsen te Zoetermeer. De vastgestelde percentages zijn onderworpen
aan de goedkeuring van de minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid nadat deze door de Sociale Verzekeringsraad is geadviseerd.

Nadat de percentages zijn vastgesteld, berekenen de bedrijfsvereni–
gingen hoeveel premies werkgevers moeten betalen. Het werkne–
mersdeel van de premies wordt ook door de werkgevers afgedragen
nadat het op de lonen is ingehouden. De inning van deze premies
geschiedt door de bedrijfsverenigingen.

De AAW is een volksverzekering. Artikelen 13 en 14 van de Wet finan–
ciering volksverzekeringen schrijven voor dat de belastingsdienst de
premies voor deze verzekering vaststelt en int.

Bedrijfsverenigingen hebben de bevoegdheid bij de werkgevers te
controleren of en in hoeverre de premies worden afgedragen. Eventuele
afwijkingen worden verrekend. Indien fraude wordt geconstateerd zijn
bepaalde sanctie– en strafbepalingen van toepassing die door de
bedrijfsverenigingen respectievelijk het openbaar ministerie worden
uitgevoerd.

De geïnde premies WW en WAO alsmede de door de belastingdienst
geïnde premies AAW worden afgedragen aan de centrale fondsen,
respectievelijk het Algemeen Werkloosheidsfonds, het Arbeidsonge–
schiktheidsfonds en het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds. Deze
fondsen zijn bevoegd bij de bedrijfsverenigingen te controleren of de
afgedragen premies juist en volledig zijn. De fondsen beheren de gelden
en distribueren ze weer naar de bedrijfsverenigingen voor de verstrekking
van uitkeringen en voorzieningen en de daaraan verbonden uitvoerings–
kosten.

De Ziektewet– en wachtgeldpremies blijven bij de bedrijfsverenigingen
in kas, in zogenaamde decentrale fondsen, respectievelijk ziekengeld–
kassen en wachtgeldfondsen.
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De bemoeienis van de diverse instanties met de verschillende taken
betreffende de premies is in onderstaande figuur schematisch in beeld
gebracht.

Figuur 1. Vaststellen goedkeuring vaststellen inning controle beheer percentage percentage premiebedrag premies premie-
afdracht premiegelden
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ZW = Ziektewet, Wa = Wachtgeld, WW = Werkloosheidswet, AAW = Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, WAO = Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering. BV = Bedrijfsvereniging, AWf = Algmeen Werkloosheidsfonds, SZW = Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. BD = belastingdienst, AAf = Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, Aof = Arbeidsongeschiktheidsfonds.

2.2. Administratie

2.2.1. Taken administratie

De besturen van de bedrijfsverenigingen zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering, maar zij hebben die werkzaamheden opgedragen aan admini–
stratiekantoren.

De werkzaamheden zijn aan de administraties opgedragen door middel
van zogenaamde mandaatsbesluiten. In zulke besluiten staan de
werkzaamheden en de beslissingsbevoegdheden, die zijn uitbesteed aan
de administraties, nauwkeurig omschreven. Daarin zijn eveneens
opgenomen de besluiten die de besturen zelf willen nemen.

Een administratiekantoor wordt opgericht door centrale organisaties
van werkgevers en werknemers en erkend door de minister, nadat de
Sociale Verzekeringsraad is gehoord. Een administratiekantoor mag geen
winst maken. Een bedrijfsvereniging kan de administratie ook zelf
uitvoeren of de administratie uitbesteden aan een orgaan uit de desbe–
treffende bedrijfstak. Tot het uitsluitend doel van de administrateur
behoort de administratie van de door de bedrijfsverenigingen uitge–
voerde wetten met inbegrip van andere door de minister aan te wijzen
sociale voorzieningen, waaronder regelingen ten aanzien van vervroegde
uittreding en bedrijfspensioenen. De administratie voert ook de
zogenaamde «bovenwettelijke» uitkeringen uit.

Van de thans bestaande 19 bedrijfsverenigingen:
- hebben 13 bedrijfsverenigingen hun administratie aan het Gemeen–

schappelijk Administratiekantoor opgedragen.
- hebben 2 bedrijfsverenigingen hun administratie aan het

Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan opgedragen. Deze bedrijfsverenigingen
zijn de bedrijfsvereniging voor «de Tabakverwerkende en Agrarische
bedrijven» en voor «het Slagers– en Vleeswarenbedrijf, de Groothandel in
Vlees en de Pluimveeslachterijen»;

- voeren 4 bedrijfsverenigingen de administratie zelf, namelijk de
bedrijfsvereniging voor «de Gezondheidszorg, Geestelijke en Maatschap–
pelijke Belangen», «de Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen», «het
Bakkersbedrijf» en «de Bouwnijverheid». Deze laatste bedrijfsvereniging
is niet helemaal als een zelfadministreerder te beschouwen omdat deze
haar administratie uitbesteed heeft aan een orgaan uit de desbetreffende
bedrijfstak, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.
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2.2.2. Bestuur van de administratie

De administraties hebben ieder een eigen bestuur. Het bestuur van het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor wordt gevormd door vertegen–
woordigers van de centrales van werkgevers en werknemers en door
vertegenwoordigers van enkele bedrijfsverenigingen, bedrijfstakpensi–
oenfondsen etcetera. Ook de besturen van het Gezamenlijk Uitvoerings–
orgaan en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid bestaan uit leden van de
besturen van de opdrachtverlenende instellingen. Bij deze twee uitvoe–
ringsorganen zijn de besturen van de bedrijfsverenigingen en de admini–
stratie beide door de brancheorganisaties gerecruteerd. De besturen van
de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen, namelijk voor de Gezond–
heidszorg Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, voor de Detail–
handel, Ambachten en Huisvrouwen, en voor de Bakkers, vormen tevens
het bestuur van de administratie.

Een belangrijke taak van het bestuur van de administratie is het
bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening naar de bedrijfsvereni–
gingen en naar de verzekerden toe. Dit betekent dat het bestuur alert
moet zijn op de bedrijfsorganisatie en de uitvoeringskosten.

De heer Bout, bestuurslid van het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor, zei tijdens het openbaar verhoor: «Ik denk dat de bedrijfsvereni–
gingen verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de sociale-verzeke–
ringswetten worden uitgevoerd. Dat neemt niet weg dat bij het presidium
en in het bestuur verantwoordelijkheid wordt gevoeld om de organisatie
in de conditie te brengen om de uitvoering zo goed mogelijk te doen. De
formele verantwoordelijkheid van het bestuur van het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor is het goedkeuren van de jaarstukken en de
begroting. Als er conflicten zouden zijn tussen één van de leden van de
vereniging en de administratie, dan is het presidium er om het strijkijzer
in de richting van de plooien te doen gaan.»

Tijdens het openbaar verhoor zei de heer de Jong, president-directeur
van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor: «Het bestuur van het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor, en dus ook de hoofddirectie in
de richting van het bestuur, is vooral faciliterend actief en de inhoudelijke
beleidslijnen bij de uitvoering van de sociale zekerheid worden in hoofd–
lijnen bepaald door de besturen van de bedrijfsverenigingen.»

2.2.3. Management van de administratie

De administraties hebben naast een bestuur ook ieder een directie. Het
bestuur van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor kan zijn
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan een door hem te
benoemen hoofddirectie.

De hoofddirectie van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
moet rekening houden met het bestuur van de administratie, en tevens
met de besturen van de dertien bedrijfsverenigingen die hun admini–
stratie hebben uitbesteed aan het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor. Bij de onderzochte zelfadministreerders komt een dergelijke
constructie alleen voor bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.

Daarnaast heeft het management van de verschillende uitvoeringsor–
ganen te maken met de besturen van andere opdrachtgevers, zoals de
besturen van de bedrijfspensioenfondsen, de VUT-stichtingen en de
sociale fondsen.
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2 Efficiency wordt hier aangeduid als de
allocatieve doelmatigheid van het produktie–
proces Uit: Naar een beheersbare collec
tieve sector, drs H.M. van de Kar, pagina
87.
3 Effectiviteit geeft aan in hoeverre de
geproduceerde prestaties tegemoet komen
aan de doelstellingen Uit: Naar een
beheersbare collectieve sector, drs. H M
van de Kar, pagina 87

De heer de Jong, president directeur van het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor, benadrukte in het openbaar verhoor: «dat er naast
de dertien bedrijfsverenigingen ook nog andere opdrachtgevers van het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor zijn, zoals de Federatie van
Bedrijfsverenigingen, pensioenfondsen, VUT-stichtingen en sociale
fondsen. Dat is een bestuurlijk college. Uiteraard heeft de hoofddirectie
van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te maken met de
besturen van al die opdrachtgevers, zo'n honderd in getal.»

Over de manier waarop de hoofddirectie van het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor wordt aangestuurd bij datgene wat zij moet reali–
seren voor al haar opdrachtgevers zei de heer de Jong in het openbaar
verhoor het volgende: «Ik denk dat je dat zou kunnen benaderen vanuit
de beleids– en begrotingscyclus in een organisatie als de onze, waarbij
de hoofdlijnen van beleid, na afgestemd te zijn op de wensen en de
beleidslijnen die de opdrachtgevers wensen, vertaald worden in de
beleidsdocumenten met daaraan gehecht een begroting die aan het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor-bestuur wordt voorgelegd.
Binnen het raam van die begroting voeren wij onze activiteiten uit ten
behoeve van de opdrachtgevers. Mochten er in de loop van enig begro–
tingsjaar nieuwe eisen, nieuwe verlangens en nieuwe beleidslijnen door
de bedrijfsverenigingen aan toegevoegd worden dan worden die in
begrotingstermen vertaald.»

2.2.4. Beheersinstrumenten

Het management van de administraties kan het produktieproces mede
beheersen op basis van managementinformatie die zij ontvangt uit de
organisatie. Uit het onderzoek van de commissie is gebleken dat de
administraties met name informatie aan het management verstrekken
over de manier waarop uitkeringen verzorgd worden. Door middel van
informatie over doorlooptijden en verificatie op rechtmatigheid probeert
men aan te geven dat uitkeringen op een tijdige en juiste manier
verstrekt worden. De managementinformatie is niet gericht op kostenbe–
heersing in die zin dat kosten en prestaties van het produktieproces met
elkaar in verband kunnen worden gebracht. Ook de geautomatiseerde
managementinformatie sluit vooral aan op de betaalfunctie en minder op
de bedrijfsvoering en kostenbeheersing.

Efficiency2 en effectiviteitsonderzoek3 kunnen gebruikt worden bij het
beheersen van het produktieproces. De uitvoering werd in de onder–
zoeksperiode hoofdzakelijk gestuurd op juistheid, volledigheid en
tijdigheid van de uitkeringen, en niet op volumedoelstellingen. Het formu–
leren van cijfermatige volumedoelstellingen en de aanpassing van
werkprocessen beogen hier verandering in te brengen, overigens zonder
dat de strakke doelstellingen inzake juistheid, volledigheid en tijdigheid
worden losgelaten.

Het vaststellen van de efficiency en de effectiviteit van het produktie–
proces bij de administraties wordt mede mogelijk gemaakt door infor–
matie die de begroting oplevert. Tot nu toe worden bijvoorbeeld bij het
GAK de begrotingen van de districtskantoren bepaald aan de hand van
normtijden voor de verschillende handelingen die de uitvoerders op
districtskantoren verrichten voor een te verwachten aantal meldingen en
lopende gevallen. Dit betekent dat districtskantoren in eerste instantie
worden afgerekend op de snelheid waarmee de uitvoering verloopt.

De heer Bekema, oud-districtsdirecteur van het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor, zei in het openbaar verhoor: «Het Gemeenschap–
pelijk Administratiekantoor werkte in 1986 met doelstellingen en normen
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waaraan de uitketïngsverzorging moest voldoen. Het ging om de
juistheid van de uitkeringen, de snelheid en de begrijpelijkheid. Binnen
vier weken na aanvraag moest bijvoorbeeld een uitkering in het kader van
de Werkloosheidswet zijn vastgesteld, en liefst korter. Dat waren produk–
tiviteitsnormen die toen in opkomst waren en die vervolgens de
voornaamste inhoud bepaalden van de afspraken die de directeur van het
districtskantoor jaarlijks maakte met zijn baas, de onderdirecteur van de
dienst districtskantoren. Er werden geen produktiviteitsnormen gesteld
ter zake van de ontwikkeling van het aantal personen in de Ziektewet,
Wet Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheidswet. Die aantallen
betroffen puur oriëntatie, referentiekader voor het vaststellen van het
aantal type personeelsleden, ook wel formatieplaatsen genoemd.»

De administraties hebben sinds het eind van de jaren tachtig een
aantal andere prestatiemaatstaven ontwikkeld waaraan de kwaliteit, de
snelheid en de kosten van de uitvoering kunnen worden afgemeten en
waarover regelmatig door districtskantoren aan de hoofdkantoren wordt
gerapporteerd. Er vindt vrijwel geen vertaling plaats van externe wensen
van opdrachtgevers en externe ontwikkelingen naar intern beleid in
termen van beoogde prestaties.

Een systematische aandacht voor effectiviteit, anders dan rechtma–
tigheid, is bij een aantal uitvoeringsorganen sinds enige jaren aan de
orde. Hierbij is te denken aan de werkgeverspanels bij Sociaal Fonds
Bouwnijverheid (operationeel sinds 1993) en de Bedrijfsvereniging voor
de Gezondheidszorg, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen. Dit is
slechts één vorm van effectiviteitsonderzoek. Aandacht voor effectiviteit
in de zin van een kosten-batenanalyse van investeringen in bijvoorbeeld
opsporing van fraude, vergroting van de uitstroom, vermindering van de
instroom en dergelijke, met andere woorden beheersing van het volume,
komt voor.

Hieruit kan opgemaakt worden dat de besturen de uitvoering in de
onderzoeksperiode alleen hebben aangesproken op uitvoering tegen zo
laag mogelijke kosten. Van een dergelijke wijze van sturing gaan prikkels
uit tot het zo veel mogelijk beperken van het aantal beroepszaken en tot
beperkte klantvriendelijkheid.

Sinds 1991 wordt door de uitvoeringsorganisaties sterker gestuurd op
doelstellingen voor preventie en reïntegratie.

De rapportages over het behalen van deze doelstellingen verkeren
veelal nog in een experimenteel stadium en zijn nog niet of nauwelijks
operationeel als werkelijke sturingsinstrumenten.

Met de ontwikkeling van harde volumedoelstellingen komt ook een
proces van mentaliteitsverandering op gang dat de uitvoerders beoogt te
doordringen van het nut en de noodzaak van een grotere reïntegratie–
inspanning. Voorts worden werkprocessen bij de uitvoeringsorganisaties
langzamerhand meer ingericht op het voeren van een verzuim– en reïnte–
gratiebeleid.

2.2.5. Uitvoeringskosten

De commissie heeft onderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op de
kosten en de vergelijking daarvan tussen de verschillende bedrijfsvereni–
gingen. Hier een weergave van de bevindingen die voortkomen uit de
kwantitatieve gegevens zoals die verstrekt zijn door de bedrijfsvereni–
gingen. Deze gegevens zijn uitvoerig weergegeven in de bijlagen.
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De Sociale Verzekeringsraad voert sinds kort en op verzoek van de
regering een onderzoek uit, dat tot doel heeft de uitvoeringskosten bij de
verschillende administraties beter vergelijkbaar te maken zoals blijkt uit
het vervolg is het bijzonder moeilijk om vergelijkbaar materiaal te krijgen.
Gezien de activiteiten van de SVR heeft de commissie besloten in haar
onderzoek geen extra tijd en middelen te besteden aan het vergelijkbaar
maken van de haar ter beschikking staande gegevens.

In onderstaande tabel wordt op basis van door bedrijfsverenigingen en
de Sociale Verzekeringsraad aan de commissie verstrekte gegevens een
overzicht gegeven van de uitvoeringskosten en de uitkeringslasten per
uitvoeringsorgaan, beiden voor 1991, in miljoenen guldens. Tevens is
aangegeven welk percentage de uitvoeringskosten uitmaken van de
totale uitkeringslasten.

Tabel 1. Uitvoeringskosten en uitkeringslasten per uitvoersorgaan in 1991

Uitvoerings-orgaan

GAK
SFB
Detam
BVG
GUO
Bakkers

Uitvoerings kosten

1 164
246
200
243
110
35

Uitkeringslasten

20997
4185
2442
2896
1 500

363

Kosten als % van
uitkeringslasten

5,54%
5,88%
8,26%
8,39%
7,33%
9,64%

Totaal 1999 32384 6,17%

Bron uitvoeringskosten: bijlage III.3.
Bron uitkeringslasten: Opgave SVR 1993.

De gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op de
(boven-)wettelijke taken, en niet op de buitenwettelijke taken. Dit maakt
een vergelijking tussen uitvoeringsorganen beter mogelijk. De uitvoe–
ringsorganen verschillen namelijk sterk in de mate waarin zij buitenwette–
lijke taken uitvoeren.

Naar aanleiding van bovenstaande tabel kan ten aanzien van de
omvang van de uitvoeringsorganen het volgende gezegd worden:

- De uitvoeringsorganen verschillen sterk in omvang ten aanzien de
uitvoeringskosten en het uitkeringsvolume. Dit is mede terug te voeren
op de verschillen in de salarissen van medewerkers van de admini–
straties, de samenstelling van het verzekerdenbestand en de werkzaam–
heden die uitgevoerd worden door de administraties.

- Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor is het grootste uitvoe–
ringsorgaan; de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen zijn, met
uitzondering van de Bedrijfsvereniging Bakkers, in omvang vergelijkbaar;
het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan en de Bedrijfsvereniging Bakkers zijn
de kleinste uitvoeringsorganen.

- Ten aanzien van de werkingssfeer van de uitvoeringsorganen geldt
dat alle organen naast (boven)wettelijke taken ten behoeve van bedrijfs–
verenigingen ook belast zijn met de uitvoering van buitenwettelijke taken
ten behoeve van andere opdrachtgevers zoals, pensioenfondsen,
VUT-stichtingen en dergelijke. De mate waarin dit gebeurt, verschilt
overigens sterk. Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid voert bijvoorbeeld
veel buitenwettelijke taken uit ten behoeve van andere opdrachtgevers.
Bij andere uitvoeringsorganen is het buitenwettelijke traject beperkt.

In de bijlagen staan cijfers over de ontwikkeling van het medewerkers–
bestand bij de verschillende uitvoeringsorganen, sinds 1982. Deze cijfers
zijn inclusief bovenwettelijke en andere taken, aangezien sommige
bedrijfsverenigingen dit niet specificeerden. Het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, het Gezamenlijk
Uitvoeringsorgaan en de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheidszorg,
Geestelijke en Maatschappelijke Belangen kunnen niet duidelijk
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aangeven in hoeverre hun medewerkers worden ingezet voor het
uitvoeren van wettelijke taken en voor het uitvoeren van boven– en
buitenwettelijke taken of andere activiteiten. De bedrijfsvereniging voor
de Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen kan dit onderscheid wel
aangeven.

Omdat niet alle uitvoeringsorganen dit onderscheid kunnen maken zijn
ze minder goed vergelijkbaar. De commissie vindt een dergelijk inzicht
zeer belangrijk, maar kan het over de onderzoeksperiode op basis van
het aan haar verstrekte materiaal niet verkrijgen.

Opmerkelijk is de stijging van het medewerkersbestand bij de uitvoe–
ringsorganen sinds 1986. Deze stijging kan mede verklaard worden door
de stelselherziening. Met name de overdracht van de Wet Werkloos–
heidsvoorziening heeft voor extra werklast gezorgd. We zien dat in de
periode 1982-1991 het aantal formatieplaatsen dat bij de uitvoeringsor–
ganisaties wordt ingezet voor de Werkloosheidswet met ruim 1300 is
toegenomen. Geconstateerd wordt dat de stijging vijf jaar lang volhoudt
en in de ene bedrijfsvereniging zich veel sterker voordoet dan in de
andere.

Opmerkelijk is ook de ontwikkeling van de gemiddelde loonsom:

Tabel 2. Ontwikkeling gemiddelde loonsom

loonsom index 1982 1986 1989 1991

GAK
SFB
DETAM
BVG
Bakkers
TAB
Slagers

100
100
100
100
100
100
100

109
97
106
112
109
122
133

134
110
139
139
143
152
186

155
122
174
172
174
163'
209'

' 1990

Verschillen in de ontwikkeling van de loonsom kunnen ontstaan door
verschillen in de stand van de automatisering, in de organisatiestructuur
en in het takenpakket. Door de bedrijfsverenigingen is echter geen
verklaring gegeven voor grote verschillen in deze ontwikkeling.

Om enige indicatie te krijgen van de produktiviteits– en prijsontwikke–
lingen is gekeken naar de uitvoeringskosten per melding.

Over de hele periode genomen, zijn de kosten per melding en voor alle
wetten, rekening houdend met de inflatie, vrijwel constant gebleven. De
kosten zijn gestegen met 20% en de inflatie in de periode 1982 tot en
met 1991 bedroeg 17%4.

• Bron; CBS. prijsindexcijfer van de gezins– Terw'J' de kosten voor de z'ektewet en de Wet op de Arbeidsonge–
consumptie. werknemersgezinnen met een schiktheidsverzekering reëel gezien zijn gedaald, zijn die voor de
inkomen beneden de ziekenfondsgrens Werkloosheidswet en de Toeslagenwet aanzienli jk gestegen.
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Wanneer de uitvoeringskosten per melding worden uitgesplitst naar de
verschillende uitvoeringsorganen, treden aanzienlijke verschillen in
hoogte op. In de volgende grafiek is dat duidelijk te zien.
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De commissie kan op basis van haar onderzoek geen vergaande
conclusies trekken over de uitvoeringskosten bij de verschillende admini–
straties. Uit de voorgaande opmerkingen blijkt dat veel van de kwantita–
tieve gegevens onvergelijkbaar zijn, of onverklaarbare verschillen
opleveren. Een dergelijke vergelijking is zeer belangrijk in een sector
waar, in 1991 ruim 2 miljard gulden aan apparaatskosten werd uitge–
geven. De besturen van de bedrijfsverenigingen hebben dit vergelijkende
cijfermateriaal nodig om hun administraties beter te kunnen sturen. Dit
geldt ook voor het toezichthoudend orgaan en het ministerie.

Het is niet mogelijk om de uitvoeringskosten van de administraties te
vergelijken met de produktiekosten van een andere organisatie in
Nederland. Ook vergelijking met het buitenland levert grote problemen
op, omdat de wettelijke systemen zoveel van elkaar verschillen.

2.2.6. Begroting

De begroting is een instrument dat ingezet kan worden om het produk–
tieproces bij de administraties beter beheersbaar te maken.

Bij de meeste uitvoeringsorganen wordt, voor een groot deel pas
recent, de begroting opgesteld in samenhang met een proces van interne
budgettering. Vanuit de afdelingen, districtskantoren en regiokantoren
worden budgetclaims opgesteld binnen kaders van centrale budgettaire
randvoorwaarden. Deze centrale budgettaire randvoorwaarden worden
opgesteld op basis van prognoses omtrent externe volumeontwikke–
lingen.
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De belangrijkste onderbouwing van de budgetclaims vormt de
berekening van de benodigde menscapaciteit, in formatieplaatsen. Bij de
meeste uitvoeringsorganen vindt die berekening plaats op grond van
normen en kengetallen met betrekking tot de werklast. De verwachte
ontwikkeling in de omvang van de werklast wordt veelal vastgesteld op
basis van extrapolatie. De verwachtingen worden daarnaast beïnvloed
door externe ontwikkelingen.

Als gevolg van het invoeren van vormen van interne budgettering die
een onderdeel zijn van het begrotingsproces, is de waarde van de
begroting als instrument voor kostenbeheersing binnen de desbetref–
fende uitvoeringsorganen toegenomen. Gegeven het feit dat interne
budgettering bij een groot deel van de uitvoeringsorganen pas in de
tweede helft van de jaren tachtig wordt toegepast, is die waardetoe–
neming evenwel nog beperkt.

Tot voor kort presenteerde het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor bij de besturen van de aangesloten bedrijfsverenigingen alleen
de totale begroting van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor,
zonder uitsplitsing naar de verschillende opdrachtgevers. Bij de begro–
tingsprocedure 1993 zijn voor het eerst het bestuur van het Gemeen–
schappelijk Administratiekantoor en de besturen van de aangesloten
bedrijfsverenigingen in een vroeg stadium betrokken. Daarbij werd een
voorcalculatorisch inzicht verschaft in administratiekosten per opdracht–
gever, met inbegrip van de verwachte kosten per eenheid, ook wel het
uitvoeringstarief genoemd.

Vóór 1993 schatte men de uitvoeringskosten van het komende jaar op
basis van de afrekening van het voorgaande jaar. Men deelde de uitvoe–
ringskosten door het aantal geleverde eenheden en kwam zo tot een
ruwe schatting van de prijs per eenheid. Als eenheid werd dan bijvoor–
beeld genomen een mensjaar uitkering. Aan extrapolatie van dergelijke
gegevens zitten echter bezwaren. Het kengetal dat de verhouding tussen
de input en de output van het uitvoeringsproces weergeeft kan niet
zonder meer gebruikt worden om de uitvoeringskosten voor het jaar
daarna te voorspellen. Het kengetal geldt namelijk alleen voor het betref–
fende uitvoeringsproces, in de onderzochte periode en bij het waarge–
nomen aantal geleverde eenheden. Bij wijziging van de input of output
hoeft de verhouding tussen beide niet ongewijzigd te blijven.

De vraag die voor de hand ligt is: waarom heeft het Gemeenschap–
pelijk Administratiekantoor pas met ingang van 1993 een begroting
verstrekt die een voorcalculatorisch inzicht verschaft in administratie–
kosten per opdrachtgever, met inbegrip van de verwachte kosten per
eenheid. De bedrijfsverenigingen hadden natuurlijk ook eerder met het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor afspraken kunnen maken over
een dergelijke begroting. Er is hier tenslotte sprake van een relatie tussen
opdrachtgevers, de bedrijfsverenigingen, en een opdrachtnemer, het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor.

De heer Bout, bestuurslid van het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor, zei in het openbaar verhoor: «Er is een toenemend kostenbe–
wustzijn bij de besturen van de opdrachtgevers, maar het is niet zo dat
men in het verleden kritiekloos kon declareren bij de opdrachtgevers. Er
was groot vertrouwen in de wijze waarop het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor het deed.»
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5 Bijvoorbeeld personele uitgaven, sociale
lasten, materiéle uitgaven, onderhoud
6 Kostenplaatsen zijn de verschillende
organisatie-eenheden zoals directies,
afdelingen e d

De besturen van de BVG, de Detam, en de BV Bakkers zijn altijd
nauwer betrokken geweest bij het begrotingsproces van hun admini–
stratie. De begrotingen van de desbetreffende uitvoeringsorganen zijn,
voor het allergrootste deel, een overzicht van voorcalculatorische admini–
stratiekosten voor de betrokken bedrijfsvereniging. In hun begroting
hoeft geen onderscheid gemaakt te worden naar de verschillende
bedrijfsverenigingen, zoals bij het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor. Natuurlijk moeten de activiteiten voor andere opdrachtgevers,
zoals pensioenfondsen, ook begroot worden, maar het grootste gedeelte
van de apparaatskosten kan direct worden toegerekend aan één bedrijfs–
vereniging.

Uit de Nota «Begrotingen 1992» van de Sociale Verzekeringsraad blijkt
dat bij drie van de uitvoeringsorganen er geen meerjarig beleidsplan ten
grondslag ligt aan de begroting. Het betreft de volgende uitvoeringsor–
ganen: het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, de bedrijfsver–
eniging voor de Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen en het
Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan. Een dergelijk beleidsplan kan dienen als
startpunt voor communicatie tussen opdrachtgevers en uitvoeringsor–
ganen over toekomstige ontwikkelingen in de uitvoering, zoals de conse–
quenties van volumebeleid.

Het is opvallend dat aan de ontwerp-begroting van het Gemeenschap–
pelijk Administratiekantoor geen meerjarenbeleidsplan ten grondslag ligt.
Dit maakt uitwerking en beleidsvoornemens, bijvoorbeeld op het gebied
van 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
van 1992 wordt daar echter nog niet naar verwezen.

Uit het voorgaande kan de conclusie getrokken worden dat de
bestuurders de administraties in de periode 1982-1992, accoord gingen
met een begroting op basis waarvan zij onvoldoende beleidsmatig
konden sturen.

Begrotingsindeling
De uitvoeringsorganen zijn op basis van circulaires van de Sociale

Verzekeringsraad, verplicht om hun gerealiseerde administratiekosten
naar kostensoorten5 te presenteren. Het nemen van maatregelen voor het
toerekenen van kosten aan kostenplaatsen6 behoort tot de verantwoorde–
lijkheid van de uitvoeringsorganen.

De kostenindeling naar kostensoort is op zich ongeschikt om inzicht te
krijgen in de relatie tussen prestaties en kosten. Dit betekent dat de
keuze voor deze indeling van de begrotingen ook niet primair geschikt is
voor een ontwikkelgang van inpert-begroting naar prestatiebegroting. Bij
een prestatiebegroting worden de uitgaven toegerekend aan prestaties,
die gespecificeerd kunnen zijn naar kwaliteit, of naar te realiseren
beleidsdoelstellingen.

De indeling naar kostenplaatsen zou een geschikter hulpmiddel zijn bij
de afwegingen tussen prestaties en kosten. Met name de primaire distri–
butieprocessen zouden qua interne organisatie goed naar wet respectie–
velijk sociale voorziening kunnen worden onderscheiden. Ook de relatie
primaire-ondersteunende processen zou bij een kostenplaatsgewijze
opzet van de begroting duidelijker zichtbaar worden.

Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor kent een hoofdindeling
naar kostenplaatsen. De bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geeste–
lijke en Maatschappelijke Belangen en de bedrijfsvereniging Bakkersbe–
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drijf presenteren, naast een indeling naar kostensoorten, tevens een
globale indeling naar kostenplaatsen. In werkelijkheid is bij geen van de
uitvoeringsorganen op dit moment sprake van een begroting die uitge–
splitst is naar kostenplaatsen in die zin, dat de begrote uitvoeringskosten
op het niveau van uitvoerende organisatieonderdelen zichtbaar zijn.

De heer Bout, bestuurslid van het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor, merkte in het openbaar verhoor het volgende op: «Een taakstel–
lende begroting gaat nog komen. Overigens moet je daar met de nodige
relativering naar kijken. Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor is
typisch een organisatie die eigenlijk met een open einde werkt. De
volumina voor Ziektewet, Werkloosheidswet en WAO komen voor een
groot deel vanuit de conjunctuur. De taakstelling zal in hoge mate in de
tarieven uitkomen. Als uitvoeringsorganisatie kunnen wij de volumes
maar in zeer beperkte mate beïnvloeden.»

In Nederland wordt binnen de publieke sector de prestatiebegroting
nog maar zeer beperkt toegepast. Van de Kar7 zegt hierover: «De presta–
tiebegroting maakt bedrijfsvergelijking mogelijk, evenals analyse van
kostprijsverschillen die zich in de tijd binnen een organisatie voordoen.»
Hij geeft echter ook aan dat «men moet oppassen met het rigoureus
introduceren van systemen van output-budgettering.»

Verhouding tussen kosten en prestaties
De commissie constateert dat binnen de uitvoeringsorganen, op het

niveau van het centrale en decentrale management, en op het niveau van
de besturen van bedrijfsverenigingen, het inzicht ontbrak in de
verhouding tussen kosten en prestaties van de wetsuitvoering in de
periode 1982-1992.

Alhoewel in de loop van de tijd vorderingen zijn gemaakt in het
zichtbaar maken van prestaties van de wetsuitvoering, is systematisch
verzamelde informatie over de interne doelmatigheid van de wetsuit–
voering niet aanwezig geweest.

Naar aanleiding van het voorgaande kan geconstateerd worden dat de
waarde van de begroting als instrument ten behoeve van de beheersing
van kosten in de periode 1982-1992 zeer beperkt is geweest. Wel dient
bij deze conclusie opgemerkt te worden dat het begrip «prestatie» voor
het uitvoeringsproces sociale verzekeringen niet eenvoudig en op een
eenduidige wijze te definiëren is.

Toerekening van kosten
De grondslag voor de toerekening van de directe kosten is de tijd die is

besteed voor de uitgevoerde activiteiten op wetsniveau en op opdracht–
geversniveau. Hierbij doet zich de situatie voor dat het vaststellen van de
omvang van de bestede tijd vaak gebeurt op basis van schattingen en
niet op basis van tijdregistratie.

Op centraal niveau bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
geeft men aan dat alle werkzaamheden gegroepeerd worden naar activi–
teiten die de basis vormen voor de kostenverdeling. Onderscheid wordt
gemaakt in personele en materiële kosten. Grondslag voor de toere–
kening van personeelskosten is de urenverantwoording per salarisklasse.
Uit onderzoek van de commissie blijkt dat bij het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor op districtsniveau buitendienstfunctionarissen
werkzaam kunnen zijn voor meerdere wetten. De verdeling van de tijd
over de wetten gebeurt dan op basis van een norm. Uit haar onderzoek7 Naar een beheersbare collectieve sector.

drs. H M van de Kar e a , Kiuwer, Deventer. maakt de commissie op dat op distnctsniveau dus geen tijd wordt
1981, pagina 104 geschreven.
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Bij de bedrijfsvereniging voor de Detailhandel Ambachten en
Huisvrouwen en bij het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan wordt wel tijd
geschreven. Bij de bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en
Maatschappelijke Belangen en bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid
gebeurt dit niet.

Het ontbreken van tijdsbestedingsregistraties heeft tot gevolg dat
gemaakte uitvoeringskosten niet exact te specificeren zijn. Vooral voor
de bedrijfsverenigingen die zijn aangesloten bij het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor betekent dit dat er maar beperkte mogelijkheden
zijn om de eigen uitvoeringskosten te beïnvloeden en te controleren.
Daardoor bestaat de mogelijkheid dat gedeclareerde kosten niet
gebaseerd zijn op werkelijk verrichte activiteiten. Wat de Toeslagenwet
betreft, gebeurt dit met uitdrukkelijke toestemming van de Sociale Verze–
keringsraad.

Het schatten van de bestede tijd gebeurt veelal door werklastmeting
(bijvoorbeeld op basis van het aantal meldingen). Wat de Toeslagenwet
betreft, wordt gekeken naar de werklast ten behoeve van de
«moeder»wet.

De toerekening van de indirecte kosten (zoals overheadkosten van een
hoofdkantoor) vindt plaats op basis van verdeelsleutels. Het hanteren van
verdeelsleutels is bij alle uitvoeringsorganen onderwerp van accountants–
controle. Er worden nogal eens kanttekeningen geplaatst bij de onder–
bouwing van de verdeelsleutels.

In de Nota «Begrotingen 1992» van de Sociale Verzekeringsraad wordt
gesteld dat de toerekening en afrekening van gerealiseerde kosten bij de
helft van de uitvoeringsorganen geen zichtbare consequenties heeft voor
het opstellen van de begroting. Het gaat hier over de bedrijfsvereniging
voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, het
Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan en de bedrijfsvereniging voor het
Bakkersbedrijf.

De commissie heeft geconstateerd dat begroting en realisatie bij de
uitvoeringsorganen sterk gescheiden werelden zijn. Door het invoeren
van vormen van interne budgettering die deel uitmaken van het begro–
tingsproces en door het invoeren van periodieke budgetrapportages is
daarin verbetering opgetreden.

2.2.7. Administratieve organisatie, controlebestel en automatisering

Administratieve organisatie
Over het algemeen geldt dat de administratieve organisatie rond de

primaire werkprocessen binnen de uitvoeringsorganen, op min of meer
volwaardige wijze is vastgelegd en een weergave is van de huidige
situatie. Bij een aantal organen, namelijk de bedrijfsvereniging voor de
Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen en het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor, is dit nog maar kort het geval

De invoering van de nieuwe Werkloosheidswet in 1987 is voor de
inrichting van de werkprocessen en de beschrijving daarvan van grote
betekenis geweest.

Controlebestel
Het controlebestel is over het algemeen bij de uitvoeringsorganen, en

dan met name bij de grotere, ver uitgewerkt. Het betreft hier controle in
termen van rechtmatigheid en niet in termen van doelmatigheid.
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De commissie merkt op dat aan de «voet» van het controlebestel de
interne controles (verificaties en kwaliteitsbeoordelingen) vooral tot doel
hebben te controleren of de administratie de uitkeringsaanvraag op de
juiste wijze heeft afgehandeld. Het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor verifieert de beoordeelde aanvragen één-op-één, elders wordt
ook steekproefsgewijs gecontroleerd.

Aan de «top» van het controlebestel zijn de externe accountants vooral
gericht op het geven van zogenaamde getrouw-beeldverklaringen bij de
jaarrekeningen van de uitvoeringsorganen. Daartussen ligt, behalve bij
het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan, de controle van de interne accoun–
tants.

De bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschap–
pelijke Belangen kent een tweetal controlesystemen: de controle in de
lijn en die in de staf. Sinds 1989 heeft deze bedrijfsvereniging een
afdelmg kwaliteitsmeting. De lijn en de stafcontroles zijn niet op elkaar
afgestemd. Tot 1 november 1992 was het werk van de interne accoun–
tantsdienst met name gericht op de jaarrekeningcontrole, waarbij de
nadruk lag op de uitkomstencontrole. Een beoordeling van de administra–
tieve organisatie, interne controlemaatregelen en effectiviteit en
efficiency was secundair of viel buiten de taakstelling. Per 1 november
1992 is de taakstelling van de interne accountantsdienst gewijzigd en is
er wel meer aandacht voor de laatstgenoemde punten.

In het kader van Besluit Toezicht 1992 van de Sociale Verzeke–
ringsraad is een discussie gaande over de vraag of en in hoeverre de
verklaringen van de interne en externe accountants zekerheid geven over
de rechtmatigheid van de gevalsbehandeling. Ook is daarbij de vraag aan
de orde of, uitgaande van een single-audit-gedachte, de verschillende
controleactiviteiten op voldoende wijze op elkaar aansluiten.

Bij de meeste uitvoeringsorganen wordt sinds de invoering van het
Besluit Toezicht 1992 van de Sociale Verzekeringsraad gewerkt aan het
onderling afstemmen van interne controle en accountantscontrole. Een
voorbeeld hiervan is het hanteren van dezelfde normen voor accoun–
tantscontroles en kwaliteitscontroles, die worden uitgevoerd in de vorm
van steekproeven.

De vraag of binnen de uitvoeringsorganen in voldoende mate zelfbe–
waking plaatsvindt op het punt van rechtmatigheid wordt mede bepaald
door de discussie over, of en in hoeverre de verklaringen van interne en
externe accountants zekerheid geven over de rechtmatigheid van de
gevalsbehandeling.

Bij het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan is men van mening dat de
accountantsverklaring in ieder geval formeel geen verklaring over de
rechtmatigheid van de uitkeringen inhoudt.

De commissie stelt toch vast dat de verschillende vormen van interne
controle, ten aanzien van rechtmatigheid, zijn aan te merken als
adequate vormen van zelfbewaking.

De verschillende vormen van controle hebben in de periode
1982-1992 echter in geen enkel geval betrekking op de interne doelma–
tigheid van de gevalsbehandeling. Een aantal interne accountants is van
mening dat zij daarin een meer belangrijke rol zouden kunnen vervullen.

A utoma tisehng
Bij alle uitvoenngsorganisaties is sprake van een vergaande automati–

sering van de administratieve werkprocessen. Het voortgaande proces
van automatisering is in belangrijke mate beïnvloed door invoering van
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de Verzekerdenadministratie in het midden van de jaren tachtig.
Overigens hebben majeure wetswijzigingen, zoals de Werkloosheidswet,
omvangrijke en onvoorziene consequenties. Het is daarbij opvallend dat
vaak veel tijd nodig is om de automatisering in de werkprocessen te
implementeren. Met name schaalgrootte blijkt een complicerende factor
te zijn in het automatiseringsproces. Zo werd bij het GAK in het kader
van de verzekerdenadministratie in 1992 nog 25 % van de informatie
fout aangeleverd door werkgevers. De schaalgrootte van het GAK is
hierbij een nadeel.

Bovendien is opvallend dat bij het voortgaande proces van automati–
sering van de administratieve processen binnen de uitvoeringsorganen
geen gebruik wordt gemaakt van elkaars ervaringen. Daaraan wordt
vanuit de Sociale Verzekeringsraad geen sturing gegeven. In de praktijk
blijkt dat elk van de uitvoeringsorganen zowel inhoudelijk als procedureel
op eigen wijze anticipeert op de automatiseringsproblemen die verband
houden met veranderende wetgeving. Hierbij gaat elk van de uitvoerings–
organen uit van eigen hypothesen omtrent het verloop van het wetge–
vingsproces.

Verzekerdenadministratie
De invoering van de verzekerdenadministratie is een moeizaam en

langdurig proces geweest. In hoofdstuk II is dit in het kader van de
arbeidsverleden-eis reeds kort aangegeven.

De verzekerdenadministratie is al sinds de jaren zeventig in discussie,
maar het duurde tot 1989 voor hij wettelijk werd ingevoerd. Op 4 april
1985 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
de Sociale Verzekeringsraad zelfs een aanwijzing gegeven. De Sociale
Verzekeringsraad moest de uitvoeringsorganen sociale verzekering
instrueren met betrekking tot de inrichting van de verzekerdenadmini–
stratie.

De Federatie van Bedrijfsverenigingen heeft vanaf het moment dat de
staatssecretaris een aanwijzing heeft gegeven aan de Sociale Verzeke–
ringsraad altijd bezwaren gehad tegen de invoering van de verzekerden–
administratie. Begin 1987 organiseert de Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen voor de besturen van de bedrijfsverenigingen een conferentie,
ook wel de Waterwolf-conferentie genoemd. In mei 1987 presenteert
deze groep een eindrapport waarin een alternatieve aanpak voor de
verzekerdenadministratie wordt geschetst. Dit alternatief is mede
ingegeven door de bezwaren die de Federatie heeft tegen de voorge–
stelde opzet van de verzekerdenadministratie. Zij vonden bijvoorbeeld dat
de kosten en de baten niet tegen elkaar opwogen. De hoge kosten zijn
onder meer een gevolg van het feit dat in de verzekerdenadministratie
gegevens van alle verzekerden worden bijgehouden, terwijl de bedrijfs–
verenigingen met een deel van de verzekerden nooit te maken krijgen. In
de oude systemen werden deze dan ook niet geadministreerd.

In juni 1987 wordt de SVR-Stuurgroep Verzekerdenadministratie
ingesteld, waarin ook de Federatie van Bedrijfsverenigingen participeert,
ondersteund door de Waterwolf-groep. Er wordt gewerkt aan het
opstellen van een - tweede - circulaire, die voorschriften bevat met
betrekking tot de inrichting van een verzekerdenadministratie. De Sociale
Verzekeringsraad heeft in zijn vergadering van 17 december 1987 deze
voorschriften vastgesteld, en die per circulaire van 30 december 1987
aan de bedrijfsverenigingen medegedeeld.

De uiteindelijke en definitieve verplichting voor het inrichten of doen
inrichten van een verzekerdenadministratie door de uitvoeringsorganen is
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gekomen bij de Wet invoering sociaal-fiscaal nummer, van 28 december
1988.

De verzekerdenadministratie was moeilijk in de oude geautomatiseerde
systemen in te passen. Met name voor het GAK als grootste uitvoerings–
orgaan en met bovendien de oudste systemen was de inpassing van de
verzekerdenadministratie niet eenvoudig te realiseren.

De administraties hebben bij de ontwikkeling van een nieuw geauto–
matiseerd systeem voor de VZA slechts beperkt samengewerkt en van
elkaars ervaring gebruik gemaakt. Zo maakt het Sociaal Fonds Bouwnij–
verheid gebruik van een eigen systeem, waarmee men geen directe
toegang tot de VZA heeft.

Sinds 1988 zijn de uitvoeringsorganen bij wet verplicht een verzeker–
denadministratie in te richten. Nog steeds is de VZA echter niet bij alle
uitvoeringsorganen operationeel. Bij het GAK is de verzekerdenadmini–
stratie sinds 1991 operationeel. Maar bij de Detam is de VZA nog in
ontwikkeling, net als bij het GUO. Bij het GUO wordt de VZA al wel
gebruikt bij verficatie en het leggen van relaties tussen wetten, maar nog
niet bij het vaststellen van het arbeidsverleden.

2.2.8. Fraudebeleid

Algemeen
Aan het eind van de jaren zeventig waren er bij de bedrijfsverenigingen

ongeveer 70 opsporingsambtenaren. Slechts drie bedrijfsverenigingen
kenden interne regels voor fraudebestrijding. In de jaren tachtig ontwik–
kelden zich met name bij de bedrijfsvereniging Bouwnijverheid en het
GAK gestructureerde eigen opsporingsdiensten. Het GAK stemde zijn
ervaringen af met het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.

Van beleid inzake opsporing en afdoening van (vermoede) fraude was
geen sprake. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat één van de doelstel–
lingen van de verzekerdenadministratie juist het mogelijk maken van
fraudebeleid was, «om verkeerde toekenningen van uitkeringen te
voorkomen», zoals de heer Pierik, oud-hoofddirecteur Financieel–
Economisch Beleid en Onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, dat in zijn openbaar verhoor uitdrukte.

Bij het GAK bestaat er sinds 1982 een permanente fraudecommissie
die het beleid op dit terrein ontwikkelt en volgt. Bij de Federatie voor
Bedrijfsverenigingen bestaat er sinds 1980 een werkgroep fraudebe–
strijding voor steun en coördinatie.

De opsporingsdiensten van de uitvoeringsorganen zijn in de periode
1982-1992 substantieel uitgebreid; met name in de tweede helft van de
jaren tachtig is een sterke uitbreiding waarneembaar.

In de jaren tachtig is er ondanks de genoemde ontwikkelingen nauwe–
lijks sprake van een expliciet beleid terzake van de signalering en afhan–
deling van (vermoede) fraude. Beleidsmatig wordt fraudebestrijding door
de bedrijfsverenigingen vooral gezien als een uitvloeisel van effectieve
controle in het kader van de verificatie van rechten c.q. verplichtingen
van verzekerden en aangeslotenen.

De invulling van het fraudebeleid verschilt nogal per uitvoeringsorgaan.
Zo besteedt het Sociaal Fonds Bouwnijverheid van oudsher relatief veel
tijd aan fraude (m.n. koppelbazen) en is men bij de bedrijfsvereniging
voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen van
oudsher gericht op preventie.
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Soorten fraude en procedures
Fraude kan worden onderscheiden naar twee typen:
a. uitkeringsfraude
b. premiefraude

Het proces van de bestrijding van deze beide soorten fraude wordt
hierna beschreven.

a. uitkeringsfraude

- Op het districtskantoor komen signalen binnen van fraude, uit
interne of externe bron.

- Het signaal wordt door de opsporingsfunctionaris getoetst op straf–
rechtelijke onderzoekswaardigheid, eventueel met behulp van informatie
uit een vooronderzoek, soms in samenwerking met de Buitendienst.

- Indien een signaal onderzoekswaardig is, worden prioriteitenstelling
en beschikbaarheid van capaciteit vastgesteld

- Op basis hiervan stelt de opsporingsfunctionaris een onderzoek in en
stelt vast of er voldoende bewijsmateriaal te verkrijgen is om sanctieop–
legging of strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken.

- Bij administratief-rechtelijk afhandelmg wordt de gebruikelijke
procedure voor het sanctiebeleid gevolgd (zie de volgende paragraaf).

- Bij strafrechtelijke afhandeling maakt de opsporingsfunctionaris een
rapport op dat wordt verwerkt in een voorlegger aan de Kleine
Commissie (KC). Als de KC besluit aangifte te doen, maakt de opspo–
ringsfunctionaris als dit nog niet heeft plaatsgevonden een proces–
verbaal op. De officier van justitie kan de zaak seponeren of voor de
rechter brengen.

b. premiefraude

Onderzoek naar premiefraude kan voortvloeien uit signalen via:
- de looninspecteur tijdens een reguliere controle;
- meldpunten zoals het Centraal Meldpunt Malafide Werkgevers van

het GAK;
- geconstateerde uitkeringsfraude;
- deelname aan een multidisciplinair opsporingsteam.

De verhouding tussen de tijd besteed aan werknemers– en werkgever–
sonderzoek ligt op ongeveer 50/50, zij het dat deze verdeling niet
continu is.

Richtlijnen Openbaar Ministerie
Sinds de wetswijziging van 1986 vallen alle sociale zekerheidsorganen

en hun individuele medewerkers, inclusief die van de bedrijfsvereni–
gingen, onder de aangifteplicht van artikel 162 Wetboek van Strafvor–
dering. Bovendien berust op al deze personen een inlichtingenplicht
aangaande alle strafbare feiten waarvan men in zijn functie op de hoogte
raakt en met de opsporing waarvan men niet is belast. In beginsel is men
bij geconstateerde fraude tot overdracht aan de officier van justitie
gehouden, tenzij de Richtlijnen sociale zekerheidsfraude (1981, 1989)
voorzien dat voor een concreet geval de overdracht achterwege kan
blijven.

Reeds vanaf het begin is de praktijk van afdoening van sociale zeker–
heidsfraude gaan afwijken van de criteria in de Richtlijn 1981. Oorzaken
hiervan waren gelegen in de stijging van de gemiddelde fraudeomvang
en in eigen prioriteitstellingen en overwegingen van de betrokken
organen. Bedrijfsverenigingen houden strafbare feiten liever onder zich,
en handelen ze administratief af.
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De huidige richtlijn van het Openbaar Ministerie luidt dat tot vervolging
zal worden overgegaan in gevallen van geconstateerde fraude voor
bedragen boven f 12 000. Tussen f 6000 en f 12 000 moet aangifte
worden gedaan en beneden f 6000 vindt geen aangifte plaats.

Administratieve afdoening
De heer van Herk, oud-werknemersvoorzitter van de FBV, schetste in

het openbaar verhoor wanneer de bedrijfsverenigingen zelf actief
werden.

«(...) als iemand fraudeerde beneden het bedrag waarvoor aangifte
werd gedaan bij het openbaar ministerie, waren de uitvoeringsorganen
gehouden om daar wat aan te doen. Zij konden het bedrag terugvorderen
bij degene die had gefraudeerd, of de uitkering helemaal stopzetten.»

De administratieve afhandeling van fraudes gaat veelal buiten de
opsporingsdiensten om en kan bestaan uit terugvordering en sanctie–
opleggmg De mogelijkheden tot sanctie-oplegging zijn wettelijk
geregeld. De bedrijfsverenigingen maken maar in zeer beperkte mate
gebruik van de mogelijkheid om administratieve boetes op te leggen. In
de meeste gevallen zijn de beslissingen terzake van adminstratieve
boetes en ook terugvordering niet door bedrijfsverenigingen gemanda–
teerd aan de uitvoeringsorganen maar aan de kleine commissies. De
bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid vormt wat dat betreft een
uitzondering. Bestuurder Beuker:

«Neen, deze zaken komen niet in de kleine commissie. Fraudegevallen
komen niet als zodanig in de kleine commissie. Daaraan ligt al een
opsporingsdienstrapport ten grondslag, dat overigens inhoudelijk niet
aan de orde komt. Dat wordt afgehandeld - gemandateerd - door de
opsporingsdienst.»

Organisatorische aspecten
Bij uitvoeringsorganen kan, met betrekking tot uitkerings-fraude,

organisatorisch een drietal routes worden onderscheiden. Ten eerste de
uitkeringsroute, die gericht is op het tot stand brengen van een correcte
vaststelling van het recht op uitkering en van de hoogte en duur ervan,
vervolgens de straf-rechtelijke route, primair gericht op het optimaal
opsporen, vervolgen en afdoen van strafbare feiten en ten derde de
terugvorderingsroute die gericht is op de vaststelling van vorderingen en
de verdere afwikkeling daarvan.

De uitkeringsroute heeft filterende aspecten, waardoor signalen niet
tijdig als fraude worden onderkend: de uitkeringsgerichte bedrijfscultuur,
het beperkte gebruik van controle– en onderzoeksmogelijkheden, en de
gangbare afdoeningsstrategieën. Het fraudebeeld beperkt zich veelal tot
eenvoudig te traceren fraudes als wit-werkfraude en detentie.

Het gewicht van de strafrechtelijke route is afhankelijk van de omvang
van de opsporingsafdeling en de organisatorische plaats ervan. Deze
route is van relatief recente datum. Organisatorisch is er de strafrech–
telijk-positionele variant, vormgegeven in autonome opsporingsafde–
lingen, en de bestuurlijk-positionele variant die gestalte krijgt door
middel van integratie met andere afdelingen.

De organisatorische inbedding van de opsporingsdienst is afhankelijk
van de cultuur in de uitvoeringsorganisatie die vooral uitkeringsgericht is,
zo is af te leiden uit het openbaar verhoor van de heer Molenaar, opspo–
ringsambtenaar bij het GUO.

«Ik denk dat er twee verschillende culturen zijn. De ene noem ik
gemakshalve de «weggeefcultuur», die mede vanuit het verleden is
ontstaan. En de andere, dat zijn wij. Ik denk dat wij alleen maar lastige
mensen zijn in dat gehele patroon. Want nadat wij fraude ontdekt
hebben en die ook kunnen bewijzen, zeggen wij op een gegeven
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moment: Stop! En op dat moment moet men tegen de stroom in fietsen.
Want wij adviseren dan op een gegeven moment niet-geheven premie
alsnog te gaan innen, ten onrechte betaalde uitkeringen terug te gaan
vorderen. Ik denk dat dit in die cultuur alleen maar lastig is, althans zo
ervaar ik dat.»

De heer Molenaar zei voorts in het openbaar verhoor:
«Als het om prioriteitstelling gaat, wordt in maandelijks overleg met de

regionale directie bepaald: welke zaken wel en welke zaken niet. (...)
Als de zaak eenmaal bij justitie bekend is, ook al zou het bestuur mij

willen terugfluiten en de officier zegt «wij gaan door», ga je door. Ik heb
in feite een broodbaas en een baas die bepaalt wat ik moet doen.»

Op de vraag wat zijn oordeel is over de sturing die hij ontvangt,
antwoordde de heer Molenaar: «daar merk ik eerlijk gezegd weinig van».

2.2.9. Organisatie werkwijze en werkprocessen bij de administraties

Centraal versus decentraal
Het uitvoeringsproces wordt sterk hiërarchisch aangestuurd. Zodoende

ligt meer nadruk op de verticale relaties dan op horizontale relaties
tussen uitvoerders eerder en later in het uitvoeringsproces. Pas op een
zeer hoog hiërarchisch niveau in de organisaties zijn uitvoerders
aanspreekbaar op de kwaliteit van de procesgang als geheel.

Bij de bedrijfsverenigingen wordt over elk aspect van het uitvoerings–
proces via een aparte hiërarchische lijn gecommuniceerd. Voor zover het
hierbij gaat om het overbrengen van specifieke deskundigheid is dit de
meest doelmatige werkwijze. Maar deze werkwijze is niet doelmatig als
het gaat om het gezamenlijk begeleiden van een zieke werknemer. Dan is
horizontale samenwerking tussen verschillende disciplines noodzakelijk.

Een verschil tussen het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en de
meeste zelfadministreerders is dat in de organisatie van het Gemeen–
schappelijk administratiekantoor meer bevoegdheden zijn gedelegeerd
aan de districtskantoren. Bij enkele zelfadministreerders vindt de afhan–
deling van bijvoorbeeld moeilijke gevallen en gevallen van fraude nog
plaats op het hoofdkantoor. Hierdoor treedt vertraging op in de
procedure. Recente decentralisatieprojecten bij de zelfadministreerders
beogen verandering te brengen in deze situatie.

Bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor verzorgen de districts–
kantoren de uitvoering van de Ziektewet, Algemene Arbeidsongeschikt–
heidswet, Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Werkloos–
heidswet en Toeslagenwet. Concreet houdt dit in het verstrekken van
uitkeringen, begeleiden en controleren, de uitvoering van de WAGW en
het realiseren van AAW-voorzieningen.

Bijvoorbeeld bij de bedrijfsvereniging voor de Detailhandel,
Ambachten en Huisvrouwen vond tot 1987 de uitvoering plaats op
centraal niveau op het hoofdkantoor. Sinds 1987 zijn verschillende
onderdelen van het proces gedecentraliseerd naar de districtskantoren.
Daar vinden nu ondere andere de volgende activiteiten plaats: intake,
dossieraanmaak, beoordeling, vaststelling en voorlegging.

Bij de bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en
Maatschappelijke Belangen vond de beoordeling in 1982 nog centraal
plaats. Decentraal werd de melding gedaan, werden de formulieren
verzameld en naar het hoofdkantoor gezonden. In 1989 vond volledige
decentralisatie van de uitvoering van bijvoorbeeld de Werkloosheidswet
plaats naar de regiokantoren.
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De motieven van de decentralisatie-projecten van de zelfadmini–
streerders komen overeen met de motieven voor regionalisering bij het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor. De projecten zijn erop gericht
meer taken te laten uitvoeren in de regio en bevoegdheden over te
dragen. De bedrijfsverenigingen noemen de volgende doelstellmgen bij
deze projecten:

- sneller werken en het voorkomen van doublures in het werk;
- meer klantgericht werken, naarmate men verder van de cliënt zit,

wordt ambtelijk gedrag versterkt;
- het beter kunnen realiseren van verzuimprojecten;
- een cultuuromslag, de bedrijfsverenigingen maken zich op voor een

concurrentieslag rond de toekomstige markt voor arbeidsongeschikt–
heidsverzekeringen.

De thans lopende projecten van decentralisatie en regionalisering
hebben verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid als
oogmerk, met een bedrijfstakgewijze structuur als uitgangspunt.

Contacten hoofdkantoor en districtskantoor
Belangrijkste contacten tussen het hoofdkantoor en het districts–

kantoor zijn:
- leidraad en verwerking van jurisprudentie
- voorleggerij
- deelname van medewerkers districtskantoren aan landelijke produkt–

groepen. Daardoor worden eisen decentrale apparaat verwerkt in
landelijk ontwikkelde systemen.

- doorgeven van signalen, oplossen problemen, bijvoorbeeld
contacten met de juridische afdeling of de beleidsafdeling van het hoofd–
kantoor over problemen bij voorleggers en beroepszaken.

Leidraden
Leidraden, maken het voor de bedrijfsverenigingen mogelijk de

uitvoering grotendeels te mandateren aan hun administraties. In de
leidraden is de wet vertaald in uitvoeringsinstructies, daarnaast is in een
leidraad vaak specifiek beleid voor de betreffende bedrijfsvereniging
opgenomen. Vooral bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
vormt dit een complicatie, daar de meeste beoordelaars een groot aantal
bedrijfsverenigingen onder zich hebben en al deze leidraden moeten
raadplegen. Leidraden zijn zeer gedetailleerd uitgewerkt, één leidraad
omvat 2 tot 5 handboeken.

Voorleggerij
Zowel bij de beoordeling van de melding als bij de beoordeling tijdens

het uitkeringstraject is het mogelijk dat een beslissing niet gemandateerd
is door het bestuur aan de administratie. Wanneer bijvoorbeeld de
mogelijkheid bestaat dat er onvoldoende recht wordt gedaan aan de
achtergrond van een individueel geval, dan houdt het bestuur van een
bedrijfsvereniging zelf beslissingsbevoegdheid. Het bestuur mandateert
de beslissingbevoegdheid in deze gevallen aan een uit haar midden
benoemde en paritair samengestelde commissie. Deze commissie heet
meestal kleine commissie en soms werkcommissie.

De kleine commissie besluit op basis van de informatie uit het dossier
en de advies-beslissing zoals die worden «voorgelegd» door het districts–
kantoor en/of het hoofdkantoor. Dergelijke stukken heten daarom
«voorleggers».

De «voorleggerij» kost veel tijd en capaciteit. Het traject behelst voor
de administratie globaal de volgende activiteiten:

- onderzoek om tot volledige informatie te komen
- voorlegger concipiëren en toetsen door chef en bij complexe zaken

soms ook door de juridische afdeling
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- opsturen naar het kleine commissie-secretariaat, deze toetst en
stuurt de voorlegger soms retour

- agenderen in kleine commissie

De beoordelaar schrijft een advies, vaak na overleg met de chef. Het
hoofdkantoor toetst in vele gevallen dit advies alvorens het aan de kleine
commissie voor te leggen. Het besluit van de kleine commissie wordt via
het hoofdkantoor aan het districtskantoor meegedeeld.

De hoofdfunctie van een voorlegger is het verstrekken van informatie
en advies, zodat de kleine commissie een beslissing kan nemen wanneer
een geval niet gemandateerd is aan de administratie. Bijkomend resultaat
is echter het houden van een vinger aan de pols, voeling hebben met de
praktijk. Kleine commissies geven op grond van de voorleggers signalen
aan het bestuur over beleidswijzigingen.

De bedrijfsvereniging voor Bank– en Verzekeringswezen, de Groot–
handel en Vrije Beroepen heeft de uitspraak gedaan dat bij het
beschikbaar komen van meer bestuursinformatie de bestuurlijke
bereidheid tot heroverweging van de voorleggerij groter zal zijn. Deze
bestuursinformatie zou zicht moeten geven op de kwantiteit en kwaliteit
van de uitvoering. De bedrijfsvereniging voor de Detailhandel,
Ambachten en Huisvrouwen stelt dat de huidige voorleggerij gehand–
haafd dient te blijven. Door enkele bedrijfsverenigingen is gemeld dat
voorleggerij van lopende gevallen waar zich een probleem voordoet,
onvoldoende plaatsvindt door werkdruk.

De commissie vindt dat de communicatie tussen het hoofdkantoor en
het districtskantoor beperkt is. Dit geldt in versterkte mate voor de
communicatie tussen het bestuur van de bedrijfsvereniging en het
districtskantoor. Er wordt wel veel gecommuniceerd over voorleggers,
sancties etcetera, maar in veel mindere mate over beleidsmatige onder–
werpen. De uitvoering heeft geen idee wat er met haar ideeën en
suggesties gedaan wordt op het hoofdkantoor.

2.3. Bestuur bedrijfsvereniging

2.3.1. Samenstelling

Het bestuur is belast met de formele leiding, het formuleert de beleids–
uitgangspunten en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Enkele
bedtïjfsverenigingen kennen naast het hoofdbestuur een dagelijks
bestuur. In de meeste gevallen heeft het bestuur de besluitvorming en de
controle op uitvoering overgedragen aan de kleine commissies.

De besturen van bedrijfsverenigingen zijn paritair samengesteld uit
vertegenwoordigers van werknemers– en werkgeversorganisaties in de
bedrijfstak. Beide geledingen leveren een voorzitter, die om het jaar de
eerste positie bekleedt.

Uitzondering hierop is de samenstelling van het bestuur van de
«rest»-bedrijfsvereniging, de Nieuwe Algemene (de BV 26), die niet voor
èén speciale bedrijfstak de sociale-verzekeringswetgeving uitvoert maar
voor die groepen van werknemers die buiten de bedrijfstakindeling
vallen, zoals uitzendkrachten. De bestuursleden van deze bedrijfsver–
eniging zijn door de centrale werkgevers– en werknemersorganisaties
voorgedragen.

De besturen van de bedrijfsverenigingen vergaderen gemiddeld vier
keer per jaar. Daarnaast onderhouden de werknemers– en de werkge–
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versvoorzitter contacten met het management van de administraties. De
kleine commissies die namens het bestuur werkzaamheden verrichten
inzake de individuele gevalsbehandeling komen gemiddeld twee maal per
maand bijeen.

2.3.2. Inhoud en werkwijze bestuursvergaderingen

Aan de bedrijfsverenigingen is een uitgebreide vragenlijst verzonden.
Bewust zijn de vragen bij de besturen van bedrijfsverenigingen
neergelegd; zij zijn immers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
binnen hun bedrijfsvereniging inclusief de uitvoering.

Uit de geretourneerde vragenlijsten is duidelijk geworden dat de
bedrijfsverenigingen afgestemde informatie hebben gegeven in die zin
dat de bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor aangesloten
bedrijfsverenigingen in veel gevallen dezelfde informatie (uiteraard met
name de informatie die over het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor ging) of dezelfde type gegevens verstrekten.

Naast de ingevulde vragenlijsten en de daarbij verstrekte schriftelijke
stukken zijn van vrijwel alle bedrijfsverenigingen de besluitenlijsten en
een veelheid van verslagen over de periode 1982-1992 van de afzonder–
lijke bedrijfsverenigingen bestudeerd.

Hoewel natuurlijk de zaken maar voor een deel in de bestuursvergade–
ringen worden gedaan, heeft de commissie toch inzicht kunnen
verkrijgen in de inhoud van de discussies en de wijze waarop zij plaats–
vinden.

Op basis van het onderzochte materiaal werden reacties van bedrijfs–
verenigingen op de vragenlijst geverifieerd; werden standpunten,
besluiten en activiteiten voor een aantal specifieke onderwerpen geïnven–
tariseerd (volumebeleid; sanctiebeleid; structuur uitvoeringsorganisatie
sociale zekerheid; relatie wettelijke en boven-/buitenwettelijke taken van
de bedrijfsvereniging) en werd onderzocht waarin bedrijfsverenigingen
zich van elkaar onderscheiden.

De onderwerpen waar besturen van bedrijfsverenigingen zich mee
bezighouden, laten zich in grote lijnen als volgt categoriseren:

1. Strategische vraagstukken en positioneringsvraagstukken

Dit zijn vraagstukken over de functie van de sociale zekerheid in het
Nederlandse maatschappelijke bestel en arbeidsbestel en de positie en
rol van de belangrijkste actoren/uitvoeringsorganen hierin.

Deze onderwerpen verschijnen meestal op de agenda naar aanleiding
van een vraag of enquète van de Federatie van Bedrijfsverenigingen (zie
§3).

Voorbeelden:
- synthesemodel
- herziening organisatiewet sociale verzekeringen.

2. Beheersvraagstukken

Beheersvraagstukken hebben betrekking op de wijze waarop de
bedrijfsvoering door de bedrijfsverenigingen en hun administraties
gestalte moet krijgen. Deze onderwerpen worden soms door de FBV,
soms door de administratie op de agenda gezet.

Voorbeelden:
- fusie bedrijfsverenigingen
- mandaten Gemeenschappelijk Administratiekantoor/GMD

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 158



- automatisering
- verzekerdenadministratie
- uitvoeringsorganisatie (bij zelfadministrerende bedrijfsverenigingen)
- uitvoeringskosten Gemeenschappelijk Administratiekantoor
- delegatiebesluiten
- interne organisatie (Kleine Commissies, risicogroepen).

3. Eigen beleidsruimte in de uitvoering

Dit betreft beleidsmatige vraagstukken inzake de toepassing van wet–
en regelgeving, indien en voorzover vallend binnen de bevoegdheden en
beleidsruimte van de bedrijfsvereniging.

Beleid kan betrekking hebben op de uitvoering van sociale-verzeke–
ringswetten; op de uitvoering van bovenwettelijke regelingen; op
preventie-/volumebeleid met betrekking tot de gehele bedrijfsvereniging
of delen (sectoren, risicogroepen) ervan.

Deze onderwerpen worden soms door de FBV, soms door de admini–
stratie en, in geval van boven– en buitenwettelijke uitkeringen, door
sociale partners op de agenda gezet.

Voorbeelden:
- toepassing dagloonbesluiten
- sanctiebeleid ZW en WW
- criteria AKER's
- premievaststelling
- fraudebeleid
- incassobeleid
- bedrijfsgebonden verzuimbegeleiding
- volumebeleid
- bovenwettelijke uitkeringen
- premiedifferentiatie
- werkbriefjes.

4. Uitvoeringspraktijk

Dit betreft vraagstukken rond de toepassing van wet– en regelgeving in
individuele gevallen, waarbij het bestuur van de bedrijfsvereniging als
verantwoordelijke instantie besluiten kan nemen, voorzover besluit–
vorming daarover niet is gemandateerd aan de administratie of de kleine
commissies.

Voorbeelden:
- faillissementsaanvragen
- toepassing sancties
- individuele gevalsbehandeling
- indelingskwesties
- jurisprudentie.
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De door de bedrijfsverenigingen opgegeven bestuursonderwerpen,
geteld en gerangschikt naar hiervoorgenoemde vier categorieën zijn
schematisch weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 3. Categorieën bestuursonderwerpen per bedrijfsvereniging

Categorie
Bedrijfsvereniging

BV AG
BV Tabak
BV 2 (Zuivel)
BV 3 (Bouw)
BV 4 (Hout)
BV 8 (Grafische)
BV 10 (Metaal)
BV 15 (Bakkers)
BV 16 (Slagers)
BV 18 (Detam)
BV 19 (Habivi)
BV 20 (Koopvaardij)
BV 21 (Vervoer)
BV 22 (Horeca)
BV23 (Gezondheid)
BV 24 (Overheid)
BV 25 (Banken)
BV 26 (Nwe Algemene)
BV 27 (Nwe Industr.)

1 2
strategie beheer
positie

3
7
1

1 2
1
2

1
1 4

3
1 5

2
1
4

1 3
1 4
1 2
1 5
1 1
1 2

3
wet– en
regelgeving

5
2
3
6
8
6
8
2
5
3
8
9
5

13
5
5
4
5
7

4
uitvoering

1

Sommige onderwerpen krijgen van de 19 onderzochte bedrijfsvereni–
gingen beduidend meer aandacht dan andere

De commissie heeft de belangrijkste onderwerpen naar inhoudelijke
samenhang geclusterd. Zo kon inzicht verworven worden in de voor
bedrijfsverenigingen belangrijkste onderwerpen die het vaakst op
agenda's en in bestuursstukken genoemd werden.

(14) Verzuimpreventie ZW, BGVB, verzuimregistratie.
(14) Sanctiebeleid WW, controle en begeleiding WW.
(10) (Relatie met/kosten van) uitvoeringsorganisatie.
(10) Indelingskwesties, samenvoeging bedrijfsverenigingen.
(7) Synthesemodel, invoering sociaal consulenten.
(6) Stelselherziening, toepassmg WW.
(5) Aanvullingen op ZW of WAO.
(5) Sanctiebeleid ZW.
(5) Premiedifferentiatie ZW.
(5) Verplichtingen/toelatingscriteria AKER's.
(5) AAW-problematiek.
(4) Fraudebeleid (ten opzichte van werkgevers).
(4) Premie-incasso en –afdracht.
(4) Samenwerking met derden (GMD, NIA, BGD etc.).
(4) Delegatie– en mandaatsbesluiten.
(3) Begeleiding en reïntegratie arbeidsongeschikten.
(3) Gelegenheidsarbeid.
(3) Dagloonbesluit ZW.
(3) Automatisering.
(3) Scholingsbeleid WW.

De keren dat besturen zich bogen over onderwerpen werden behalve
geturfd ook onderzocht naar de mate waarin ze werden behandeld
danwel als hamerstuk konden worden afgehandeld.
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Uit deze meer kwalitatieve benadering ontstaat het volgende beeld:
- bedrijfsverenigingen houden zich nauwelijks bezig met strategische

vraagstukken of positioneringskwesties.
- Hoewel bedrijfsverenigingen zeggen uitvoeringskwesties en vraag–

stukken rond toepassing van wet– en regelgeving niet belangrijk te
vinden vormen zij in de praktijk een belangrijk bestanddeel van de
agenda's van bestuursvergaderingen.

- zelfadministrerende bedrijfsverenigingen besteden belangrijk meer
aandacht aan beheerszaken dan Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor-bedrijfsverenigingen.

- Ten aanzien van de wetten die door de bedrijfsverenigingen worden
uitgevoerd, gaat verreweg de meeste aandacht uit naar de uitvoering van
de ZW. Op enige afstand volgt de uitvoering van de (n)WW. WAO en TW
krijgen nauwelijks aandacht.

- Voorzover volumebeleid een rol speelt, heeft dit met name
betrekking op de ZW. Volumebeleid WW en WAO heeft in de onder–
zochte periode nauwelijks aandacht gekregen.

Het is opmerkelijk dat een aantal onderwerpen helemaal niet genoemd
wordt. Zo heeft geen enkele bedrijfsvereniging de WAO-problematiek
genoemd. De discussies over de uitvoeringsstructuur komen ternau–
wernood aan de orde. De discussies die in 1985 rond samenwerking zijn
gestart door de presidia van Gemeenschappelijk Administratiekantoor en
GMD komen in de besturen van bedrijfsverenigingen pas in 1988 aan de
orde via de desbetreffende FBV-nota. In het voorbereidingstraject is
geen rol van de besturen aangetroffen. Belangrijke beleidskwesties voor
de bedrijfsverenigingen als samenwerking met de Gemeenschappelijke
Medische Dienst inzake de overdracht van de gevalsbehandeling, de
toekomstige positie in de uitvoering van de sociale verzekeringen en het
volume WAO zijn amper vergaderonderwerpen voor de besturen van
bedrijfsverenigingen. Ook de majeure wijziging van het stelsel in 1986
als totaliteit is geen belangrijk punt voor de bestuursvergaderingen.

De commissie maakt hieruit op dat de aandacht van de bedrijfsvereni–
gingen vooral gericht was op de uitkeringsverzorging en veel minder op
beleidsmatige aangelegenheden, waaronder de ontwikkeling van de
volumina.

Uit de bestudering van de bestuursstukken komt voorts een aantal
opmerkelijke punten over de werkwijze naar voren.

Er zijn relatief lange beleidscycli. Langdurige procedures (eerst advies
vragen aan de FBV) en ruggespraak bij de sociale partners zijn de
oorzaak van die lange cycli. Maar ook de lage vergaderfrequentie –de
besturen vergaderen gemiddeld eens per kwartaal– is daar debet aan.

Bij de agenda's zijn veel stukken gevoegd. Bestuursleden krijgen veel
gegevens in de vorm van statistieken en inhoudelijke sociale-verzeke–
ringsteksten, en vragen daar zelf ook om. Niet is gebleken dat deze grote
hoeveelheid gegevens heeft geleid tot beleidsmatige bestuurskracht.

De belangrijkste discussies vinden veelal plaats in het dagelijks bestuur
waar de «spraakmakers» van werkgevers en werknemers elkaar tegen–
komen. De ledenraad ofwel de algemene vergadering speelt in geen van
de bedrijfsverenigingen een rol van betekenis.

Soms zijn de verschillende rollen van de bestuurders zichtbaar.
Bestuurders moeten soms èn de belangen van de leden van de eigen
brancheorganisatie behartigen én tegelijkertijd de organisatie besturen.

In de onderzochte periode zijn ook twee trendombuigingen waar te
nemen in het functioneren van de besturen. Vanaf 1986/1987 verandert
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een aantal zaken tegelijkertijd. Er wordt vaker vergaderd; een toename
van 50% bij de bedrijfsverenigingen, aangesloten bij het Gemeenschap–
pelijk Administratiekantoor. Behalve vaker wordt er ook over meer onder–
werpen vergaderd. De agenda's voor de vergaderingen zijn langer.
Tevens wordt aanzienlijk meer personeel aangetrokken bij de bedrijfsver–
enigingen. Dwars door die ontwikkelingen heen lopen er reorganisaties
waarbij de uitvoering in de regio's meer gestalte krijgt.

De tweede ombuiging is meer inhoudelijk. Vanaf 1990 komen er meer
onderwerpen op de agenda's te staan die meer een reïntegratiekarakter
hebben.

Bij beide ombuigingen valt de invloed van buitenaf op. In 1986 is er de
wettelijke stelselwijziging en vanaf het einde van de jaren tachtig komen
de maatschappelijke discussies over volumebeleid meer en meer op
gang, onder andere uitmondend in het najaarsakkoord uit 1990 van de
Stichting van de Arbeid.

De meeste aandacht van de besturen gaat uit naar de uitkeringsver–
zorging. Behalve in de vergaderingen komt dat het meest pregnant tot
uiting in het werk van de kleine commissies.

2.3.3. Kleine commissies

Alle besturen hebben naast het (algemeen) bestuur een of meerdere
kleine commissies. Sommige grote besturen hebben een dagelijks
bestuur (bijvoorbeeld BVG) of werken met een algemene kleine
commissie. Dit is een gezamenlijke vergadering van de kleine
commissies van één bedrijfsvereniging die uiteenlopende groepen van
bedrijfsorganisaties herbergt (Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging).

Per bedrijfsvereniging zijn de kleine commissies wisselend in aantal,
omvang en samenstelling, maar ze zijn wel altijd paritair. De werkwijzen
kunnen uiteen lopen. Bij sommige bedrijfsverenigingen wordt bij
stakende stemmen het geval aan het bestuur voorgelegd, bij andere
bedrijfsverenigingen laat men de administratie de doorslag geven.
Gemeenschappelijk echter is de taakstelling van de kleine commissies.
Zij beoordelen gevallen in de uitvoering die niet binnen de mandatering
aan de administratie vallen.

Uitkeringsgerechtigden met uiteenlopende arbeidsverleden, sanctie–
toepassingen en fraude-gevallen zijn vaak niet gedelegeerd aan de
administratie. Om te voorkomen dat het bestuur van een bedrijfsver–
eniging eens per kwartaal met vele honderden individuele gevallen belast
wordt, zijn die gevallen aan een - letterlijk - kleine commissie gedele–
geerd die voor hem de beslissingen neemt.

De kleine commissie besluit op basis van de informatie uit de
voorleggers. De kleine commissies krijgen ongeveer 5% van alle gevallen
voorgelegd door de administratie. Per vergadering nemen de leden van
de kleine commissie tientallen voorleggers door. De besturen besteden
veel tijd aan het vergaderen over de voorleggers en aan het voorbereiden
van die vergaderingen.

Het aantal afwijkende beslissingen dat de kleine commissie neemt ten
opzichte van het advies is niet groot, ±5%.

Het percentage beslissingen van de kleine commissie dat uiteindelijk
afwijkt van het totaal aantal beslissingen is dan niet meer dan grofweg
een kwart procent.
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Bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor heeft in 1992 evaluatie
en analyse van de voorleggerij plaatsgevonden. Daarbij zijn als doelstel–
lingen naar voren gekomen:

- Primair: besluit individueel geval, eenheid van besluitvorming.
- Secundair: beleidsvorming, zicht op (nieuwe) ontwikkelingen,

controle op het Gemeenschappelijk Administratiekantoor.

Het onderzoek van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
concludeert dat de werkwijze met voorleggers geen goed middel is voor
de secundaire doelstelling. Beleidsvorming via voorleggerij is te duur en
niet doelmatig (de doorlooptijd binnen de administratie is bijzonder lang).
Momenteel is op 4 plaatsen een proef gaande met verbeteren van
bestuurs– en beleidsinformatie op het werkproces.

Binnen enkele bedrijfsverenigingen wordt de laatste jaren nagedacht
of het kleine-commissiewerk in de huidige vorm nog wel te handhaven is.
Directeur Schripsema van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid en
de Geestelijke en Maatschappelijke verwoordde dat als volgt in het
openbaar verhoor: «Ik kan mij andere taakverdelingen voorstellen,
waarbij de aandacht meer zou worden gericht op het beleid van de BVG
en minder op echte uitvoeringstechnische zaken, die vaak in kleine
commissies aan de orde zijn». De heer De Geus, vice-voorzitter van het
CNV, was ten overstaan van de commissie voorstander van «meer inves–
teren in het besturen op hoofdlijnen en minder tijd besteden aan het
kleine-commissiewerk».

Ten aanzien van de doelstellingen beleidsvorming en controle, alsmede
ten aanzien van de vertaling van beleid naar de werkvloer heeft de
commissie verder moeten constateren dat geen systematische terugkop–
peling plaatsvindt van de kleine-commissiebesluiten naar de uitvoe–
renden die met de beoordeling van de gevallen belast zijn. Er ontbreken
coördinatiepunten waarlangs die terugkoppeling zou kunnen plaats–
vinden. Medewerkers in de uitvoerende organisaties spreken over een
«zwart gat»: veel informatie gaat erin, maar er komt niets meer uit.

Er wordt door de bestuurders veel energie en tijd gestoken in het werk
van de kleine commissies. «Het accent wat betreft het tijdsbeslag lag in
de kleine commissie», aldus de heer De Geus, voormalig bestuurder van
een aantal bedrijfsverenigingen.

De commissie constateert samenvattend dat de kleine commissies
zeer veel tijd en energie steken in het nemen van beslissingen over die
gevallen die niet zijn overgelaten aan de administratie. Kleine
commmissies hebben geen zicht op de uitvoering van het mandaat en
dus ook niet op de dagelijkse uitvoeringspraktijk. De geschetste
werkwijze is evenmin een instrument voor de sturing van het beleid van
en binnen bedrijfsverenigingen.

De eindconclusie over de kleine commissies kan geen andere zijn dan
dat hun functioneren niet doelmatig is, en niet als een systeem van
zelfbewaking binnen de uitvoering van de sociale-verzekeringen
beschouwd kan worden.

2.4. Verhouding bestuur-administratie

Behalve dat de administratie-organen de feitelijke uitvoering van de
sociale-verzekeringswetten verzorgen hebben zij ook een belangrijke
invloed op het functioneren van de besturen van bedrijfsverenigingen.
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De directies en de medewerkers van de administraties zijn vanwege
hun dagelijkse omgang met de uitvoermg als de deskundigen te
beschouwen. De bestuurders van bedrijfsverenigingen doen hun bestuur–
lijke werk vanuit hun hoofdfuncties, zoals het besturen van een vakbond
of een werkgeversorganisatie. Wel zijn zij als professionals te
beschouwen in die zin dat hun kennis van de technische wetstoepassing
erg groot is dankzij het vele werk dat in de kleine commissies gedaan
wordt. Zo hebben zij expertise opgebouwd over de individuele gevalsbe–
handeling. Maar ten aanzien van beleids– en bedrijfsmatige vertaling van
wet– en regelgeving en van de interne bedrijfsvoering verkeren zij in een
achterstandssituatie ten opzichte van het management.

De heer Bekema, voormalig bestuurder én voormalig districtsdirecteur
van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor zei in dat verband: «(...)
als bestuurder van een bedrijfsvereniging sta je toch (...) erg ver van de
uitvoeringspraktijk af. Ik had geen idee, dat het op deze manier verliep».

De commissie heeft aangetroffen dat de vergaderagenda's van de
besturen sterk afhankelijk zijn van de inbreng van de administratie.
Vrijwel alle agendapunten worden aangeleverd en inhoudelijk voorbereid
door de medewerkers van de administraties. Hoewel de bestuurders
aangeven dat zij uiteraard zelf agendapunten kunnen inbrengen, beves–
tigen ook zij het beeld dat het vooral de administraties zijn die bepalen
wat door besturen besproken wordt. De heer Klein Overmeen,
bestuurder van meerdere bedrijfsverenigingen zei hierover: «een
belangrijk deel en eigenlijk het overgrote deel kwam uit de koker van de
administratie». Bestuurder Beuker van de bedrijfsvereniging voor de
Bouwnijverheid gaf ook aan dat «in feite de administratie» de bestuurs–
agenda van de bedrijfsvereniging Bouw bepaalde.

De administraties en met name het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor zijn bij de bestuursvergaderingen aanwezig, bereiden die inhou–
delijk in belangrijke mate voor en hebben uiteraard ook de operationele
verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Door dit laatste punt zorgen zij
voor uniformering in de werk– en besluitvormingsprocessen. ledere
bedrijfsvereniging maakt gebruik van dezelfde infrastructuur. Via
uitvoering - inclusief het voorleggen van zaken aan de kleine commissies
- en het leveren van de input voor de bestuursvergaderingen speelt de
administratie een uniformerende rol.

Bij de belangrijke onderwerpen, die de besturen noemden, wordt naar
eigen zeggen veelal niet afgeweken van de standpunten die door de
administratie worden voorgelegd. De verklaring daarvoor zou zijn dat een
beperkt aantal van de belangrijkste bestuurders, te weten voorzitters
en/of secretarissen met de directies van de administratie in het
voortraject veel zaken doorneemt, maar dat is niet terug te vinden in
stukken. Schripsema noemde het «overleg tussen de voorzitters en de
directeur (hijzelf, red.)». De bestuursverslagen bevestigen het beeld van
een grote rol van de administratie.

De toegevoegde waarde van de besturen ten aanzien van beleid en
uitvoering door bedrijfsverenigingen is gering te noemen. Voor zover
initiatieven worden genomen of besproken ten aanzien van bijvoorbeeld
ziekteverzuimbestrijding zijn die vrijwel altijd toe te rekenen aan de
administraties. De besturen zijn in dat opzicht reactief. Zij vergaderen
naar aanleiding van wat de eigen apparaten op de agenda plaatsen,
danwel naar aanleiding van wat de wetgever of de toezichthouder aan
regelgeving op de uitvoeringsorganisatie af doet komen. Maar ook dan
vindt voorbereiding plaats door de administraties.
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Administraties bepalen volgens de waarneming van de commissie
feitelijk een belangrijk deel van het beleid van de bedrijfsverenigingen. Zij
initiëren beleid, en in de enkele gevallen dat besturen met eigen initi–
atieven komen, houden zij dat zelfs wel eens tegen. De heer De Geus,
die bestuurder van enkele bedrijfsverenigingen was, noemde in dat
verband als «aardig voorbeeld» een initiatief van het bestuur van de
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB) : «De NAB heeft een vrij
vooruitstrevend plan gemaakt voor volume-aanpak. Dat plan is
ontwikkeld in de kleine commissie. Vervolgens wordt tegen de admin–
strateur gezegd: werk daaraan mee, kijk hoe dat vanuit de praktijk
handen en voeten kan worden gegeven. De administrateur zegt: daar
hebben wij op dit moment geen mankracht voor vrij. Dat is natuurlijk
heel vreemd. Als je dat als bestuur geweldig belangrijk vindt, dan moet je
om die mankracht vragen en dan moet je die ook krijgen.» Algemener
stelde hij «Het moet mogelijk zijn dat het bestuur eisen stelt aan de
administratie (...) Uiteindelijk bereik je met een moreel appel of met
formele regelgeving minder dan met een dynamisch marktgeoriënteerd
evenwicht».

«Het kost de nodige moeite om in de relatie opdrachtgever-admini–
strateur de goede managementtools ter beschikking te krijgen. Ik heb het
niet alleen over informatie, maar ook over kwaliteitsdoelstellingen. Het
najaarsakkoord heeft voor het eerst een heel duidelijk kader gegeven
voor toetsing. Mijn indruk is, dat het een moeizaam proces is om dat op
gang te krijgen. Terzelfdertijd zien wij wel van tijd tot tijd verbetering. Wij
hebben ons best verkeken op de vertaling hiervan in de organisatie en in
de relatie opdrachtgever-administrateur.»

De commissie stelt vast dat van een echte opdrachtgever-opdracht–
nemer relatie tussen het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en de
aldaar aangesloten bedrijfsverenigingen geen sprake is.

Duidelijk mag zijn dat deze conclusie met name geldt voor bedrijfsver–
enigingen die hun administratie hebben uitbesteed aan administratiekan–
toren. De zelfadministrerende bedrijfsverenigingen kennen dit
verschijnsel ogenschijnlijk in mindere mate omdat tussen bestuur van
bedrijfsvereniging en directie van de uitvoerende organisatie niet ook
nog een bestuur van de uitvoerende organisatie zit. De communicatie–
lijnen zijn dan korter en het apparaat heeft slechts de wensen van één
grote opdrachtgever te bedienen. Maar de invloed van het apparaat en
de directies is hier in feite even groot.

Voor elke organisatie zijn de aan de werkprocessen verbonden kosten
een belangrijk gegeven. Het inzicht in en de inzet van de kosten kunnen
als bestuurlijke instrumenten worden aangewend om prioriteiten te
stellen. Zo kunnen meer of minder activiteiten ontplooid worden om tot
effectieve en efficiënte uitvoering te komen.

Voor besturen van bedrijfsverenigingen die in hun totaliteit met
ongeveer 2 miljard gulden aan uitvoeringskosten te maken hebben kan
inzicht in de aanwending van die kosten een belangrijk instrument
betekenen.

Uitvoering van dezelfde processen van bedrijfsverenigingen door één
orgaan kan dan kostenverlagende effecten teweegbrengen, maar
herbergt tegelijkertijd het gevaar dat sturing op kosten door één of
enkele bedrijfsverenigingen moeilijker wordt.

Bestuurder van enkele bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
aangesloten bedrijfsverenigingen, de heer Kos daarover: «Het
gezamenlijk laten administreren van zaken kan tot kostenverlaging leiden.
Maar het kan ook in andere situaties tot kostenverhoging leiden, omdat
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je in het collectief mee moet betalen voor zaken, die door andere
bedrijfsverenigingen worden uitgevoerd».

«Er is inzicht in de kosten. Wij zien de kostenontwikkeling, die plaats–
vindt. Wij hebben weinig middelen in handen. Daarover vindt momenteel
een discussie plaats tussen het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
en de BV 25 (de Bedrijfsvereniging Banken). Wij willen instrumentarium
hebben om aan sturing te kunnen doen, als het gaat over de kostenont–
wikkeling». Kortom, de besturen zien de kostenontwikkeling aan zich
voorbijtrekken zonder dat zij met de wetenschap iets kunnen doen. Het
onderzoek heeft echter aangetoond dat van inzicht ook nog maar zeer
recent sprake is.

Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor gebruikt pas sinds 1993
een begroting die is uitgesplitst naar alle bedrijfsverenigingen. Daarvoor
werden de kosten aan de hand van verdeelsleutels achteraf in rekening
gebracht. Toen bestond slechts inzicht in wat er betaald moest worden.
De uitvoering sturen was dan niet mogelijk. In § 2.2.6. is nader ingegaan
op invulling en gebruikmaking van de begroting. In die paragraaf werd
ook geconstateerd dat aan de begroting tot op heden geen meerjarenbe–
leidsplannen ten grondslag hebben gelegen. Uitwerking van beleidsvoor–
nemens, zo ze al door besturen zijn geformuleerd, bijvoorbeeld op het
gebied van volumebeheersing, worden erg moeilijk.

De bestuurlijke betrokkenheid om een begroting als informatie en
aansturingsinstrument te gebruiken was zeer gering. Uitspraken zoals
van de heer Kos zijn betrekkelijk nieuw en hebben ook nog niet tot effec–
tuering van die betrokkenheid geleid. «Het Gemeenschappelijk Admini–
stratiekantoor levert ons een produkt en ik heb er als bestuurder recht op
om te weten, wat ik voor dat produkt moet betalen. Binnen ons bestuur
is daarover een discussie gaande. Wij willen dat inzichtelijk krijgen. Dat
is niet een, twee, drie te realiseren, gezien de organisatiestructuur van
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor.»

Overigens vond de heer Kos dat een Gemeenschappelijk administratie–
kantoor niet nadelig is voor een bedrijfsvereniging, mits er sprake is van
een heldere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het bovenstaande geldt ten aanzien van bedrijfsverenigingen die de
uitvoering hebben uitbesteed aan het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor.

Bij een groot aantal zelfadministrerende bedrijfsverenigingen hebben
de besturen van de bedrijfsverenigingen ook beperkt inzicht in de
opbouw van de uitvoeringskosten. Reeds eerder is geconstateerd dat het
Sociaal Fonds Bouwnijverheid, het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan en de
BVG niet aan kunnen geven in hoeverre hun medewerkers worden
ingezet voor het uitvoeren van wettelijke taken en voor het uitvoeren van
boven– en buitenwettelijke taken of andere activiteiten.

2.5. Verschillen tussen en binnen bedrijfsverenigingen

Vertegenwoordigers van sociale partners, zowel op centraal, als op
brancheniveau, benadrukken het belang van uitvoering van de werkne–
mersverzekeringen door de bedrijfsverenigingen vooral vanuit de
verschillen tussen de bedrijfstakken. Die verschillen moeten dan terug te
vinden zijn in verschillen in beleid, uitvoering en/of prioriteitsstelling
tussen de bedrijfsverenigingen. Op deze terreinen zijn echter weinig
verschillen in het onderzoek geconstateerd.

Voorzover er al differentiatie is, is die vooral zichtbaar op gebieden die
niet beleidsmatig maar meer uitvoeringstechnisch of zelfs cosmetisch
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zijn. Voorbeelden daarvan zijn betalingstijdstippen respectievelijk de
mate van herkenbaarheid van een bij het Gemeenschappelijk Administra–
tiekantoor aangesloten bedrijfsvereniging. Ten aanzien van dat laatste is
bij enkele bedrijfsvereniging de laatste jaren een tendens naar profilering
zichtbaar. Men wil via bijvoorbeeld eigen voorlichtingsmateriaal en logo's
zichzelf voor de cliënt herkenbaar maken als bedrijfsvereniging waar dat
voorheen alleen maar als het grote Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor was.

Voor wat betreft de bovenwettelijke regelingen zijn er tussen de
bedrijfsverenigingen ook verschillen in de uitvoering, maar ook die zijn
technisch van aard.

In het onderzoek van de commissie zijn voorts nog de volgende
verschillen aangetroffen. Soms wijken de bedrijfsverenigingen af van de
FBV-richtlijnen bij het opleggen van sancties als een cliënt een controle–
voorschrift overtreedt. Maar het gaat om kleine verschillen.

Het beleid ten aanzien van zaken zoals verwijtbare werkloosheid,
niet-tijdige ziekmelding en het insturen van werkbriefjes kan verschillen.
Wetgeving, jurisprudentie en adviezen van FBV verkleinen echter die
verschillen.

Van de verschillen die er zijn kan gesteld worden dat het naar de
waarneming van de commissie gaat om ondergeschikte verschillen die
het gevolg zijn van bedrijfstakgewijze verschillen en verschillen tussen de
CAO's van de sectoren. Bedrijfsverenigingen en besturen zijn vaak
gedwongen om bij ongelijke gevallen de uitvoering aan te passen ten
behoeve van een rechtmatige uitvoering. Van verschillen ten gevolge van
beleidsverschillen tussen bedrijfsverenigingen is amper sprake.

De afwezigheid van wezenlijke verschillen is niet alleen een gevolg van
het achterwege blijven van beleid van de besturen van de bedrijfsvereni–
gingen. Er is een viertal invloeden aanwijsbaar die juist uniformering in
de hand werken:

1. Door de sociale verzekeringswetgeving zijn de verschillen tussen
bedrijfsverenigingen beperkt. De uitvoeringsorganisaties moeten de
sociale verzekeringen conform de wet uitvoeren. De wijze waarop die
uitvoering is georganiseerd, bepalen de bedrijfsverenigingen zelf. Maar
de wet bepaalt de voorwaarde van het recht op een uitkering en de duur
en opbouw van een uitkering. In het vorige hoofdstuk is hierover
uitvoerig gerapporteerd.

2. De FBV stelt richtlijnen voor de uitvoering op. De bedrijfsvereni–
gingen volgen deze richtlijnen vrijwel altijd op, overigens op vrijwillige
basis. Dat leidt er toe dat de eigen beleidsruimte die er is, niet volledig
wordt benut. Het aspect van vrijwilligheid is van belang. Het betekent dat
in een klein aantal gevallen de bedrijfsverenigingen juist vasthouden aan
een eigen werkwijze.

3. De verschillen tussen de bedrijfsverenigingen die zijn aangesloten
bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor zijn nog verder beperkt.
Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor streeft ernaar de uitvoering
voor alle bedrijfsverenigingen zoveel mogelijk uniform te houden.

4. Voorts toetsen de Raden van Beroep en de Centrale Raad van
Beroep beslissingen van bedrijfsverenigingen op rechtmatigheid van de
uitvoering.

De commissie concludeert dat de uniformeringstendens dominant is
ten opzichte van gedifferentieerde uitvoering.

2.6. Samenvattende conclusies

De uitvoering is in de onderzoeksperiode hoofdzakelijk gestuurd op
juistheid, volledigheid en tijdigheid van de uitkeringen, en niet op
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volumedoelstellingen. Een actief volumebeleid is in deze periode niet van
de grond gekomen.

De commissie heeft moeten constateren dat binnen de uitvoeringsor–
ganen op de niveaus van management en besturen het inzicht in de
verhouding tussen kosten en prestaties ontbrak. De waarde van de
begroting als instrument ten behoeve van de beheersing van kosten in de
onderzoeksperiode is zeer beperkt geweest.

De interne controle, op rechtmatigheid, bij de verschillende uitvoe–
ringsorganisaties wordt door de commissie aangemerkt als adequate
vorm van zelfbewaking. Echter in de periode 1982-1992 heeft de interne
controle in geen enkel geval betrekking gehad op de interne doelma–
tigheidvan de gevalsbehandeling.

De aandacht van de bedrijfsverenigingen was vooral gericht op de
uitkeringsverzorging en veel minder op beleidsmatige aangelegenheden,
waaronder de ontwikkeling van de volumina.

De commissie acht het functioneren van de kleine commissies niet
doelmatig en beschouwt deze werkwijze niet als een systeem van zelfbe–
waking binnen de uitvoering van de sociale verzekeringen.

Administraties bepalen volgens de waarnemingen van de commissie
feitelijk een belangrijk deel van het beleid van de bedrijfsverenigingen.

Er zijn weinig verschillen tussen bedrijfsverenigingen en voorzover die
verschillen bestaan zijn ze niet beleidsmatig van aard. De commissie
concludeert dat de uniformeringstendens sterk dominant is ten opzichte
van gedifferentieerde uitvoering.

De commissie stelt vast dat door uniformering door wetgeving, juris–
prudentie en FBV-coördinatie enerzijds en de uitvoerende en beleids–
matige rol van de uitvoeringsorganen anderzijds de toegevoegde waarde
van de besturen van bedrijfsverenigingen gering is.

3. FEDERATIE VAN BEDRIJFSVERENIGINGEINI

3.1. Taken vande FBV

De Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) is een privaatrechtelijke
vereniging. De FBV, ook wel kortweg als Federatie aangeduid, is in 1929
opgericht als een overkoepelende organisatie van de bedrijfsvereni–
gingen die toentertijd de Ziektewet uit zouden gaan voeren.

Kenmerkend voor de FBV is naar eigen zeggen de leuze: «van, voor en
door de bedrijfsverenigingen». Ook nu nog vervult de FBV die rol. De
tegenwoordige werknemersvoorzitter, de heer Van der Linden legde dat
zo uit:

«Men manifesteert zich wel vaak als een koepelorganisatie, want op
die vrijwillige basis zeggen bedrijfsverenigingen in bepaalde gevallen
federatie, wil dat voor ons uitzoeken, federatie, wil voor ons desnoods
dat gaan bepleiten, federatie, wilt u contact opnemen met de SVR, want
wij vinden dat er een probleem is.»

De primaire taken van de FBV zijn als volgt te groeperen:
- het brengen van coördinatie en afstemming tussen de bedrijfsvereni–

gingen
Via de vrijwillige coördinatie wordt een zo uniform mogelijke uitvoering

van de sociale-verzekeringswetgeving nagestreefd.
- wet– en regelgeving toetsen op uitvoerbaarheid
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Op verzoek van de Sociale Verzekeringsraad verschaft de Federatie
uitvoeringstechnische adviezen over voorgestelde wetgeving.

- het behartigen van de belangen van de bedrijfsverenigingen.
De FBV fungeert als spreekbuis voor de bedrijfsverenigingen in de

richting van onder meer de Stichting van de Arbeid, de Sociale Verzeke–
ringsraad, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de
Staten-Generaal en de publieke opinie, wanneer daartoe de behoefte
gevoeld wordt.

De commissie neemt waar dat de Federatie zich vanaf de tweede helft
van de tachtiger jaren meer is gaan profileren. Daarbij staat de belangen–
behartigende taak voorop. Maar tijdens de invoering van de nieuwe
Werkloosheidswet was de Federatie ook zeer actief op het punt van
toetsing en advisering. Duidelijk is gebleken dat de Sociale Verzeke–
ringsraad zich in haar adviestaak ten opzichte van de regering in hoge
mate verlaat op de adviezen van de Federatie.

Zoals gezegd, de profilering spitst zich toe op de belangenbehartiging.
De Federatie is manifest aanwezig in de discussie over de herziening van
de uitvoeringsorganisatie zoals die sinds 1988 weer op de agenda staat.
Na de standpuntbepaling van sociale partners in de Stichting van de
Arbeid in 1987 heeft de FBV het tot haar taak gerekend verdere invulling
te geven. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de ambtelijke
werkgroep Projectorganisatie Synthesemodel onder leiding van de
directeur van de BVG. In 1991 heeft dat geresulteerd in een werkmodel
voor de geïntegreerde gevalsbehandeling, een uitwerking van de
zogenaamde contact-bedrijfsvereniging, en conceptstatuten voor de FBV
nieuwe sti j l

3.2. Bestuur

Het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen bestaat uit 18
leden, evenredig uit werkgevers en werknemers gerecruteerd. De -
bindende - voordracht van deze bestuursleden geschiedt door de
centrales van werknemers en werkgevers, en dus niet door de bedrijfs–
verenigingen. Achtergrond bij deze procedure is het feit dat een
evenredige verdeling over bedrijfsverenigingen en organisaties tot stand
moet komen en de centrale organisaties de regie hierover beter kunnen
voeren dan de afzonderlijke bedrijfsverenigingen. Federatiebestuurders
moeten wel leden of plaatsvervangende leden van éèn van de bedrijfs–
verenigingen zijn, en komen dus veelal voort uit de brancheorganisaties
of afzonderlijke bonden. Het bestuur wordt terzijde gestaan door een
aantal adviseurs die directiefuncties in de uitvoerende organisaties
bekleden.

Het belangrijkste bestuurlijke orgaan is de Commissie van Voorbe–
reiding (CVV) waarvan de twee secretarissen (een werkgevers– en een
werknemersvertegenwoordiger) van het Federatiebestuur de formele
leden zijn. De Commissie wordt gecompleteerd door de zogenaamde
assessoren, zijnde de twee voorzitters (ook weer een werkgevers– en een
werknemersvertegenwoordiger) en twee directieleden van de uitvoe–
rende organisaties. De directieleden worden gerecruteerd uit enerzijds
de Gemeenschappelijk Administratiekantoor-directie en anderzijds via
een roulatiesysteem uit de directies van de overige administraties.
Feitelijk bestaat de Commissie van Voorbereiding dus uit zes personen.

De Commissie van Voorbereiding zette in oktober 1991 de eerste stap
voor de fusie tussen het GAK en de GMD, door de volledige administra–
tieopdracht van de GMD aan het GAK te verlenen. Het bestuur werd pas
later op de hoogte gesteld. Overigens speelden ook informele contacten
tussen CVV-leden onderling en anderen een grote rol.
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3.3. Organisatie

De FBV heeft naast de al eerder genoemde CVV een aantal
commissies en overlegorganen. De belangrijkste worden hieronder
genoemd. Veelal maken bestuurders en/of directeuren van de admini–
straties deel uit van deze organen. Daar waar ambtelijk staat, betekent
dat op het niveau van directies.

- OSF (Overleg SVR, FBV, GMD) Binnen dit overleg vindt afstemming
plaats over verschillende onderwerpen. De FBV-vertegenwoordiging
bestaat uit de gehele CVV.

- Kernteam Projectorganisatie Synthesemodel (POS). In dit team
worden de afspraken over integrale gevalsbehandeling verder uitgewerkt.
De samenstelling is ambtelijk en de voortrekker is de heer Schripsema
(directeur BVG). Door de instelling van deze commissie functioneert de
begeleidingscommissie «reorganisatie SV» minimaal. Samenstelling van
deze commissie is gemengd (bestuurlijk en ambtelijk) van aard.

- Gemengde commissie FBV/GMD. Binnen dit overleg worden de
afspraken tussen GMD en bedrijfsverenigingen gemaakt. Bedrijfsvereni–
gingen maken geen afzonderlijke afspraken met GMD. De samenstelling
is ambtelijk.

- Commissie Scholing. Onder verantwoordelijkheid van deze
commissie wordt de zogenaamde scholingscatalogus gemaakt waarin de
verschillende scholingen zijn vermeld. De samenstelling is gemengd.

- Werkgroep Informatie Uitwisseling Arbeidsbureaus en bedrijfsver–
enigingen (WIGB). In principe worden hier de afspraken tussen de
bedrijfsverenigingen en Arbeidsvoorziening gemaakt. Er zijn meerdere
werkgroepen. De samenstelling is ambtelijk. Sinds kort bestaat er
overleg tussen FBV en het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening over
onder meer de resultaten van de werkgroepen.

- Werkgroep Fraudebestrijding. Onder deze werkgroep hangen weer
diverse subgroepen. De samenstelling is gemengd, met sterke nadruk op
het ambtelijke.

- Overleg van Adviseurs (OVA). Dit college bestaat uit de directeuren
van de uitvoeringsorganisaties. Vroeger kwamen die bijeen in de
zogenaamde kring van directeuren, die een beperkte agenda kende.
Sinds zo'n twee jaar is het OVA in betekenis aan het toenemen. Onder
auspiciën van OVA fungeren werkgroepen inzake onder andere verzeker–
denadministratie, informatisering en vereenvoudiging informatiestromen.
Uit de stukken kon niet vastgesteld worden welke status en werkzaam–
heden deze niet in alle zichtbaarheid opererende werkgroepen hebben
respectievelijk vervullen.

- Daarnaast fungeren nog commissies voor onderzoek en een aantal
technische commissies die meer tijdelijk van aard zijn.

De FBV heeft een klein eigen secretariaat dat uit 11 personeelsleden
bestaat die allen een dienstverband met het Gemeenschappelijk Admini–
stratiekantoor hebben, en daar ook zijn gehuisvest.

Daarnaast heeft de FBV haar uitvoerende activiteiten uitbesteed - «de
administratie opgedragen» - aan het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor. Hiervoor is geen aparte afdeling binnen het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor opgezet, maar wordt gebruik gemaakt van de
beschikbare deskundige mensen afhankelijk van het onderwerp. Het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor brengt de ingezette personeels–
leden op declaratiebasis in rekening bij de FBV. Een indicatie van die
inzet: 1988: 18,22, 1991: 26,39. Niet altijd zijn de FBV-pet en die van
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor helder van elkaar te onder–
scheiden. Bij uitvoeringskwesties die op ambtelijk niveau worden
besproken, neemt een GAK-medewerker deel onder de formele positie
van FBV-vertegenwoordiger. Afstemming en raadpleging van andere
deskundigen vinden vooral binnen het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor plaats.
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In deze bijzondere verhouding tussen FBV en GAK neemt de rol van de
Federatie met betrekking tot de GAK-GMD-problematiek een aparte
positie in. De plotselinge uitnodiging van de zijde van het federatiebe–
stuur aan de besturen van GAK en GMD om de volledige administratie–
opdracht van de GMD aan het GAK te verstrekken is in zeer kleine kring
voorbereid. Aanvankelijk zelfs buiten de betrokken organen om, en
vervolgens geactiveerd door de Commissie van Voorbereiding. De
Federatie heeft hiermee zichzelf een essentiële rol toegeëigend.

Vanwege de huisvesting in het gebouw van en de ondersteuning door
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor is de Federatie deels afhan–
kelijk van de medewerking van dit kantoor. In de bestuurlijke en in de
adviesstructuur is wel een prominente plaats ingeruimd voor bestuurders
en directeuren van zelfadministrerende bedrijfsverenigingen. Volgens
voorzitter Van der Linden waren er vroeger wel gevoelsmatige verhalen
over de Federatie die sterk gedomineerd zou worden door het Gemeen–
schappelijk Administratiekantoor, maar is dat nu anders. «Ik constateer
de laatste vijf jaar dat er een grote mate van evenwichtigheid is, dat de
inbreng van de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen volop aanwezig
is.»

Inderdaad wordt de inbreng van zelfadministrerende bedrijfsvereni–
gingen groter, onder meer doordat directies en medewerkers hiervan
meer gaan deelnemen in de werkgroepen en overlegorganen van de
Federatie. Toch is het nog steeds zo dat het Gemeenschappelijk Admini–
stratiekantoor verreweg de meeste invloed uitoefent. Het Gemeenschap–
pelijk Administratiekantoor levert in veel gevallen de expertise, zijn
directie is zwaar vertegenwoordigd in het Overlegorgaan van Adviseurs
en heeft een permanente zetel in het belangrijke bestuursorgaan CVV.

3.4. Werkwijze

De Federatie opereert aan de hand van de volgende zaken:
- Adviesaanvragen. De minister van SoZaWe vraagt advies over

beleidsplannen aan de SVR. Laatstgenoemde vraagt aan de FBV om op
bepaalde aspecten (uitvoering) in te gaan. De SVR neemt de uitvoerings–
technische adviezen van de FBV als maat voor zijn eigen advies. De
invloed van de FBV op de advisering van de SVR aan de regering is
daarmee erg groot.

- Vragen die in de uitvoering of elders zijn opgekomen en waarover
nadere coördinatie ofwel standpuntbepaling naar anderen noodzakelijk
is. Zo heeft de Federatie het sanctiebeleid WW uitgewerkt, terwijl de
Sociale Verzekeringsraad in de wet was aangewezen als de lagere regel–
gever. De SVR heeft echter regelgeving achterwege gelaten omdat
binnen de kring van de bedrijfsverenigingen vrijwillig middels de FBV tot
overeenstemming was gekomen.

- Het komt voor dat bestuursleden zelf een onderwerp aan de orde
stellen. De meeste bestuursleden kiezen in voorkomende gevallen de
weg via hun «eigen» bestuur van de bedrijfsvereniging.

Coördinatie
De bedrijfsverenigingen hebben - binnen de kaders van de wet en

regelgeving - de vrijheid om hun eigen beleid vast te stellen. Bij de
coördinerende taak van de FBV spelen draagvlak en gerichte informatie
een belangrijke rol. Door contacten, vooral in de uitvoering, wordt dat
draagvlak ook gezocht.

Ten behoeve van de coördinerende taak voorziet de Federatie zich vaak
van informatie door middel van een enquête. Via een vragenlijst krijgen
de bedrijfsverenigingen de gelegenheid hun opvattingen kenbaar te
maken.
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Voor de coördinerende taak maakt de die FBV gebruik van drie
verschillende instrumenten:

a. Circulaires
Hierin komen beleidsadviezen aan de orde die de FBV aan de bedrijfs–

verenigingen zendt.
b. Mededelingen
Hier zijn meer technische zaken aan bod.
c. Adviseursbrieven
Dit zijn vooral uitvoeringstechnische zaken die op ambtelijk/technisch

niveau worden uitgewisseld.

Vooral de circulaires en in mindere mate de mededelingen hebben een
grote mate van coördinatie en uniformering in de uitvoering tot gevolg.
Voormalig FBV-voorzitter de heer Van Herk vond de vaststelling van de
commissie dat de Federatie van Bedrijfsverenigingen een uniformerende
werking heeft, voor zover men niet oploopt tegen een soort absolute
grens, waar de bedrijfsverenigingen zeggen: tot hier en niet verder:
«correct».

De heer Van Herk antwoordde op de vraag van de Commissie of de
insteek van de federatie een zekere uniformering van de uitvoering van
de wetgeving was, zodat de bedrijfsverenigingen de wet zoveel mogelijk
op dezelfde manier zouden proberen uit te voeren en toe te passen:
«Uiteraard.»

Over de circulaires wist FBV-voorzitter Van der Linden: «Men verbindt
zich daar vrijwillig wel of niet aan», maar ze worden «hoegenaamd altijd»
door de bedrijfsverenigingen gevolgd.

Een uitzondering hierop vormen het sanctie– en terugvorderingsbeleid.
Op deze punten nemen besturen andere standpunten in, die overigens
maar deels op de bedrijfstakeigen situatie zijn terug te voeren.

In een rapport van 1990 zet de FBV haar beleidsadviezen op een rij. 69
circulaires waren daarbij betrokken. Telkens is in het rapport aangegeven
wat het advies van de FBV was en op welke punten welke bedrijfsvereni–
gingen zijn afgeweken. Overigens vermeldt het rapport dat het geen
limitatieve opsomming is.

Een korte impressie uit het rapport van de afwijkingen van de
FBV-adviezen levert het volgende beeld op.

De adviezen over de uitvoering van de WAO worden gevolgd. De enige
uitzondering vormt het terugvorderingsbeleid. Een achttal bedrijfsvereni–
gingen heeft afwijkend beleid op overigens niet allemaal dezelfde
punten. Het gaat daarbij om technische zaken, bruto– of nettoterugvor–
deren en delegatie.

De adviezen over de Werkloosheidswet worden in de regel gevolgd. Bij
een aantal punten hebben bedrijfsverenigingen afwijkingen zoals terug–
vorderingsbeleid, inleverfrequentie werkbriefjes, en met name het
sanctiebeleid.

Ook de adviezen over de Ziektewet worden gevolgd. Afwijkingen zijn te
vinden bij wachtdagen (sommige bedrijfsverenigingen kennen één
wachtdag of geen wachtdagen) en het terugvorderingsbeleid.

Met uitzondering van het terugvorderingsbeleid worden ten slotte ook
de adviezen over de Toeslagenwet gevolgd.
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Het volgende schema geeft een beeld van de hoeveelheid stukken:

Tabel4. Aantallen FBV-stukken 1982-1992

Enquétes Adviseurs-brieven Circulaires Mededelingen

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

7
3
7

11
8
2
3_

7
9
8

54
45
55
59
42
61
60
37
56
55
62

10
13
3
9
10
6
5
10
9
3
10

12
17
13
16
21
23
26
26
27
40
67

Uit deze cijfers komt een gestaag groeiende stroom van informatie van
de FBV in de richting van de bedrijfsverenigingen tevoorschijn. Vooral
het aantal mededelingen neemt sterk toe.

Positie van de FBV
In het overleg met anderen kan de FBV een belangrijke rol spelen. Zo

wordt regelmatig overleg met het ministerie gevoerd op zowel ambtelijk
als bestuurlijk niveau. Veelal functioneert dit overleg voor de bedrijfsver–
enigingen als unieke contactmogelijkheid. Over een enkel punt dat
nadrukkelijk in een sector van de bedrijfsvereniging leeft, wil een afzon–
derlijke bedrijfsvereniging wel eens rechtstreeks corresponderen met het
ministerie. Ook de administraties van de zelfadministrerende bedrijfsver–
enigingen gebruiken in hoge mate de lijn via de FBV.

Overleg vindt ook plaats in het eerder genoemde OSF (overleg met
SVR en GMD over gemeenschappelijke zaken). Dit is voor de FBV een
belangrijk formeel kanaal.

3.5. Samenvattende conclusies

De uniformerende werking van de FBV is groot, zo concludeert de
commissie uit de hoeveelheid circulaires die door de bedrijfsvereni–
gingen zonder veel discussies worden toegepast.

Door de gekozen werkwijze en administratieopdracht is er een
dominante positie van het apparaat, met name het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor. De initiatieven en de invulling komen veelal uit het
uitvoerend apparaat.

Sinds eind jaren '80 profileert de FBV zich meer en meer. Het is
daarmee een belangrijk orgaan en gesprekspartner voor overheid en de
uitvoerders geworden. De commissie constateert dat de FBV materieel
een sterk leidende positie verworven heeft.

De commissie constateert voorts dat de FBV ten opzichte van de SVR
sterk leidinggevend is in het circuit van de bedrijfsverenigingen.
Bovendien oefent de FBV grote invloed uit op de uitvoeringstechnische
advisering van de Sociale Verzekeringsraad.

De commissie trekt hieruit de conclusie dat materieel de Federatie van
Bedrijfsverenigingen het belangrijkste schakelpunt tussen overheid en
bedrijfsverenigingen vormt, en niet de Sociale Verzekeringsraad. Dit
staat op gespannen voet met de huidige wetgeving.
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4. GEMEENSCHAPPELIJKE MEDISCHE DIENST

4.1. Taken en positie van de GMD

De Gemeenschappelijke Medische Dienst is met de invoering van de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in 1967 door de
Federatie van Bedrijfsverenigingen opgericht. Hoewel een kleine
meerderheid in de SER voorstander was van uitvoering door de bedrijfs–
verenigingen, was toenmalig minister van Sociale Zaken Veldkamp van
mening dat slechts één medische dienst de waarborgen biedt voor een
goede werking van de medische taken, omdat revalidatie en invaliditeits–
schatting een hoge mate van deskundigheid eisen. Tevens zou volgens
Veldkamp een uniforme beoordeling van invaliditeitsschattingen tot
stand komen, nodig om de normen vast te stellen.

De taken van de Gemeenschappelijke Medische Dienst zijn:
- de keuring van met arbeidsongeschiktheid bedreigde zieke

werknemers
- beoordeling van de mate van arbeids(on)geschiktheid
- advisering over de mate van arbeidsongeschiktheid van de zieke

werknemers aan de bedrijfsverenigingen
- bemiddeling van gehandicapte werknemers
- (aan bedrijfsverenigingen adviseren over) de verstrekking van

voorzieningen aan gehandicapten.

4.2. Bestuur

4.2.1. Samenstelling

Het bestuur van de GMD bestaat uit 12 leden. 3 «centrale»
werkgevers, 3 «centrale» werknemers, 4 leden uit de besturen van de
bedrijfsverenigingen (werkgevers/werknemers) en 2 door de minister te
benoemen op voordracht van organisaties voor gehandicapten.

Het presidium bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend
voorzitter, die uit kringen van de werkgevers– en werknemersvertegen–
woordiging gerecruteerd worden.

Het bestuur wordt verder bijgestaan door de Bestuursadviescom–
missie. Deze commissie bestaat uit vijf bestuursleden. De taak van de
commissie is de beleidsvoorbereiding van zaken rondom schattingen en
reïntegratie, en rondom voorzieningen. Deze adviescommissie stemt
waar nodig standpunten af met de Commissie van Voorbereiding van de
Federatie van Bedrijfsverenigingen.

4.2.2. Organisatie en werkwijze

Van het GMD-bestuur zijn agenda's en vergaderstukken bestudeerd,
zoals dat ook bij de bedrijfsverenigingen is gedaan.

De belangrijkste onderwerpen waarover het bestuur heeft gesproken
zijn:

- reorganisatie 1986
- synthesemodel
- afspraken zesde-maandsmelding
- machtigingen (sturen op doorlooptijden)
- najaarsafspraak 1990
- stelselherziening 1987
- WAGW: bemiddelingsvergunning/scholingsbudget
- indicatiebeleid verplaatsingsvoorzieningen
- artikel 30 ZW
- administratieve termijnstelling.
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Controle op de uitvoering is voor het bestuur mogelijk dankzij
overzichten van belangrijke gevallen die betrekking hebben op de mate
van arbeidsongeschiktheid en op het verstrekken van voorzieningen. Uit
deze casuïstiek kunnen dan beleidsconsequenties getrokken worden.

Informatie op het niveau van cliënt, bedrijf of bedrijfstak wordt niet
bijgehouden. Wel krijgen bedrijfsverenigingen sinds een aantal jaren een
statistisch overzicht van de aantallen arbeidongeschikten, de reïnte–
graties en de voorzieningen.

Mevrouw Clerx, werknemersvoorzitter van het GMD-bestuur in het
openbaar verhoor: «Je probeert je als bestuurder zo goed mogelijk van
informatie te voorzien. Je probeert voor de informatieverstrekking de
ijkpunten aan te geven. Extra informatie komt tot je beschikking via de
jurisprudentie, de klachtenregelingen of doordat door de directie
getoetst wordt.»

4.3. Administratie

4.3.1. Leiding

De centrale directie bestaat uit drie functionarissen (portefeuillever–
deling: uitvoerende dienst, onderzoek/ontwikkeling en sociale zaken/
beheer).

In het land werd tot 1986 in de «perifere kantoren» van de GMD
leiding gegeven door districtmanagementteams, bestaande uit de
adjunct-directeur districtskantoor van het Gemeenschappelijk Admini–
stratiekantoor, de districtsverzekeringsgeneeskundige en de districtsar–
beidsdeskundige. Vanaf 1986 functioneerde een regiodirecteur die de
perifere kantoren van «zijn» regio onder z'n hoede had.

4.3.2. Organisatie en werkwijze

De GMD moet volgens de Organisatiewet Sociale Verzekering of haar
administratie zelf voeren of opdragen aan het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor. Bij de oprichting van de GMD is binnen de
Federatie van Bedrijfsverenigingen een compromis overeengekomen. De
kerntaken keuring en schatting van de arbeidsongeschiktheid zouden
worden uitgevoerd door eigen medewerkers, namelijk verzekeringsge–
neeskundigen en arbeidsdeskundigen, terwijl de administratieve afhan–
deling en ondersteuning door het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor zouden worden verzorgd.

Per 1 januari 1993 vormt de GMD een apart directoraat binnen het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor. Het onderzoek van de
commissie heeft zich gericht op de periode tot en met 1992.

De kosten die de GMD maakt, komen ten laste van de twee arbeidson–
geschiktheidsfondsen. Er vindt geen directe terugkoppeling plaats naar
de bedrijfsverenigingen. De kosten zijn grofweg in twee soorten te
verdelen: de GMD-kosten en die van het Gemeenschappelijk Administra–
tiekantoor dat de administratie voert.

Voor de eerste soort geldt een taakstellende begroting die door het
bestuur wordt vastgesteld, en voor de tweede vindt overleg met het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor plaats. Uitgaven van het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor werden door de GMD-directie
als een soort magisch gegeven beschouwd. Dit geeft aan hoe over dit
overleg - dat op directieniveau plaatsvindt - wordt gedacht. Sinds 1992
werkt het Gemeenschappelijk Administratiekantoor met een uitgesplitste
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begroting waardoor de GMD-kosten beter zichtbaar zijn en de GMD
bijvoorbeeld niet meer hoeft te betalen voor de automatisering van het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor waarvan zij geen gebruik
maakt.

De GMD-werkzaamheden ten aanzien van de arbeidsongeschiktheids–
beoordeling beginnen op het moment dat de bedrijfsvereniging een
melding doet van iemand die langdurig in de ziektewet verkeert.

Zodra de melding binnenkomt, heeft de GMD een gestandaardiseerd
werkproces waardoor beheersing van doorlooptijden, mdividuele output
en outputregistratie mogelijk is. Gemiddeld ligt de doorlooptijd op 15
weken.

In het kort komen de fases van het werkproces op het volgende neer:
- administratieve voorbereiding
- intake
- onderzoek door verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige
- advies van de GMD aan de bedrijfsvereniging over de mate van

arbeidsongeschiktheid en de bijbehorende indeling in een arbeidsonge–
schiktheidsklasse

- opstellen/uitvoeren door het behandelteam van een behandelplan
(bij eigen respectievelijk andere werkgever)

- administratieve nabewerking
- nazorg.

Kern van de bezetting vormen de behandelteams waarin naast een
verzekeringsgeneeskundige, één of meer arbeidsdeskundigen zitting
hebben en een wetstechnisch beoordelaar op afroep beschikbaar is. In
voorkomende gevallen wordt de hulp ingeroepen van arbeidsanalisten en
maatschappelijk werkenden. Tevens is er een bemiddelingsbureau waar
betrokkenen zich kunnen melden. De teams zijn geografisch samenge–
steld. Voor grote bedrijven zijn vaste teams aangewezen.

De werkprocedures zijn vastgelegd:
- individuele output van de teams is meetbaar
- er wordt volgens standaarden gerapporteerd.

De verzekeringsgeneeskundige onderzoekt aan de hand van criteria de
mogelijke belasting, terwijl de arbeidsdeskundige de mate van arbeidsge–
schiktheid bepaalt aan de hand van de restverdiencapaciteit met behulp
van landelijk geautomatiseerde systemen.

Zowel de verzekeringsgeneeskundige als de arbeidsdeskundige kennen
handelingsvrijheid in hun werk, zoals in hoofdstuk II en in paragraaf 4.4
van dit hoofdstuk is beschreven.

De beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid is formeel een
advies aan de bedrijfsvereniging. Het komt vrijwel nooit voor dat bedrijfs–
verenigingen afwijken van dit advies. Formeel neemt de bedrijfsver–
eniging dus de beslissing, maar feitelijk bepaalt de GMD toelating tot de
WAO.

De bemiddeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers is na
invoering van de Wet arbeid gehandicapte werknemers van de arbeids–
bureaus overgebracht naar de GMD. In hoofdstuk II is beschreven hoe de
GMD deze taak heeft vervuld.

De GMD heeft zijn administratie opgedragen aan het Gemeenschap–
pelijk Administratiekantoor. De zelfadministrerende bedrijfsverenigingen
hebben hier altijd met enig wantrouwen tegenaan gekeken.
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Zeer recent is men onder de coördinerende leiding van de FBV bezig
GMD-activiteiten te verdelen over de administraties van alle - dus ook de
zelfadministrerende - bedrijfsverenigingen.

Halverwege de onderzoeksperiode van de commissie (1984-1987)
treden nogal wat wijzigingen voor de GMD op:

- de structuur van de GMD verandert
- er komt een beschrijving van de produkten en werkprocessen

(centraal vastgesteld werkmodel)
- er komt een jaarlijkse begrotingscyclus
- de bemiddelingstaak wijzigt (invoering WAGW 1986, verkrijgen van

bemiddelingsvergunning 1986, arrest Haaren CeHaVe 1986 plaatsing bij
oude werkgever)

- afschaffing van de verdiscontering (iedereen die geen werk kon
vinden, kreeg tot 1987 in principe de volle uitkering)

- de stelselwijziging sociale zekerheid.

Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, als administrateur, had
behoorlijk wat in de melk te brokkelen bij de GMD. Zo mocht de GMD
volgens het compromis van 1967 betreffende de oprichting van de GMD
officieel slechts arbeidsdeskundigen, verzekeringsgeneeskundigen en
één of meer juridische adviseurs in dienst hebben, naast de directie. Het
overige personeel is in dienst van het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor, dat dit personeel ter beschikking van de GMD stelt. In de loop
der jaren, maar met name vanaf 1978 zijn de samenwerkingsafspraken
diverse malen gewijzigd doordat problemen ontstonden over bevoegd–
heden tussen de directies van Gemeenschappelijk Administratiekantoor
en GMD. Het woord «competentie-strijd» is op zijn plaats. Met de
wijziging van de samenwerkingsafspraken is getracht beide organisaties
efficiënter en effectiever te laten functioneren. Maar een echte oplossing
voor met name de overdrachtsproblematiek, waarbij de bedrijfsver–
eniging te eniger tijd iemand met een ziektewet-uitkering overdraagt aan
de GMD, is door het GMD-bestuur niet aangedragen, waarbij de
commissie erkent dat voor een oplossing van deze problematiek
medewerking van de bedrijfsverenigingen een noodzakelijke voorwaarde
is.

Voormalig districtsdirecteur van het GAK, Bekema, gaf ten overstaan
van de commissie de volgende schets van de overdrachtsproblematiek:
«In die hoedanigheid had ik als aandachtsgebied de GMD-administratie
en ook de contacten met de GMD in huis, met de DAD, de districtsar–
beidsdeskundige, en met de DVG, de districtsverzekeringsgenees–
kundige. Want die vormden samen de leiding van de lokale GMD. Mijn
inspanningen (..) zijn er op gericht geweest, om het omgaan met elkaar
als GMD en Gemeenschappelijk Administratiekantoor in één gebouw zo
storingsvrij mogelijk te laten verlopen; het onderling gekissebis proberen
te elimineren en het aanvankelijk eerst te zoeken in onderlinge sfeerver–
betering, zodanig dat de zieke werknemers zo weinig mogelijk last
hebben –want dat zij last hebben, is structureel in zo'n situatie– van deze
cesuur in de gevalsbehandeling Ziektewet»

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 Gemeenschappelijk Administratiekantoor.
De rayonindeling van de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen is
anders, hun rayons zijn ook groter. Zo heeft een zelfadministreerder
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soms met drie perifere kantoren van de GMD te maken. De GMD is
gehuisvest in gebouwen van het Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor. Die fysiek korte afstand bestaat tussen GMD en de niet bij het
GAK aangesloten bedrijfsverenigingen niet.

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

In de perifere kantoren vinden de primaire werkzaamheden plaats.
Daarbij dient bedacht te worden dat de administratie is opgedragen aan
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor.

Er zijn grote verschillen per regio in de uitkomst van de adviezen. De
verklaringen van de GMD wat de verschillen betreft, zijn voor het
merendeel terug te voeren op

- specifieke taken bij bepaalde kantoren
- factoren in de persoon gelegen («mentaliteit» of mondigheid kan

verschillen van regio tot regio)
- lokale arbeidsmarktontwikkelingen (verschillende intredekenmerken).

4.4. Sturing

Voor de professionele groepen van de GMD, de verzekeringsgenees–
kundigen en de arbeidsdeskundigen, geldt dat er integrale sturing
bestaat, vanuit het hoofdkantoor.

De heer Boersma, tot 1992 voorzitter van de GMD-hoofddirectie,
maakte in zijn verhoor melding van «een groot aantal instrumenten (...)»
voor integrale sturing. Hij noemde:

- verbreiding van kennis
- opleidings– en coachingsprogramma's
- kwaliteitsbewaking
- verzameling en vergelijking van feiten tussen kantoren
- intercollegiale toetsing
- protocollering van werkwijze en controle daarop.

De regiokantoren werden tot 1993 aangestuurd door de regiodi–
recteur. Deze was verantwoordelijk voor de uitvoering in de onder hem
ressorterende perifere en aanwezige rayonkantoren. De heer Boersma:
«Dat werkproces, eenmaal binnen de dienst afgesproken tussen centraal
en perifeer, werd gemanaged door het perifere management. Dat nam
de maatregelen, hield de functioneringsgesprekken en de kwaliteitson–
derzoeken. Het nam de maatregelen die nodig waren.»

Maar binnen de perifere kantoren hebben de districtsarbeidsdes–
kundige (DAD) en de districtsverzekeringsgeneeskundige (DVG) een
belangrijke functionele verantwoordelijkheid. Zij geven inhoudelijk leiding
aan de arbeidsdeskundigen respectievelijk verzekeringsgeneeskundigen
onder hen. De adjunct-directeur van het Gemeenschappelijk Administra–
tiekantoor is verantwoordelijk voor de administratie van de GMD die door
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor wordt verzorgd.

De heer De Boer, tot 1988 verzekeringsgeneeskundige bij de GMD,
schetste in het openbaar verhoor een beeld waarin het hele systeem van
aansturing, begeleiding en controle niet past:

«Er werd altijd onderstreept dat wij volwassen professionals onder
elkaar waren en dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid had».
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Volgens de heer De Boer was de aansturing gericht op «gladde
gevallen», zo meldde hij.

«De kern is veel meer dat bedrijfsverenigingen en de GMD zich
extreem terughoudend hebben opgesteld ten aanzien van het stellen van
inhoudelijke eisen aan hun dokters in de trant van: wij verwachten van je
dat je in die mate aanstuurt op reïntegratie en daar mag je wel wat
moeite voor doen. Een glad geval was nooit gedefinieerd als een succes–
volle reïntegratie, maar een administratief glad geval.»

Op de vraag of er een cultuur bestond waarin het creëren van gladde
gevallen werd bevorderd antwoordde de arts:

«Ja, dat kan ik wel zeggen».

Ten aanzien van de protocollering van werkprocessen en de controle
daarop om de belastbaarheid van werknemers vast te stellen noemde de
heer De Boer het «kruisjespatroon». Maar ook dat patroon was voor
interpretatie en eigen invulling vatbaar:

«Naar mijn ervaring was mijn handelingsvrijheid in ieder geval heel
groot (...) Inhoudelijk werd er niet of nauwelijks controle uitgeoefend.»

De commissie bouwde naar aanleiding van dit verhoor een beeld op
waarin verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundigen beschikken
over een ruime mate van handelingsvrijheid. De verzekeringsgenees–
kundige beschikt over de grootste beslissingsruimte. De heer De Boer
reageerde op dit beeld:

«Ja, ik denk dat dat een goede weergave is.»

4.5. Werkdruk bij de GMD

In de perifere kantoren van de GMD is bij voortduring sprake van hoge
werkdruk. Meer dan eens wordt door de verzekeringsgeneeskundigen en
de arbeidsdeskundigen geklaagd over een gebrek aan tijd om het werk
naar behoren uit te voeren. Al direct na de invoering van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet kampte de Gemeenschappelijke Medische
Dienst met hoge werkvoorraden als gevolg van de grote hoeveelheid
alsmede de uiteenlopende voorzieningsaanvragen.

In de jaren tachtig heeft de commissie verder als oorzaken voor deze
hoge werkdruk waargenomen:

Personele onderbezetting

- efficiencykorting
Voor elke categorie werkaanbod zijn op basis van onderzoek normen

bepaald met betrekking tot de tijd die nodig is voor het verrichten van
noodzakelijke activiteiten. In 1985 is op de normtijden voor het werk van
arbeidsdeskundigen en verzekeringsgeneeskundigen een structurele
korting gelegd. Het dekkingspercentage is naar 80% gebracht. Dat
betekende niet dat de personeelsbezetting werd ingekrompen. Het
betekende wel dat ondanks het steeds toenemende werkaanbod en
ondanks de uitvoering van nieuwe taken geen of nauwelijks uitbreiding
van de organieke sterkte mocht plaatsvinden. Dit, terwijl ook het werk
van arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundige meer tijd vergde.
Gedurende de tweede helft van de jaren tachtig daalde het daadwerke–
lijke dekkingspercentage fors, waardoor het in 1990 daadwerkelijk tot
80% raakte. In 1992 werd het dekkingspercentage opgetrokken.

De 80%-norm is als efficiency-korting in de begrotingscyclus
opgenomen en op de werkvloer bekend geworden als de «armoede–
grens».

De armoedegrens fungeerde als een zwaar drukmiddel om in de
periferie efficiency bevorderende maatregelen te treffen.
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Directie en bestuur zijn tot 1991 niet ingegaan op de signalen, niet
overtuigd van de noodzaak tot personele uitbreiding. Directie en bestuur
hadden het idee dat de efficiency-korting geen negatieve invloed zou
hebben op het uitkeringsvolume. Het is een natuurlijke neiging van het
perifere management om altijd meer personeel te willen hebben, zo werd
geredeneerd. In de capaciteit zou daarentegen nog genoeg rek zitten, die
via de efficiency-korting opgespoord en benut kon worden.

In 1992 is het dekkingspercentage vervolgens voor arbeidsdeskun–
digen bijgesteld naar 90%. Voor verzekeringsgeneeskundigen is het
percentage op 80% gehouden.

- absentie wegens scholing en ziekte
Artsen die als verzekeringsgeneeskundige in dienst treden van de GMD

worden eerst opgeleid alvorens zij full-time en zelfstandig kunnen
functioneren. Ook nieuwe arbeidsdeskundigen moeten lange tijd
inwerken voordat zij zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren. Niet altijd is
de absentie wegens opleiding en scholing exact te voorspellen of op te
vangen. Indien er ook nog eens uitval wegens ziekte (en soms wegens
nevenwerkzaamheden in de ondernemingsraad) optreedt ontstaan al
gauw hoge werkvoorraden.

Werkmodel gevalsbehandeling

Begin jaren tachtig introduceerde het centrale niveau van de GMD een
werkmodel gevalsbehandeling. Daarin stond nauwkeuring omschreven
welke procedures en handelingen en in welke volgorde door de
medewerkers verricht moesten worden. Het werkmodel beoogde
uniforme werkprocessen in te voeren en de kwaliteit van de gevalsbehan–
deling te bevorderen, door middel van protocollering van de werkpro–
cessen. De voorgeschreven procedures en de volgorde van de hande–
lingen vertoonden echter een zekere rigiditeit die in een aantal gevallen
leidde tot onnodige activiteiten en veel tijdverlies.

Al gauw gingen de perifere kantoren afwijken van het werkmodel,
meestal in overleg met het centraal kantoor. Aangepaste werkmodellen
werden ontwikkeld op de kantoren zelf en er werd «kort-om-de-hoek»
gewerkt om de meest rigide voorschriften te ontwijken.

Nieuwe taken

In het kader van de verwachte invoering van de Wet arbeid gehandi–
capte werknemers is onder impuls van de Gemeenschappelijke Medische
Dienst eind 1985 de zesde-maandsmelding ingevoerd. Behoudens
omschreven uitzonderingen moesten de bedrijfsverenigingen alle
dossiers van werknemers die zes maanden in de Ziektewet zaten
overdragen aan de GMD. Dit betekende voor de GMD een vervroegde
overdracht. In het voorjaar van 1986 ontstonden door de invoering van
deze nieuwe samenwerkingsafspraak op meer perifere kantoren grote
werkvoorraden die zonder passende maatregelen niet verwerkt konden
worden.

Met de invoering van de WAGW kreeg de GMD de bevoegdheid
arbeidsongeschikten naar de arbeidsmarkt te bemiddelen. Voorheen was
dat de taak van de arbeidsbureaus. Niet alleen was dit een nieuwe maar
ook een extra taak voor de GMD.

De zesde-maandsmelding en met name de bemiddelingsbevoegdheid
waren voor de GMD van groot belang om zich waar te maken als een
«dienst gevalsbehandeling» die niet alleen kwalitatief werk verricht bij de
beoordeling van arbeidsongeschiktheid aan de instroomkant, maar ook
belangrijk werk verricht bij de reïntegratie van arbeidsongeschikten aan
de uitstroomkant.
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Ook de stelselwijziging van 1987 betekende voor de GMD een
vernieuwing van de taken. De verdisconteringsbepalingen werden
afgeschaft en het arbeidsongeschiktheidscriterium vernieuwd. Bovendien
moesten arbeidsongeschikten jonger dan 35 jaar die een volledige
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen voor 1 januari 1987 opnieuw
worden gekeurd. De zogenoemde herbeoordelingsoperatie zou in twee
jaar tijd uitgevoerd moeten worden (hetgeen uiteindelijk in ruim tweeën–
eenhalf jaar is gelukt)

Hoge werkvoorraden

Bovenstaande ontwikkelingen hebben meermalen op de perifere
kantoren tot zeer hoge werkvoorraden geleid die zonder speciale maatre–
gelen niet weg te werken waren. Hoewel vanuit de perifere kantoren
meer dan eens werd aangegeven dat meer personeel nodig was of dat
de kritische grens bereikt was, is door de directie hier niet op gerea–
geerd. De directie hield vol dat efficiënter werken de oplossing voor de
hoge werkdruk was en niet het aantrekken van extra personeel.

Maatregelen

Vanwege de toenemende werkdruk ten gevolge van een groter
werkaanbod en de werkwijze onder continuering van de efficiency–
korting zijn kunstgrepen in de uitvoering toegepast om de werkvoorraden
te kunnen beheersen. In dat kader moet de brief van het districtsmana–
gement te Alkmaar uit februari 1986 gezien worden die in de openbare
verhoren opschudding veroorzaakte.

Deze brief riep de medewerkers te Alkmaar op om, in verband met
aanzienlijke capaciteitsproblemen, zieke werknemers boven 45 jaar zo
mogelijk zonder eigen onderzoek van de verzekeringsgeneeskundige
en/of de arbeidsdeskundige op de stukken van de bedrijfsvereniging af te
doen. Ondanks suggesties van het GMD-bestuur daartoe heeft de
commissie voor deze maatregel geen basis kunnen vinden in de
wetgeving of de centrale GMD-beleidsinstructies uit die tijd. De kwestie
Alkmaar was voor de commissie aanleiding te onderzoeken op welke
wijze de bedoelde maatregel is geïmplementeerd en of en in hoeverre
dergelijke maatregelen in andere perifere kantoren in het verleden zijn
getroffen.

Het nader onderzoek heeft uitgewezen dat de managementmaatregel
één uit een serie maatregelen was die in het voorjaar van 1985 door het
Alkmaarse management waren getroffen. In verband met de werkdruk
werden de teams gestuurd om minder heronderzoeken, huisbezoeken en
andere extra activiteiten te doen, opdat de hoge stapels zouden vermin–
deren. Een aantal teams werd bovendien met de 45-jarigenmaatregel
gestuurd door het perifere management. De commissie heeft voorts
geconstateerd dat in Alkmaar ook na de periode 1985/1986 dit soort
maatregelen werd getroffen om de werkdruk te verminderen.

De commissie heeft bovendien geconstateerd dat ook andere kantoren
herhaaldelijk te kampen hadden met grote werklast. Ook daar werden
maatregelen getroffen om de hoge stapels werk te verkleinen. Maatre–
gelen zoals beperking van extra activiteiten, uitruil van dossiers, lenen
van tijdelijke hulp vanuit andere kantoren en dergelijke kwamen veel voor
om tot beheersing van de werkvoorraden te komen. De commissie stelt
vast dat deze voortdurende grote werkdruk en de herhaaldelijk voorko–
mende noodmaatregelen ter verlichting van die werkdruk ten koste zijn
gegaan van de activering, begeleiding en bemiddeling van arbeidsonge–
schikten. Ook de heer De Boer sprak in zijn openbaar verhoor over de
werkdruk:
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«In die tijd was de controle op die behandelingteams in mijn herin–
nering uitsluitend op de administratieve parameters: wachttijd, snelheid
van doorloop, stapelvorming bij de administratie, dat soort criteria - dan
kreeg je ook wel eens feedback op: weet je wel hoeveel gevallen je hebt
staan? - maar zelden of nooit op de inhoud van je adviezen (...) Het is
wel voorgekomen dat wij vreselijk achterlagen, dat er op lokaal niveau
gezegd werd «nu moeten wij even een grote inhaalslag maken».

De personele onderbezetting heeft negatieve gevolgen gehad voor het
uitkeringsvolume. In voorkomende gevallen, zoals de 45-jarigenmaat-
regel van Alkmaar illustreert, stelt de commissie vast dat de werkdruk
heeft geleid tot onverantwoord handelen van de GMD bij het beoordelen
van de mate van arbeidsongeschiktheid.

De commissie constateert voorts dat op centraal niveau door directie
en bestuur lange tijd de problemen met de werkvoorraden in de perifere
kantoren zijn genegeerd. Hoewel de GMD in woorden kwalitatieve beoor–
delingen en succesvolle reïntegratie-activiteiten tot hoogste goed verhief,
waren de daden gericht op het wegwerken van hoge werkvoorraden
onder verlies van op uitstroom gerichte extra activiteiten.

4.6. Samenvattende conclusies

De commissie stelt vast dat het bestuur van de GMD geen oplossing
heeft gevonden voor de al uit de zeventiger jaren stammende
overdrachtsproblematiek, waarbij de bedrijfsvereniging te eniger tijd
iemand met een Ziektewetuitkering overdraagt aan de GMD.

Voor zover de verzekeringsgeneeskundigen worden gestuurd,
geschiedt dat aan de hand van administratieve parameters en op basis
van protocollering. Ten aanzien van de inhoud en kwaliteit van beoorde–
lingen heeft de leiding van de GMD bestuurlijk echter geen vat op de
artsen.

Ondanks signalen van de medewerkers over zeer grote werkdruk heeft
het bestuur en de centrale directie van de GMD bewust een beleid van
personele onderbezetting gevoerd. Hiermee zijn risico's genomen ten
aanzien van de kwaliteit van de werkprocessen en de omvang van het
uitkeringsvolume.

De zeer hoge werkdruk en de blijvende personele onderbezetting
hebben in de perifere kantoren geleid tot noodmaatregelen die ten koste
zijn gegaan van de activering, begeleiding en bemiddeling van arbeidson–
geschikten.
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DEEL2:
DE OMGEVINGSFACTOREN
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IV. INTRODUCTIE

In deel 1 is ingegaan op de doeltreffendheid van de uitvoering van de
werknemersverzekeringen en op de doelmatigheid van de uitvoeringsor–
ganen. Het is duidelijk dat het functioneren van de uitvoeringsorganen
mede wordt beïnvloed door externe factoren. Om tot een afgewogen
oordeel te kunnen komen, is het dus nodig de context van het uitvoe–
ringsproces in ogenschouw te nemen. Dan kunnen de bevindingen van
de commissie in een breder kader worden geplaatst en bovendien kan
het functioneren van de uitvoeringsorganen dan beter worden verklaard.

1. DE OMGEVING

De omgeving van de uitvoeringsorganen wordt in de eerste plaats
gevormd door het grotere systeem van de sociale verzekeringen waarvan
ze deel uitmaken. Vanuit het systeem wordt het functioneren van de
uitvoeringsorganen primair beïnvloed door de wetgeving die ze moeten
uitvoeren, het toezicht dat op hen wordt uitgeoefend, en de ordening die
bepaalt hoe taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

De commissie heeft daarnaast ook een meer dynamische component
in de omgeving van de uitvoeringsorganen onderkend: politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen. Ook die zijn van invloed geweest op
het functioneren van de uitvoeringsorganen.

2. POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, die worden
beschreven in hoofdstuk V, kunnen worden gedefinieerd als de beweginq
in opvattingen en gedragingen van relevante partijen (bewindspersonen,
sociale partners, parlementsleden enzovoorts). Het gaat in het onderzoek
van de enquêtecommissie vooral over veranderingen in de effectiviteit
van de wet– en regelgeving als gevolg van het maatschappelijk en
politiek proces. Uiteraard is het ook belangrijk hoe de Tweede Kamer en
het kabinet op deze ontwikkelingen hebben gereageerd.

Drie hoofdonderwerpen worden onderscheiden:
- de beheersing van het volume en de uitgaven;
- de inrichting van het stelsel;
- de uitvoeringsorganisatie.

3. SYSTEEM SOCIALE VERZEKERINGEN

De uitvoering van de wetten en de interne organisatie van de uitvoe–
ringsorganen zijn uitgebreid behandeld in de hoofdstukken I tot en met
III van deze rapportage.

In hoofdstuk VI komen de inhoud van de wetten zelf als ook het wetge–
vingsproces aan bod.

Het wetgevingsproces bestaat uit voorbereiding, totstandkoming en
terugkoppeling. Hierbij moet ondermeer worden gedacht aan de beleids–
vorming op het ministerie van SZW, de advisering door de Sociale Verze–
keringsraad, de parlementaire behandeling, nadere regelgeving en
bijstelling van wetgeving.

Behalve de uitvoering en het wetgevingsproces zijn binnen het
systeem van de sociale verzekeringen nog andere aspecten te onder–
scheiden: het toezicht, de controle en de verantwoordelijkheidsverdeling.

Het toezicht, waarvoor de Sociale Verzekeringsraad verantwoordelijk
is, en de controle, waarvoor de centrale fondsen verantwoordelijk zijn,
komen aan de orde in hoofdstuk VII.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende partijen bij
de sociale verzekeringen wordt beschreven in hoofdstuk VIII.
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1 Zo stelt bijvoorbeeld In 't Veld: «Tegelij–
kertijd spreken wij over individualisering
enerzijds en over groeiende onderlinge
onafhankelijkheid anderzijds, over toene–
mende normloosheid en calculatiednft
enerzijds en een nieuwe (vooral ecolo–
gische) moraliteit anderzijds » Veld, in 't,
R.J., Naar een evenwicht tussen
vervlechting en ontvlechting: over
publiek-pnvate betrekkingen in de verzor
gingsstaat, in: De toekomst van de
welvaartsstaat, Leiden/Antwerpen, 1992

V POLITIEKE EN MAATSCHAPPELUKE ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING

In dit hoofdstuk plaatst de commissie de bevindingen die zij tot nu toe
heeft gepresenteerd in een breder kader. Ze heeft in het vorige
hoofdstuk uiteengezet dat het functioneren van uitvoeringsorganen
ondermeer wordt beïnvloed door politieke en maatschappelijke ontwikke–
lingen. Deze zijn in dit hoofstuk weergegeven. De onderzoeksperiode
voor het functioneren van de uitvoeringsorganen betrof ruwweg de
tachtiger jaren. Omdat een aantal belangrijke ontwikkelingen al eerder in
gang is gezet begint dit hoofdstuk bij de jaren zeventig.

De commissie ging allereerst de achtergrond na waartegen de ontwik–
kelingen in de sociale verzekeringen plaatsvonden:

- algemene ontwikkelingen (o.a. arbeidsverhoudingen);
- volume-ontwikkelingen;
- maatschappelijke trends.

Van belang voor de sociale verzekeringen zijn maatschappelijke trends
als: veranderingen in de houding ten opzichte van arbeid en sociale
zekerheid, in de steun voor uitgaven aan de sociale verzekeringen en in
de opvattingen over fraudebestrijding. Een probleem bij het identificeren
van dergelijke trends vormt de empirische onderbouwing. Ook zijn trends
vaak onderling tegenstrijdig1. De trends zijn daarom in eerste instantie
afgeleid uit algemene trendanalyses van het Sociaal Cultureel
Planbureau. (SCP)

De commissie bestudeerde vervolgens de standpunten die bewinds–
lieden, parlement en sociale partners hebben ingenomen over drie essen–
tiële onderwerpen in de sociale verzekeringen:

- beheersing van het volume en de uitgaven;
- inrichting van het stelsel;
- uitvoeringsorganisatie.

De gegevens voor dit hoofdstuk zijn onder andere gebaseerd op
uitvoerige gesprekken over de hiergenoemde ontwikkelingen, die in het
vooronderzoek zijn gevoerd, een groot aantal besloten gesprekken die de
commissie zelf heeft gevoerd en de openbare verhoren. Een overzicht
van de gesprekspartners is opgenomen in bijlage 1.1.

In de opbouw van het hoofstuk is onderscheid gemaakt naar vier
perioden: de jaren zeventig, de overgangsperiode in het begin van de
jaren tachtig, midden jaren tachtig en de periode na de stelselherziening.
Een uitgebreider overzicht van de belangrijke momenten in deze
perioden is weergegeven in bijlage V. 1. Een historische schets die ook de
periode voor de jaren zeventig bevat is opgenomen in bijlage V.2.

Bijlage V.3 bevat de kerncijfers uit de hier besproken perioden.

2. JAREN ZEVENTIG

2.1. Algemene ontwikkelingen

De jaren zeventig hadden een enigszins dubbel karakter. Aan de ene
kant wordt met de invoering van de AAW nog een laatste grote
uitbreiding aan het sociale zekerheidsstelsel gegeven. Aan de andere
kant wordt door dit decennium heen de roep om beheersing van de
sociale zekerheidsuitgaven steeds sterker.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 187



2 Zie: P.W.M. Nobelen, «Kroniek van 25 jaar
Nederlandse Vereniging voor onderzoek van
Arbeidsverhoudingen (NVA)» in: Toekomst
van de overlegeconomie, Assen/Maastricht
1993
3 J.A.A. van Doorn e a., Het primaat van het
arbeidsbestel, over de verhouding tussen
werkgelegenheidsbeleid en sociale
zekerheid, 's-Gravenhage, 1991.
4 Schuyt, C.J.M., Op zoek naar het hart van
de verzorgingsstaat, Leiden/Antwerpen
1991, p8-9
5 Nobelen, t.a.p.
s Uitgebreider cijfermateriaal is op
genomen in bijlage V 3 bij dit rapport
' SCP, Sociaal Cultureel Rapport 1980
8 Miljoenennota 1993

Nobelen2 beschrijft een sociaal-economische context waarin de
oplopende inflatie en de groei van de werkloosheid al in het begin van de
jaren zeventig bovenaan het lijstje met belangrijkste economische vraag–
stukken stonden. De economische crisis zou zich nog verder verdiepen.
Het hele decennium kenmerkte zich dan ook door economische
stagnatie.

In deze context komt de sociale zekerheid in moeilijkheden, zoals Van
Doorn aangeeft: «Eén van de twee fundamentele garanties - volledige
werkgelegenheid - bleek niet te handhaven, met als gevolg dat ook de
verzorgingscomponent, slechts berekend op een beperkte inactiviteit,
onder druk kwam te staan.»3

Aan de andere kant kunnen de jaren zeventig in navolging van Schuyt4

getypeerd worden met: «de groei van de immateriële wensen», in de zin
van welzijn, rechtshulp, medische hulp, subsidies etc. De overheid had te
maken gekregen met een veelheid van pressie– en actiegroepen, die een
fors «eisenpakket» van rechten op tafel legden. Maar inmiddels was de
reële economische groei sterk verminderd, waardoor een groeiende kloof
ontstond tussen het maatschappelijk gewenste en het economische
mogelijke.

Ook de arbeidsverhoudingen veranderden in de jaren zeventig.
De vrije loonvorming werd in 1970 van kracht en voor het eerst

droegen CAO-partijen de volledige verantwoordelijkheid voor de
loonvorming. Sociale partners kwamen harder tegenover elkaar te staan
en de conflicten en conflictbereidheid namen toe.5

2.2. Volume-ontwikkelingen6

In de jaren zeventig vindt er een explosie plaats van het arbeidsonge–
schiktheidsvolume. Het aantal uitkeringsjaren is in 1980 bijna drie keer
zo groot als in 1970. De stijging is het grootst in de tweede helft van de
jaren zeventig. Het WW-volume stijgt in de jaren zeventig bijna net zo
hard, maar blijft ver onder dat van de WAO, mede doordat de WW maar
een uitkering van een half jaar is.

De werkloosheid heeft zijn laagtepunt in 1971, in 1980 zou het aantal
werkzoekenden zonder baan bijna vier keer zo hoog zijn.

Het SCP constateerde in 1980 dat de werkloosheid als geheel de
laatste jaren stabiel bleef, de arbeidsongeschiktheid bleef echter
toenemen. Het aantal uitkeringen was volgens het SCP door demogra–
fische factoren gegroeid. Vergrijzing heeft uiteraard invloed op de AOW,
maar ook op de loondervingsverzekeringen (door de hoogte van het
laatstverdiende salaris). De groep 16-64-jai'igen die niet deelneemt aan
het arbeidsproces maar wel een uitkering behoeft is tussen '69 en '79
verdubbeld en bedraagt in 1979 1.26 miljoen personen.7 De premiedruk
in procenten van het nationaal inkomen stijgt in deze periode danook van
15%naar20%.8

2.3. Maatschappelijke trends

In recente analyses van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat
worden veranderingen in de maatschappij gesignaleerd waardoor het
stelsel niet meer zou zijn toegesneden op de eisen van de tijd. Een aantal
maatschappelijke trends die van belang zijn voor de sociale zekerheid
hebben hun oorsprong al voor de jaren zeventig en lopen ook daarna nog
door. In deze paragraaf wordt een aantal van deze ontwikkelingen
aangeduid, alvorens op specifieke trends van de jaren zeventig in te
gaan.
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9 A.C. Zijderveld, «Verzuiling, verzorging en
maatschappelijke vitaliteit» in: De toekomst
van de Welvaartsstaat, Leiden/Antwerpen ,
1992
10 Schuyt, t.a.p.
11 Zalm, G , De economische houdbaarheid
van de verzorgingsstaat, in: Economische
Statistische Berichten, 16 mei 1993:
12 Albeda, W , Arbeidsverhoudingen en
verzorgingsstaat in: De toekomst van de
welvaartsstaat, Leiden/Antwerpen, 1992
13 Philipsen, H., Levensfase, generatie en
ziekteverzuim, de invloed van belastende
levensomstandigheden, mentaliteiten
riskante gewoonten op het aantal ziekmel–
dingen. Rijksuniversiteit Limburg en
NIPG/TNO, 1977
14 Veen, van der, R.J., De drie mythes van
de herziening van de verzorgingsstaat, 17
september 1992, Stc 180

Een veranderende maatschappij
Voor de sociale zekerheid, als onderdeel van de verzorgingsstaat, is

allereerst de verzuiling en de daarop volgende ontzuiling van belang. Zo
stelt Zijderveld9: «De naoorlogse, Nederlandse verzorgingsstaat blijft
sociologisch ondoorgrondelijk, indien we hem niet in het kader van
typisch Nederlandse verzuiling plaatsen.»

Hij beschrijft vervolgens de ontzuiling op cultureel en ideologisch
gebied die vanaf de jaren vijftig plaatsvond. In de jaren zestig verloren de
zuilen dan ook veel van hun autonomie en gezag. Als gevolg hiervan
verliezen volgens Schuyt traditionele beheerskringen hun greep op het
gedrag van de individueel mondig wordende burger.10

Zalm" noemt deze toegenomen mondigheid, ondersteund door een
gestegen opleidingspeil en ontzuiling, als een reden waardoor het model
niet meer zo efficiënt kan functioneren als in de jaren vijftig. «Burgers,
bedrijven en bureaucraten streven tegenwoordig ook eigen doelstellingen
na in plaats van loyaal en gedisciplineerd collectieve besluiten uit te
voeren.»

Een daarmee samenhangende ontwikkeling is een verandering in
moraal die sommige auteurs signaleren. Zo stelt Albeda dat door het
omvangrijke beroep op uitkeringen de gêne verdwijnt die een belangrijke
negatieve sanctie vormde op het leven van een uitkering. Leven van een
uitkering is daardoor normaal geworden. Nederland heeft volgens hem
een «fun-morality»: er wordt meer nadruk gelegd op het recht op arbeid
dan de plicht daartoe.12

Het SCP heeft in 1980 onderzocht of de houding ten opzichte van het
werk was veranderd. Op grond van opinie-onderzoeken constateerde het
SCP dat er geen aanwijzingen waren dat mensen minder graag dan in
het verleden werk willen hebben. Te oordelen naar de aanspraak die
vrouwen maken op deelname aan arbeid zou het tegendeel eerder het
geval zijn.

Het SCP haalt onderzoek van Philipsen13 aan over de oorzaken van
ziekteverzuim. Dit geeft een beeld van veranderende opvattingen over
het werk. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een minder strikt en
traditioneel plichtsbesef ten aanzien van het werk. De moderne menta–
liteit wordt gekenmerkt door behoefte aan vrije tijd en door minder tradi–
tionele gezagsaanvaarding.

Niet alleen de houding van burgers is van belang voor de sociale
zekerheid. Zo stelt bijvoorbeeld Van der Veen'" dat het al te populaire
idee van de «calculerende burger», die doordacht afweegt welke
overheidsvoorzieningen het meeste voordeel opleveren, zeer eenzijdig is.
Evenals Zalm, die calculerende bedrijven noemt, vindt Van der Veen dat
gekeken moet worden naar het beleid dat door bedrijven, werkgevers– en
werknemersorganisaties is gevoerd ten aanzien van de WAO.

Aan dat beleid is in de verhoren uitgebreid aandacht besteed,
ondermeer door W.Kok, voormalig werknemersvoorzitter.

«...dat in een tijd waarin honderdduizenden mensen per jaar niet alleen
met reorganisatie en ontslag werden bedreigd, maar die ook onder–
gingen, vanuit de functie van sociale belangenbehartigmg, naar mogelijk–
heden werd gekeken. De WAO bood de mogelijkheid van het tot stand
brengen van voorzieningen voor een categorie mensen om ietsje fatsoen–
lijker verzorgder en meer beschermd onder dak te komen dan anders het
geval zou zijn geweest. Dat gebeurde volop en overal.»

Hierdoor ontstond wel het gevoel dat er een onrechtvaardig verschil in
behandeling was tussen werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten,
doordat de laatsten een betere regeling hadden.
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15 Zie: E.M.H. Hirsch Ballin, «De christen–
democratische politieke overtuiging omtrent
de reikwijdte van democratisch-rechtsstate–
lijke politiek», in: A.M.J. Kreukels e.a.,
Publiek domein. De veranderende balans
tussen staat en samenleving, Meppel–
Amsterdam, 1988
16 Percentage ondervraagden van mening
dat er veel misbruik werd gemaakt:

WAO: (1978) 33.1% (1979) 48.8%, WW
(78) 70.4% (79) 74.2%. SCP, Sociaal en
Cultureel Rapport 1980
" Zie ondermeer het overzicht van de
voortgang van de ombuigmgen in de sociale
zekerheid in de Sociale nota 1993, TK
1992-1993, 22 802, nrs 1 -2, bijlage 13.

Per 1 januan 1979 werd een korting van
0,5% per halfjaar op uitkeringen en voorzie–
ningen gerealiseerd.
" Rede op 11 januari 1973 uitgesproken
door staatssecretaris Rietkerk bij de instal–
latie van de Commissie van onafhankelijke
deskundigen
19 Rapport inzake de premieontwikkeling
van de W.A.O., uitgebracht door een
Commissie van onafhankelijke deskundigen,
ingesteld bij besluit van de Sociale Verzeke–
ringsraad, mei 1973

Andere belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld
de toenemende automatisering en de invloed daarvan op de werkgele–
genheid, en de veranderende opvattingen over de gelijkberechtiging van
man en vrouw die een rol gingen spelen in het denken over de sociale
zekerheid. Ook de Europese integratie wordt ondermeer door Hirsch
Ballin15 genoemd als een voor de sociale zekerheid ingrijpende ontwik–
kehng, met name door de uitvoering van de Europese richtlijnen in het
Nederlandse stelsel.

Jaren zeventig
Kenmerkend voor de jaren zeventig was de aandacht voor een zinvolle

tijdsbesteding door werklozen. In 1978 werd de Stuurgroep Beleids–
vorming Niet-Actieven ingesteld die zich ondermeer bezighield met,
zoals voormalig SZW-ambtenaar Den Broeder het uitdrukte, het
werklozen toch op een zinnige wijze iets om handen te geven.

Aan het begin van de jaren zeventig is er volgens het SCP een omslag
in het opinieklimaat geweest. De adhesie voor hogere sociale uitkeringen
en hogere uitgaven voor de overheid nam af. In 1967 was nog maar zo'n
twintig procent van de door het SCP ondervraagden van mening dat de
overheidsuitgaven omlaag moesten. In 1979 was dit aantal verdubbeld.
Uitkeringen die met ziekte en werkloosheid te maken hebben, werden in
toenemende mate te hoog gevonden. De mening dat er van sociale
uitkeringen veel misbruik wordt gemaakt, bleef stabiel. De WAO vormde
daarop een uitzondering.16 In deze periode wordt fraude binnen de
sociale zekerheid voor het eerst als maatschappelijk probleem ervaren. In
de jaren vijftig-zestig werd bijvoorbeeld koppelbazerij nog gezien als
onvermijdelijk gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

2.4. Beheersing

Ondanks het feit dat de omvang van de sociale zekerheidsuitgaven in
deze periode steeds meer als een probleem wordt gezien zou het tot het
eind van de jaren zeventig duren voor er in de werknemersverzekeringen
een aantal ombuigingen gerealiseerd wordt.17

De eerste concrete norm voor de groei van de sociale zekerheidsuit–
gaven werd in 1971 geformuleerd in het regeerakkoord van het
kabinet-Biesheuvel. Overeengekomen was dat de stijging van de sociale
premiedruk de komende vier jaar moest worden beperkt tot 3% van het
nationaal inkomen.

De SER onderschreef deze stelling.18 Deze doelstelling werd echter
niet gehaald, ondermeer doordat de WAO-premie in 1973 met 44%
verhoogd moest worden. Een commissie van onafhankelijke deskundigen
stelde vast dat de ontwikkeling van de WAO-lasten door det bestuur van
het AOF niet tijdig was onderkend.19 In het rapport van deze commissie
wordt ook al ingegaan op de «aantrekkelijkheid van de W.A.O. voor het
bedrijfsleven als betrouwbare en relatief goedkope verzekering tegen de
financiële gevolgen van economische calamiteiten». Een verband tussen
werkloosheid en WAO kon op basis van een globaal onderzoek door het
GAK statistisch noch bevestigd noch ontkend worden.

Wolfson, aan het begin van de jaren zeventig werkzaam op het minis–
terie van Financiën, vertelde in het verhoor dat toen al duidelijk was dat
de WAO uit de hand zou lopen:

«Dat was na de eerste oliecrisis, dus najaar 1973. Wij waren bevreesd
dat de werkgelegenheid zou terugvallen. Het patroon dat het ook leidde
tot een grotere instroom in de WAO begon zich, dacht ik, toen al af te
tekenen.»
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20 SER, Externe commissie van deskun–
digen, Rapport inzake de informatiestromen
en de reservevorming in de sociale verzeke–
ringen, 's Gravenhage 1 979
21 Nota over het te voeren beleid ter zake
van de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid, TK, 1975-1976, 13 951,
nrs. 1-3. In deze nota werden voor ruim 5
mild. bezuinigingen in de sociale zekerheid
aangekondigd tenemde de jaarlijke groei
van de belasting– en premiedruk in de
periode 1977-1980 te beperken tot 1
procent van het nationaal inkomen.
22 SER, Advies inzake enkele beleidsvoor–
nemens vervat in de nota over het te voeren
beleid ter zake van de collectieve voorzie–
ningen en de werkgelegenheid, 1976
23 SER, Advies inzake omvang en groei van
de collectieve sector, 1 978
24 Handelingen 1978-1979, 15081,
Algemene politieke en financiële beschou–
wingen over de rijksbegroting voor het jaar
1979

De toenmalige Directeur-Generaal Sociale Zekerheid Lamers gaf in het
verhoor aan dat die ontwikkeling in 1973 aanleiding gaf de SER nog eens
te vragen mee te werken aan het bereiken van informatie en informatie–
stromen die de oorzaken daarvan beter aan het licht kunnen brengen. Dit
leidt tot een eind-rapport over informatiestromen en reservevorming in
de sociale zekerheid in 1979.20

Ondanks deze signalen gingen in 1974 en 1975 de voorbereidingen
door voor een uitbreiding van de voorzieningen bij arbeidsonge–
schiktheid, de AAW. Lamers waarschuwde minister Boersma:

« waarin ik (..) nog eens nadrukkeüjk gezegd heb: de criteria stemmen
in grote mate overeen met die in de WAO, wij en u ook maken zich grote
zorgen over de ontwikkelingen in de WAO en wij vinden dat dit eigenlijk
niet zou moeten. (..) hij zei: Ja, maar de politieke drang om tot die
uitbreiding te komen is zodanig dat ik er niet aan kan meewerken om het
proces van inwerkingtreding van de AAW tegen te gaan.»

In 1976 wordt voor het eerst serieus met de aanpak van de uitgaven in
de collectieve sector begonnen in de vorm van de «1%-nota»21 van het
kabinet-Den Uyl. Voor het eerst wordt duidelijk vastgesteld dat er sprake
is van een explosieve groei van de kosten van de sociale verzekeringen.
Sinds 1963 was er sprake van een verdubbeling van kosten per vier jaar.
Ombuigingen dienden vooral gezocht te worden in de «volumesfeer».
Voor de sociale verzekeringen werd dit vertaald naar tegengaan van
oneigenlijk gebruik en verbetering van de uitvoering. Voor de korte
termijn werd ook gedacht aan prijsmaatregelen, zoals de verlaging van
de maximale WAO-uitkering van 80 naar 75% en verlaging van uitke–
ringen op grond van ZW, WAO en WW aan thuiswonende jongeren naar
70%.

De SER erkent in haar advies over de nota «dat de verwachte
geringere groei in relatie tot de verwachte stijging van de collectieve
uitgaven noodzaakt tot het doen van keuzen.» Over de verlaging van de
WAO-uitkering en de uitkeringen aan thuiswonende jongeren is de SER
echter verdeeld.22

Het kabinet valt en deze maatregelen zijn voorlopig van de baan.

Het volgende kabinet Van Agt-l komt in 1978 met «Bestek '81» waarin
onder andere kortingen op uitkeringen met 0,5 % per jaar worden aange–
kondigd. Ook de SER zegt in 1978 dat een beleid gericht op een
blijvende beperking van het gebruik van de sociale voorzieningen ten
zeerste gewenst is.23

Bij de behandeling van Bestek '81 in de Tweede Kamer wordt beperkt
aandacht besteed aan het volumebeleid, men gaat nauwelijks in op de
inhoud van het volumebeleid. Wel wordt de ruime toepassing van de
verdiscontering gesignaleerd door Joekes (VVD): «Het is nauwelijks te
ontkennen dat werkgevers en werknemers samen, door een ruime inter–
pretatie van artikel 21, de afvloeiing van vele, vele duizenden naar de
WAO hebben mogelijk gemaakt.24». Hij vraagt om een beter arbeidson–
geschiktheids-criterium. Minister Albeda verwijst naar het komende
«determinantenonderzoek WAO» en geeft aan dat de toepassing van de
verdiscontering besproken wordt binnen de SVR. De in Bestek '81
aangegeven bezuinigingen worden echter volstrekt niet gehaald.

Pierik, voormalig Hoofd van de Directie Financieel Economische Vraag–
stukken, beschreef in het verhoor het proces dat het «duizelingwekkend
aantal voorstellen» van het ministerie doorliep met als voorbeeld de
voorstellen uit Bestek '81:
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«Die gingen naar de Sociaal-Economische Raad. De werknemers
kwamen helemaal niet met substantiële tegenvoorstellen, maar de
werkgevers kwamen ook niet verder dan 1,5 mld. Welnu, daar zat je mee
als ministerie en dan probeerde je toch zo goed mogelijk er nog wat van
terecht te brengen. Dat ging dan naar de Kamer, maar daar werd dan
ook weer eindeloos gediscussieerd, en zo rolden wij van het ene naar het
andere voornemen, van de ene ombuigingsronde naar de andere.»

De Graaf, staatssecretaris aan het einde van de jaren zeventig, beves–
tigde in het verhoor het beeld van een periode waarin ingrijpende wijzi–
gingen niet tot stand konden komen. Als voorbeeld noemde hij een
voorstel uit de 1% nota van het vorige kabinet om de WAO-uitkeringen
met 5% te verlagen:

«Ik werd meteen politiek afgebrand. Ook in eigen kring werd dat niet
bespreekbaar geacht. (..) Het klimaat was er toen niet naar om dit soort
werkelijk ingrijpende veranderingen gerealiseerd te krijgen.»

Op verzoek van de Tweede Kamer volgde aan het einde van de jaren
zeventig de nota Volumebeleid. Als oorzaken voor de nog steeds explo–
sieve groei van de kosten van de sociale verzekeringen worden
ondermeer genoemd: de groeiende structurele werkloosheid, de toene–
mende fricties op de arbeidsmarkt, stijgend ziekteverzuim, mentaliteits–
wijziging bij werkgevers, werknemers en uitvoeringsorganen en de
tekortschietende doelmatigheid van het stelsel en de uitvoering. De
voorstellen bevatten met name reeds lopend beleid. Typerend voor deze
tijd is dat het volumebeleid wordt omgeschreven als «al die maatregelen
die kunnen voorkomen dat nu of in de toekomst arbeidsplaatsen onnodig
onbezet blijven».25

De discussie in de Kamer over de nota spitst zich toe op het volume in
de WAO en de rol van de verdiscontering daarbij. Er wordt door de
Kamer niet gevraagd de verdiscontering af te schaffen. Door SGP en
WD wordt aangegeven dat de overheid zelf deze wijze van verdiscon–
teren heeft uitgelokt. De VVD pleit voor beperking van de verdiscon–
tering. Het CDA wijst op de aanzuigende werking van de wijze van
uitvoeren van de WAO en vraagt daarom om dubbele schatting (met en
zonder verdiscontering) en het verbinden van een termijn aan de verdis–
contering. 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 reïntegratie, maar kan van op termijnstelling geen sprake
zijn als er geen perspectief is op een geschikte arbeidsplaats: «Zonder
dat perspectief zou het op termijn stellen gaan betekenen het op termijn
gaan verlagen van het uitkeringsniveau, en dat achten wij onaan–
vaardbaar.»26

Omdat de Kamer hierover geen duidelijk standpunt inneemt blijfi ook
de staatssecretaris afwachtend en verwijst hij naar te verwachten activi–
teiten van de SVR ten aanzien van de termijnstelling. De aandacht voor
volumebeleid is er wel, maar de discussie leidt niet tot concrete acties.

Ondanks de herhaalde constateringen dat het volume explodeert
komen de werknemersverzekeringen daarmee vrijwel ongeschonden de
jaren zeventig door.

2.5 Stelsel

25 TK 1979-1980 15650 nr4 biz 5 'n ̂ et ^e9'n van ^e jaren zeventig is het stelsel van sociale zekerheid
26 Handeiingen TK, 1979-1980, ocv 18, in grote lijnen voltooid. De invoering van de AAW in 1976 vormt de
p682,1e koiom. laatste grote uitbreiding.
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27 Nota over het te voeren beleid ter zake
van de collectieve voorzienmgen en de
werkgelegenheid, TK, 1975-1976, 13951,
nrs. 1-3..
28 SER, Advies inzake enkele beleidsvoor–
nemens vervat in de nota over het te voeren
beleid ter zake van de collectieve voorzie–
ningen en de werkgelegenheid, 1976
29 Bestek'81,TK, 1977-1978, 15081, nrs.
1-2, bijlage III, paragraaf 6
30 Vaste Commissie voor Sociale Zaken, 21
januari 1980, p 694, tweede kolom
31 SER, Rapport betreffende alternatieven in
de uitvoermg van de sociale verzekering,
uitgebracht aan de Sociaal-Economische
Raad door het Raadgevend Bureau Ir. B W
Berenschot en het Raadgevend Efficiency
Bureau Bosboom en Hegener N.V, 1972
32 Zie ondermeer: SER, Rapport betreffende
alternatieven m de uitvoering van de sociale
verzekering, uitgebracht aan de
Sociaal-Economische Raad door het
Raadgevend Bureau Ir B.W Berenschot en
het Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom
en Hegener N.V., 1972 en Nota over het te
voeren beleid ter zake van de collectieve
voorzieningen en de werkgelegenheid, TK,
1975-1976, 13951, nrs. 1-3

In datzelfde jaar gaat het kabinet-Den Uyl in op de noodzaak het
stelsel ingrijpend te wijzigen.27 Het kabinet stelt dat WAO, WW en WWV
oneigenlijk gebruikt worden als afvloeïngsregeling voor oudere
werknemers. Zij constateert dat de grens tussen WAO en werkloosheids–
wetten vervaagd is door toepassing van de verdiscontering. Het kabinet
wil daarom de mogelijkheden van een samenvoeging van de werkne–
mersverzekeringen in één wettelijk kader bestuderen. Onderscheid van
de aanspraken zou niet meer gebaseerd moeten worden op de oorzaken
van het niet meer kunnen verrichten van arbeid. Mede in het licht van de
noodzaak tot kostenbeperking zou de band tussen het vroeger verdiende
loon en de hoogte van de uitkering losser kunnen worden.

De SER is het in zijn advies van 1976 eens met de integratie van ZW
en WAO en met de integratie van WW,WWV en RWW, maar is verdeeld
over de vraag of dit moet leiden tot één loondervingsregeling. De aange–
kondigde «lossere band» vervult de SER «met de nodige zorg».28

Vanaf 1977 wordt op het ministerie gewerkt aan de integratie van de
WW, WWV en in eerste instantie ook nog de RWW. In Bestek '81
worden voorstellen aangekondigd tot integratie van de werkloosheidsuit–
keringen, waarna de integratie van de ZW en de WAO aan de orde zal
komen.29

Als de staatssecretaris in januari 1980 in de Tweede Kamer de
contouren voor een nieuwe WW schetst reageert de Kamer afwachtend
en vraagt om nadere informatie, ondanks de brede steun voor de
integratie van de werkloosheidsregelingen. Zo zegt van der Doef (PvdA):
«Er wordt nu een emmer vol uitgangspunten en hoofdlijnen over ons
uitgestort. Ik vraag mij af of de Kamer zich in deze commissieverga–
dering over deze hoofdlijnen en uitgangspunten moet uitspreken.»30

Het accent ligt in deze periode echter op bezuinigingen en niet op
herziening van het stelsel. De Graaf stelde in het verhoor:

«Het was al een vrij pittige opgave om de daarin (Bestek '81) voorge–
stelde wijzigingen en ombuigingen gerealiseerd te krijgen. In mijn eerste
kabinetsperiode is nog niet echt fundamenteel gesproken over
diepgaande wijzigingen op het terrein van de sociale verzekeringen. Dat
waren zeker ook geen haalbare zaken.»

2.6. Uitvoeringsorganisatie

In bijlage V.2 (historische schets) is beschreven hoe in de periode
tussen 1950 en 1967 de uitvoeringsorganisatie werd opgebouwd. Al in
1967 vroeg minister Veldkamp advies aan de SER over een vereenvou–
diging van de uitvoeringsorganisatie. In opdracht van de SER brengen de
adviesbureaus Berenschot en Bosboom & Hegener in 1972 een alterna–
tievenrapport31 uit. De sociale partners in de SER kunnen echter niet tot
een standpunt hierover komen en een SER-advies zal tot 1984
achterwege blijven.

De structuur van de uitvoeringsorganisatie blijft intact, ondanks dat
gedurende dit decennium van verschillende zijden wordt geconstateerd
dat de uitvoeringsorganisatie aan een verbouwing toe is. Gewezen wordt
ondermeer op de onvoldoende gecoördineerde, verbrokkelde organisatie–
structuur. Het grote aantal bedrijfsverenigingen wordt als ondoelmatig
ervaren, de SVR zou qua positie en samenstelling te zwak zijn en de
samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en de GMD niet effectief.32

In de uitvoeringsorganisatie zelf wordt in deze periode gediscussieerd
over samenvoeging van de medische functies van de bedrijfsvereni–
gingen en de GMD.
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33 SER, Eind-rapport betreffende het
vervolgonderzoek uitvoering van de sociale
verzekering op langere termijn uitgebracht
aan de Sociaal-Economische Raad door
Berenschot B V en Bosboom en Hegener
N.V., 1979
34 Organisatie van de beheersing van de
sociale zekerheid, Interimrapport, TK,
1978-1979, 15 594, nr.1-2

35 Vaste Commissie voor Sociale Zaken,
OCV, 21 januari 1980

Op het uitblijven van het SER-advies reageert Sociale Zaken in 1976
met het instellen van een ambtelijke projectgroep die advies moet
uitbrengen over de organisatie en de beheersing van de sociale
zekerheid, bekend als de commissie-Lamers.

Ook de externe bureaus krijgen van de SER een vervolgopdracht en in
1979 liggen er twee rapporten: het «Berenbos-rapport»33 en het
«rapport-Lamers»34. In beide rapporten worden ernstige gebreken in de
uitvoeringsorganisatie gesignaleerd, maar de voorgestelde oplossingen
zijn verschillend.

De onderzoekscombinatie had van de SER de opdracht gekregen wijzi–
gingen in het stelsel buiten beschouwing te laten en het bedrijfstakka–
rakter van de uitvoering in essentie te handhaven. Voorgesteld werd een
combinatie van bedrijfstaksgewijze beleidsorganen, een tripartiet
Gemeenschappelijk Bestuursorgaan met regionale uitvoeringsorganen en
onafhankelijk toezicht.

Het rapport-Lamers was vooral uitgewerkt op het punt van het
ombouwen van de SVR tot een onafhankelijk beheersingsorgaan.
Daarnaast werd een globale schets gegeven van een nieuwe regionale
uitvoeringsstructuur.

De reactie van sociale partners op het rapport-Lamers werd door
Lamers zelf in het verhoor samengevat als:

«volstrekt afwijzend».

In januari 1980 wordt het rapport-Lamers besproken in de Tweede
Kamer35. Ondanks het feit dat er voor het eerst een voorstel voor
wijziging van de uitvoeringsorganisatie aan de Kamer wordt voorgelegd
wordt het rapport niet uitgebreid behandeld. Volgens Pierik lag het
rapport «binnen een half uur in de kast». Ook staatssecretaris de Graaf
was in het verhoor van mening dat «het rapport toen zeer marginaal
behandeld is».

De discussie zelf geeft een zeer divers beeld. Het blijft bij een uitwis–
seling van standpunten. Van belang was dat Weijers (CDA) 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:

«Voor een verbouwing is echter meer nodig dan het vele denkwerk, dat
in de afgelopen jaren is verricht. Al veel te lang wordt er gepraat. (..) In
de politiek zullen beslissingen moeten worden genomen, omdat de
sociale partners op dit punt niet in staat zijn om over eigen schutting te
kijken. De gepantserde vrede tussen SVR en de FBV spreekt boekdelen
in dit verband.»

Het CDA en de staatssecretaris omarmen het rapport van de
commissie-Lamers. Weijers doet ferme uitspraken over de bedrijfsver–
enigingen: «Overigens lijkt mi] terugdringing van de rol van de BV-en
voor de hand te liggen», maar hij doet verder geen concrete voorstellen.

De VVD hecht geen prioriteit aan de reorganisatie, de SGP zit op de
lijn-Berenbos en de PvdA wijst de lijn-Lamers af en pleit voor territoriale
decentralisatie. De PPR wil een brede maatschappelijke discussie maar
kan zich wel vinden in de voorstellen, de CPN wijst deze juist af en wil de
uitvoering bij de overheid leggen en D66 volstaat met het formuleren van
voorlopige uitgangspunten.

Zoals Lamers aangaf in het verhoor lagen de ideeën in de Kamer zeer
verschillend en waren ze:

«zeker geen waarborg (..) voor snel doorzetten».
Hiermee laat de Kamer de kans voorbij gaan voor een slagvaardige

wijziging van de uitvoeringsorganisatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 194



Naar aanleiding van de discussie in de Kamer zal de staatssecretaris,
dertien jaar na de vorige aanvraag, een adviesaanvraag aan de SER
richten. Daarmee eindigt deze periode weer bij het vertrekpunt. De
Kamer heeft geen duidelijke keuzes gemaakt, laat staan eigen initiatieven
ontplooid en ook de SER is er in deze periode niet in geslaagd de opvat–
tingen van de sociale partners over de uitvoeringsorganisatie in
beweging te brengen.

36 Rinnooy Kan, A.H.G , Kroniek van 25 jaar
Nederlandse Vereniging voor het onderzoek
van Arbeidsverhoudingen (NVA) in:
Toekomst van de overlegeconomie, Assen/
Maastricht 1993
37 SCP, Sociaal Cultureel rapport 1990
38 CPB, Centraal Economisch Plan 1993. De
commissie heeft voor de cijfers over de
verhouding actieven/mactieven gebruik
gemaakt van de nieuwste inzichten.
Hierdoor wijken deze cijfers enigszins af van
de cijfers zoals deze tot dusverre werden
gehanteerd, dit in verband met een hogere
raming van de werkgelegenheid in arbeids–
jaren.
39 CPB, Centraal Economisch Plan 1993
40 Sociaal en Cultureel Rapport 1992, p.446
en Sociaal Cultureel Rapport 1990, p 114,
SCP, Rijswijk, 1990 en 1992

3. BEGIN JAREN TACHTIG (1980-1982)

3.1 Algemene ontwikkelingen

Deze periode wordt door Rinnooy Kan36 treffend weergegeven:
«De overgang naar de jaren tachtig werd gemarkeerd door het bijna–

akkoord van 1 december 1979, dat toen verworpen werd door de FNV,
wiens toenmalige voorman vele, vele jaren later dan toch erkende dat dit
een historische fout was geweest. Mede daardoor duurde de overgang
zo lang en was hij zo pijnlijk: drie loonmaatregelen op een rij, de
onmacht van het kabinet-Van Agt/Den Uyl, de felle botsing tussen de
laatste en de vakbeweging over de Ziektewet en tenslotte 15 000
werklozen per maand erbij en de rendementen op nul. Men enig gevoel
voor dramatiek mag men wel zeggen, dat in de loop van 1982 voor het
Nederlandse bestel als zodanig «Stunde Null» was aangebroken.»

In deze periode viert het blauwdrukdenken hoogtij en worden
voorstellen ontwikkeld en gepresenteerd om zowel het stelsel als de
organisatie ingrijpend te herzien. Maar als gevolg van maatschappelijke
commotie, afwachtendheid bij de Kamer en wisselende kabinetten
worden ze niet gerealiseerd. In twee jaar worden vier verschillende
kabinetten aangetroffen: het staartje van het eerste kabinet-Van Agt, de
korte periode van het tweede kabinet-Van Agt, het tussenkabinet Van
Agt-lll en tenslotte de start van Lubbers-l. Als dit laatste kabinet
aantreedt is er al sprake van een omslag; er zijn door het tweede
kabinet-Van Agt ingrijpende maatregelen voor de sociale zekerheid
aangekondigd en het kabinet-Van Agt III heeft een sterk gekorte
begroting gepresenteerd.

3.2. Volume-ontwikkeling

Vanaf het begin van de jaren tachtig groeit het aantal arbeidsonge–
schikten nog steeds, maar de uitstoot van de arbeidsmarkt van de
«zwakkere» werknemers komt vanaf 1980 vooral tot uiting in een explo–
sieve groei van de werkloosheid:

in deze twee jaar verdubbelt deze37. Tegenover elke 100 actieven staan
in 1982 dan ook 76 niet-actieven.38

Het financieringstekort stijgt van 5% in 1980 naar 8,3% in 1982.39

3.3. Maatschappelijke trends

Het maatschappelijk klimaat rond overheidsuitgaven en sociale
zekerheid wordt in deze periode beïnvloed door de crisis.

Uit opinieonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt een
toenemend pessimisme: voorziet in 1966 nog 60% van de onder–
vraagden een crisis, in 1980 is dit gestegen naar 88%.

Vond in 1967 nog 22 % van de ondervraagden dat de overheidsuit–
gaven omlaag moesten, in 1980 is dit 51%. Daarnaast kiest 30% voor
korting op de uitkeringen.40

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 195



41 SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1984
42 Dit is de Wet Onbeloonde Arbeid door
Uitkeringsgerechtigden (WOAU). Het
voorstel van wet werd in mei 1986 aan de
Tweede Kamer aangeboden Op 27 oktober
1987 wordt de wet door de Tweede Kamer
aangenomen. Tijdens de behandeling in de
Eerste Kamer bleek dat de Eerste Kamer
hezwaren had, waarna het wetsvoorstel op
24 maart 1993 werd ingetrokken.
" Studiegroep Begrotingsruimte, Beheers–
baarheid van de collectieve uitgaven,
's-Gravenhage 1983, p.123
" TK, 1981-1982, 17475, nr. 4.

Kenmerkend voor deze periode zijn ook de discussies over het
«terugploegen»: het gebruik maken van uitkeringsgelden voor het
creeëren van werkgelegenheid. Tegen deze gedachte bestond ook veel
weerstand, vooral bij de de minister van Financiën. Deze is bevreesd voor
het ontstaan van een blijvend stelsel van gesubsidieerde werkgele–
genheid.

Het SCP wijst op een veranderende invulling van het begrip arbeid.41

Uitgaande van het gegeven dat er wel een tekort aan betaalde banen
bestaat maar niet aan werk, worden vrijwilligersactiviteiten als zinvol
tijdelijk alternatief gezien. Binnen dat beleid wordt het werklozen toege–
staan te werken met behoud van uitkering. In deze periode wordt nog
getracht met circulaires deze ontwikkeling in goede banen te leiden. In
het vervolg zal een wettelijke regeling worden voorbereid.42

3.4. Beheersing

Met het ingaan van 1980 bleken de Bestek-bezuinigingen onvoldoende
om de groeiende financiële problemen op te lossen en werd er
halverwege de uitvoering van de begroting 1980 een extra bezuingings–
ronde (Operatie '80) ingelast. Ook blijkt de economische ontwikkeling
sterk tegen te vallen. Daarna volgen de bezuinigingsexercities elkaar in
snel tempo op. In de Miljoenennota's en de bijbehorende Voorjaarsnota's
worden telkens meer of minder uitgebreide ombuigingspaketten gepre–
senteerd. Des te opmerkelijker is het dat de Studiegroep begrotings–
ruimte in 1983 vaststelt dat de tot dan toe getroffen maatregelen in feite
nog steeds geen expliciete wijzigingen hebben aangebracht in de
aanspraken op sociale zekerheid.43

De prioriteit ligt in deze fase ook niet zozeer bij de beheersing van de
sociale-zekerheidsuitgaven maar bij het terugdringen van de enorm hoge
werkloosheidscijfers. De toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken,
Dales, bevestigde in het verhoor:

«dat in het algemeen de aandacht natuurlijk zeer gericht was op die
verschrikkelijke werkloosheid. (..) Op mijn bureau lagen elke morgen
weer de aanvragen voor arbeidstijdvermindering, de surséances van
betaling, enzovoorts. Dat rees de pan uit.»

Dit gevoel werd ook gedeeld door de leden van de Tweede Kamer,
zoals Ter Veld (PvdA) in het verhoor aangaf:

«Het volume in de WAO was wel gegroeid, maar op dat moment
baarde ons de ontwikkeling van de werkloosheid gigantisch veel
zorgen.f..) Toen hadden de bevordering van de werkgelegenheid en het
terugdringen van de werkloosheid absolute prioriteit.»

Hiermee komt het probleem naar voren dat het terugbrengen van het
aantal arbeidsongeschikten, door bijvoorbeeld de verdiscontering af te
schaffen, leidt tot hogere werkloosheidscijfers. Weijers' uitspraak in de
Tweede Kamer in 1982 bevestigt dit:

«...bedacht dient te worden dat een effectief volumebeleid slechts tot
hogere werkloosheid leidt.»44

De toenmalige Directeur-Generaal Arbeidsvoorziening Kruse, vertelde
in het verhoor waar deze prioriteitsstelling toe leidde:

«Het was voor ons van groot belang in een bepaalde periode, in
1980-1983, dat de sociale zekerheid een ruimere armslag gaf dan
gebruikelijk (..) U weet dat de stand van de werkloosheid en de ontwik–
keling van de werkloosheid een onderwerp is geweest van politieke
afrekening. (..) U herinnert zich ongetwijfeld uitspraken als: «terug naar
150000» en «nooit méér dan 1 miljoen». (..) Het gebruik maken van een
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schemerzone van werkloosheid kwam niemand slecht uit, ook de betrok–
kenen zelf niet. » De WAO paste binnen deze prioriteitsstelling: «Het was
evident dat de WAO op een bepaald moment een vorm was van het
buiten het aanbod in de markt brengen van een grote hoeveelheid
werkzoekenden.»

Kruse bevestigde dat hier sprake was van een «omgekeerd volume–
beleid» Deze strategie had namelijk een uitbreiding van het volume in de
sociale verzekeringen tot gevolg. Kruse kan niet precies aangeven waar
deze strategie vandaan kwam:

«Er was zo'n sterke symbiose tussen de uitvoeringsorganisaties van
het departement, de arbeidsbureaus, de sociale partners in dat veld, de
onderhandelaars per bedrijf bij collectieve bedrijfssluiting, dat ik echt
niet durf te zeggen wie dat uitgevonden heeft.»

In 1980 werd wel een aantal voorstellen ter beperking van de groei van
de uitgaven voor de sociale zekerheid aan de SER voorgelegd. De
meeste voorstellen waren niet echt ingrijpend. De verdiscontering blijft
gehandhaaft. Voorgesteld wordt de toepassing van de verdiscontering te
beperken door de interpretatie te wijzigen.

In september 1981 treedt het tweede kabinet-Van Agt aan. De maatre–
gelen die dit kabinet voorbereidt zijn in tegenstelling tot de plannen uit
voorgaande jaren erg ingrijpend.

In januari 1982 vragen staatssecretaris Dales en minister Den Uyl
advies aan de SER over de ziektewetmaatregelen. Voorgesteld wordt
ondermeer het werkgeversrisico in de Ziektewet uit te breiden van twee
naar vijf dagen en het uitkeringspercentage te verlagen naar 80%. De
mogelijkheid tot herverzekeren bij bedrijfsverenigingen zou worden
afgeschaft. Dit laatste voornemen stond haaks op de meeste CAO's
waarin 100% doorbetaling door de werkgever was geregeld. De lasten
van de maatregel zouden zo geheel bij de werkgevers terecht komen en
daarom zouden nog van kracht zijnde CAO's opengebroken moeten
worden. Over deze maatregelen ontstaat grote commotie, met name bij
de vakbeweging.

Gelijktijdig werd advies gevraagd over de WAGW om ongewenste
effecten van de ziektewetmaatregelen te voorkomen. De kern van het
wetsontwerp WAGW was het zogeheten quotum: de verplichting voor
werkgevers om per 20 werknemers één gehandicapte in dienst te
hebben.

In februari 1982 brengt de SER advies uit. Dit kon omdat de SER al
bezig was zich te bezinnen op maatregelen die het ziekteverzuim konden
terugdringen. Zowel werkgevers– als de werknemersleden achten de
kabinetsvoorstellen voor de ZW onaanvaardbaar. Ook de afschaffing van
de verdiscontering in de WAO wordt door zowel werkgevers als
werknemers afgewezen.

De SER signaleert ondermeer dat bij de ziekte– en arbeidsongeschikt–
heidswetten de verschillen in criteria en uitvoering leiden tot een slechte
afstemming en aansluiting. Dit veroorzaakt verlenging van verzuim en
vertraging van het herstel. Een van de alternatieve voorstellen van de
SER betreft daarom een integratie van de ZW en WAO/AAW.

Over de quotumverplichting in de WAGW is men verdeeld.

In maart en april 1982 worden de ziektewetmaatregelen en de WAGW
nog wel bij de Kamer ingediend. De ziektewetmaatregelen zijn dan al
aangepast; afgezien wordt van een ingreep in de CAO's. Het CDA is
tegen de ziektewetplannen, omdat deze fractie een lastenverzwaring voor
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het bedtïjfsleven vreest. De fracties van PvdA en D66 zijn het min of
meer met de plannen eens. De VVD pleit voor intrekking.45

Ter Veld vertelde daarover in het verhoor:
«De PvdA steunde het inmiddels bijgestelde voorstel van Den

Uyl/Dales. Maar het voorstel was zover bijgesteld dat het voor de VVD
onacceptabel was en dat het CDA er eigenlijk vrij slecht mee uit de
voeten kon. Toen is er besloten te schorsen.»

Met de val van het kabinet komen de ziektewetmaatregelen niet meer
terug op de agenda en de WAGW loopt vier jaar vertraging op als gevolg
van de dereguleringsoperatie. Aan het einde van deze korte periode is er
met de beheersing van de uitgaven voor de werknemersverzekeringen
opnieuw geen vooruitgang geboekt.

3.5. Stelsel

In deze periode lijkt de tijd rijp voor een fundamentele herbezinning op
de grondslagen van het stelsel. Enige tijd ziet het er ook naar uit dat er
werkelijk ingrijpende veranderingen zullen komen.

In augustus 1980 sturen de bewindslieden van SZW een adviesaan–
vraag aan de SER over de integratie van de werkloosheidsregelingen. Die
integratie zou de eerste stap zijn op weg naar één loondervingsregeling
bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. In de aanvraag wordt
een nieuw uitkeringssysteem geschetst: het twee-trajectensysteem. Dit
zou bestaan uit een sociaal minimum met in geval van loonderving een
bovenbouw. Dit zou betekenen dat de prioriteit niet meer lag bij de
werknemersverzekering maar bij de waarborgfunctie door de overheid.

Hol, de toenmalige plaatsvervangend Directeur-Generaal Sociale
Zekerheid en architect van het nieuwe systeem, gaf in het verhoor als
volgt aan wat de reden voor het nieuwe systeem was:

«Wij waren van mening dat, wilden wij tot een betere beheersing van
de kosten en daarnaast tot een beter volumebeleid komen, het goed zou
zijn om de verantwoordelijkheden van overheid, sociale partners en
individuen helderder te onderscheiden dan in het bestaande stelsel het
geval was. De kern van het twee-trajectensysteem was het aanbrengen
van dat heldere onderscheid.»

Uit een interne nota van het ministerie blijkt dat men zich bewust is
van de reacties die dit nieuwe systeem zal oproepen:

«Het grootste en vermoedelijk ook het enige nadeel van het
twee-trajectensysteem is, dat de historisch gegroeide vormgeving van de
sociale zekerheid wordt gewijzigd. Zo'n wijziging van het grondpatroon
zal op zich weerstand oproepen.(..)».46

In februari 1981 stelde het kabinet een heroverwegingswerkgroep in
op het gebied van de sociale zekerheid onder leiding van de DG Sociale
Zekerheid Lamers. In juni 1981 verscheen het rapport. In het rapport
werd gesignaleerd dat de werkloosheids– en arbeidsongeschiktheidsre–
gelingen niet waren afgestemd op het hoge niveau van beroep dat
daarop structureel wordt gedaan. Wederom werd voorgesteld een
twee-trajectensysteem in te voeren.

In het parlement pleitte de VVD verschillende malen voor de integratie
van ziekte– en arbeidsongeschiktheidsregelingen gelijktijdig met die van
de werkloosheidsregelingen te laten plaatsvinden. In juni 1981 wordt de
staatssecretaris nog door zijn ambtenaren geadviseerd een fundamentele
beschouwing over grondslagen van sociale zekerheid op te schorten
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totdat de SER of het parlement er om vraagt. De Tweede Kamer doet dit
bij de begrotingsbehandeling voor 1982 en in juni 1982 stuurt minister
de Graaf een nota herziening sociale zekerheidsstelsel naar de Tweede
Kamer, die nog is voorbereid door staatssecretaris Dales.47 In de nota
werden twee hoofdalternatieven genoemd: het twee-trajectensysteem en
het vangnetsysteem (wat aansluit bij het bestaande systeem).

In juli en augustus 1982 voerde minister De Graaf overleg met de
Tweede Kamer over deze notitie. De inbreng van de fracties had over het
algemeen een hoog abstractie-niveau. Er werden omtrekkende
bewegingen gemaakt en geen duidelijke posities gekozen. Verschillende
fracties vonden de besluitvorming te snel gaan, dit overleg werd gezien
als een oriëntatie. Anderzijds worden wel grote problemen gesignaleerd,
zoals de ingewikkeldheid van het stelsel en het gebrek aan onderlinge
samenhang in de wetten.

Er zijn veel verwijzingen naar de sociale partners. Deze hebben de lijn
van het vangnet-systeem gekozen. Alleen CDA en PPR leggen verband
met de wijziging van de uitvoeringsorganisatie. Een meerderheid van de
Kamer is tegen het twee-trajectensysteem; PvdA en WD kiezen voor
vangnetsysteem.

Ter Veld geeft aan dat de PvdA-fractie kiest voor de loondervingsver–
zekering met een minimumbehoefte-functie als vangnet. «Deze keuze
baseerde de fractie allereerst op de overweging dat bij de loonderving de
sociale partners een relatief grote verantwoordelijkheid hebben.»48

De heer de Korte (VVD) zei de keuze voor een vangnetsysteem een
verstandige te vinden: «zij ligt bovendien in de lijn van de sociale
partners».

Het CDA geeft aan over de stelselherziening nog geen uitgesproken en
vaststaande opvattingen te hebben, maar met de uitspraak van Weijers:
«Niet noodzakelijk behoeft dit tot een z.g. twee-trajectenstelsel te leiden»
is het duidelijk dat dit stelsel door het CDA niet gesteund wordt. Dat was
een opvallende zet, aangezien Weijers bekend stond als voorstander van
het twee-trajectensysteem. In het verhoor gaf hij aan dat «de emanci–
patie» het doorslaggevende argument voor het CDA was geweest tegen
het twee-trajectensysteem.

Hol beschreef in het verhoor de discussie als volgt:
«...tijdens de discussie over de notitie bleek al direct dat geen van de

partijen in de Kamer iets voelde voor deze meer fundamentele
benadering. Integendeel, men hechtte zeer aan hetgeen eerder als
maatschappelijk aanvaard werd gezien en ook door sociale partners als
wenselijk werd gezien. Hoezeer men ook de behoefte had om fundamen–
teler naar het stelsel te kijken, men durfde toch niet af te wijken van die
lijn.»

De staatssecretaris constateert aan het eind van het eerste mondeling
overleg dat het maatschappelijk draagvlak voor het twee-trajecten–
systeem niet voldoende aanwezig lijkt. Hij wijst hierbij op de sociale
partners en de door de commissie geuite gedachten. In een brief vraagt
hij vervolgens om in het volgende mondelinge overleg een aantal belang–
rijke keuzes te maken. De in de brief gevraagde keuzes worden echter
niet gemaakt. Duidelijk is wel dat de meerderheid van de Kamer niet
kiest voor een fundamentele wijziging van het stelsel. Daarmee is de lijn
ingezet voor aanpassing van het bestaande systeem.

3.6. Uitvoeringsorganisatie
" Notitie herziening sociale zekerheids–
steisei (17475, nr. 1). De reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie nam in het politieke
48 TK, 1981-1982,17 475, nr4 debat in de kamer over sociale zekerheid geen prominente plaats in.
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Ondanks de geringe steun voor het rapport-Lamers was het kabinet-Van
Agt I er kennelijk van overtuigd dat deze richting moest worden vastge–
houden. Ze richtte zich in 1980 in een nieuwe adviesaanvrage tot de SER
en nam daarin als uitgangspunt het rapport en koos voor een onafhan–
kelijk beheersingsorgaan. Het deel van de adviesaanvraag over de uitvoe–
ringsorganisatie «aan de voet» was meer open, maar wel werd aange–
geven dat een regionale uitvoeringsorganisatie gewenst was. Deze
regionale uitvoeringsorganen waarin de sociale zekerheid geïntegreerd
werd uitgevoerd samen met de arbeidsvoorziening, de bedrijfsgezond–
heidszorg en de arbeidsinspectie zouden onder tripartiet bestuur staan.
De SER zegt nog in 1980 met een advies over het beheersingsorgaan te
komen. Ondanks enkele rappèlbrieven laat het SER-advies jaren op zich
wachten.

In de tussentijd neemt het tweede kabinet-Van Agt in 1981 het initi–
atief tot een decentralisatie-discussie waar de bewindslieden van SZW
terughoudend op reageren voor wat betreft de uitvoering van de sociale
zekerheid.

In april 1982 maakt staatssecretaris Dales in een informeel overleg
met leden van de commissie Sociale Verzekeringen van de SER duidelijk
dat men de komende vier jaar niets zal doen aan de reorganisatie van de
uitvoering. Wel wil de staatssecretaris snel een advies over het beheer–
singsorgaan. Bij brief van mei 1982 bevestigt zij dit: pas wanneer duide–
lijkheid zou zijn verkregen over de richting van stelselwijzigingen zal het
kabinet zich beraden op mogelijkheden tot herstructurering van de
uitvoeringsorganisatie. De staatssecretaris verzocht de SER bij voorrang
te adviseren over het beheersingsorgaan.

In het verhoor vertelde Dales er dit over:
«...heb ik uitgesproken «thans geen voornemens te hebben om de

uitvoeringsorganisatie te wijzigen. Ik zag dat gewoon niet als mogelijk. Ik
zag de herrie die daar naar ik lang wist over was als schadelijk en niet
ophouden. Ik hakte het door en zei: dat doen wij dus nu niet.»

In augustus 1982 sluit haar opvolger minister De Graaf hierbij aan
door een brief te sturen naar de SER waarin hij aangeeft dat hij een
nieuw beheersingsorgaan van groot belang vindt.

4. MIDDEN JAREN TACHTIG (PERIODE EIND 1982-EIND 1986)

4.1. Algemene ontwikkelingen

Na een overgangsperiode en de nodige politieke verwikkelingen
(verkiezingen, een nieuw kabinet), werd het kabinet-Lubbers I in 1982
geconfronteerd met een crisissituatie. Er was sprake van een econo–
mische recessie: de werkloosheid steeg snel, het financieringstekort
naderde de 10 procent en de premiedruk was opgelopen tot boven de 20
procent van het nationaal inkomen.

Het kabinet-Lubbers I heeft van meet af aan een beleid gevoerd
waarbij de prioriteit lag op terugdringing van het financieringstekort en
vermindering van de collectieve lasten. Hierdoor moest herstel optreden
van de investeringen en economische groei, waardoor de werkgele–
genheid weer toe zou nemen. De door het kabinet-Van Agt III ingediende
begroting vormde de basis voor het regeerakkoord van het
kabinet-Lubbers I. Deze twee te zamen kunnen als politiek omslagpunt
beschouwd worden: vanaf dat moment krijgt de financiële taakstelling de
overhand. Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De Graaf merkt over deze periode tijdens het openbaar verhoor op: «Dat
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(de snel stijgende werkloosheid, red.) had natuurlijk extra aandacht en
prioriteit (...). Maar het gaf tevens een ommekeer om ten aanzien van de
collectieve uitgaven, onder andere op het terrein van de sociale verze–
kering, echt iets te doen.»

Naast deze veranderingen in de algemeen sociaal-economische
situatie en het daaruit voortvloeiende beleid, trad er tevens een veran–
dering op in het bestuurlijk denken. De verantwoordelijkheid voor
overheidstaken diende zo dicht mogelijk bij de burgers te liggen (decen–
tralisatie) en uitvoeringstaken van de overheid dienden zoveel mogelijk te
worden geprivatiseerd. Deze denkrichting was al in de jaren zeventig
ontstaan en kreeg in deze periode verder gestalte49.

Onder dreiging van een korte adempauze voor lonen en prijzen kwam
het «Akkoord van Wassenaar» tot stand. Het akkoord betekende een
verscherpte scheiding van verantwoordelijkheden tussen de overheid en
de sociale partners. Kernpunt van dit akkoord was dat cao-partijen in de
bedrijfstakken en ondernemingen in vrijheid moesten kunnen onderhan–
delen, waarbij rendementsherstel van ondernemingen en herverdeling
van arbeid nadrukkelijk in de beschouwingen moesten worden
betrokken50. Het akkoord leidde de start in van een proces van veel
verdergaande decentralisatie naar de bedrijven en de bedrijfstakken. In
de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen komen de verantwoor–
delijkheden steeds nadrukkelijker op het niveau van de bedrijfstak en van
de onderneming te liggen. De bonden krijgen een sterkere positie ten
opzichte van de centrales.

Volgens Kok, tijdens het openbaar verhoor, was het een belangrijk
akkoord maar kwam het veel te laat tot stand, gelet op de schade die de
jaren daarvoor al was aangericht. De loonmatiging van de jaren tachtig,
zo gaf Wolfson in zijn verhoor aan, leverde een substantiële bijdrage aan
het economisch herstel.

4.2. Volume-ontwikkelingen

De groei van het aantal personen met een uitkering zet in deze periode
door. Het werkloosheidsvolume bereikt in 1984 een recordhoogte. Op de
voorspelling dat het aantal werklozen in 1984 of 1985 de één miljoen zal
overschrijden, reageert premier Lubbers met «we moeten dat eenvou–
digweg niet aanvaarden en ik zal het ook niet aanvaarden»51. Het aantal
langdurig werklozen (langer dan twee jaar werkloos) neemt toe: van 10
procent van alle werklozen in 1982 tot 35 procent in 198752. Na 1984
treedt er een daling op in het aantal werklozen.

Het volume van de arbeidsongeschiktheidsregelingen blijft een
aanhoudende groei vertonen. Het ziektewet-volume gaf in de eerste helft
van de jaren tachtig een geleidelijke verbetering te zien. Na 1985 sloeg
deze ontwikkeling echter om in een toename.
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De ontwikkeling van de werkloosheid wekte in deze periode veel meer
verontrusting dan de ontwikkeling van de arbeidsongeschiktheid":
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53 Aantal personen met een uitkering o.g.v.
AAW en WAO, exclusief ambtenaren Bron:
SVR, Kroniek van de sociale verzekeringen,
1992 Werkloosheid: werkzoekenden zonder
baan Bron: CPB, Centraal Economisch Plan
1993
54 Centraal Economisch Plan 1993
55 Miljoenennota 1993

De ernst van de toename van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden
blijkt uit de verhouding tussen het aantal actieven en niet-actieven in de
potentiële beroepsbevolking. Deze verhouding verslechterde sinds de
jaren zeventig, dat wil zeggen dat er steeds minder actieven kwamen in
vergelijking met inactieven. In 1985 bereikte deze verhouding zijn
voorlopige dieptepunt: tegenover elke 100 actieven stonden 82.9
inactieven54. Deze verslechterde verhouding zet de financiering van de
sociale zekerheid onder druk. Na 1985 verbetert de verhouding aanvan–
kelijk iets.

Toenmalig Kamerlid Nijhuis (VVD) zei hierover tijdens het verhoor dat
de signalen over de volume-ontwikkeling vrij duidelijk waren. Dat gold
zowel voor de werkloosheid als voor de arbeidsongeschiktheid. Volgens
Weijers waren er normale cijfers «die (...) geen van alle een alarm waren.
Het alarm zat niet in het aantal arbeidsongeschikten, maar met name in
de hoeveelheid middelen die nodig was om (...) te kunnen blijven finan–
cieren».

Het financieringstekort bereikte in 1983 het record-niveau van 10.1
procent van het nationaal inkomen. Daarna daalt het financieringstekort
tot 6.5 procent in 1986.55

4.3. Maatschappelijke ontwikkelingen

Er was eind 1982, bij het aantreden van het kabinet-Lubbers I, sprake
van een malaisestemming in Nederland: er was een sfeer van pessi–
misme, verstarring en gebrek aan enig perspectief. Het maatschappelijk
klimaat rond de overheidsuitgaven en de sociale zekerheid werd
beïnvloed door de crisis. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel
Planbureau blijkt dat het pessimisme groot is. In 1983 verwacht bijna 50
procent van de ondervraagden dat de economie nog veel slechter wordt.
In die tijd werden veel mensen geconfronteerd met werkloosheid in de
nabije omgeving: de werkloosheid ging aan geen deur voorbij. In de jaren
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5S Sociaal Cultureel Rapport 1992. p. 439.
57 Sociaal Cultureel Rapport 1990. p. 317
en 334.
58 Sociaal Cultureel Rapport 1982, p. 237
en Sociaal Cultureel Rapport 1992, p 439.
59 Sociaal Cultureel Rapport 1990, p. 317.
60 Sociaal Cultureel Rapport 1992, p. 425.
6 ' Rapporten van de Interdepartementale
Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik
(ISMO) werden geproduceerd (1981 en
1985) en besproken, bestaande wetgeving
werd gerepareerd, nieuwe wetgeving inzake
de bestnjding van misbruik met rechtsper
sonen werd tot stand gebracht, bij het
Openbaar Ministerie werden fraude–
officieren aangesteld en er werden Richt–
lijnen inzake de opspormg en vervolging van
uitkeringsfraude en belastingfraude
opgesteld.

daarna neemt het optimisme toe: in 1985 verwachtte nog slechts 36
procent een crisis en in 1986 was dit percentage gedaald tot 23
procent56.

Er is in deze periode sprake van steun voor het straffe overheidsbeleid.
In 1980 vond 51 procent dat de overheidsuitgaven omlaag moeten. In
1983 is dat 63 procent. Vanaf 1985 is er sprake van een aanzienlijke
daling van de overtuiging dat de overheidsuitgaven omlaag moeten: in
1986 vindt 47 procent dat de overheidsuitgaven omlaag moeten. De
overheidsuitgaven mogen van de ondervraagden dus weer wat stijgen57.

De economische recessie is ook van invloed op de maatschappelijke
opvattingen over de sociale uitkeringen. Vond in 1980 nog bijna 30
procent dat een daling van de uitkeringen gewenst was gezien de econo–
mische situatie, in 1981 was dat percentage opgelopen tot zo'n 37
procent. In 1986 was nog slechts 8 procent die mening toegedaan58.
Kennelijk leidt een betere economische situatie tot een mildere houding
ten aanzien van de hoogte van uitkeringen, Het kan echter ook betekenen
dat volgens velen de «bodem» in de uitkeringen is bereikt na alle
kortingen in de eerste helft van de jaren tachtig.

In de jaren tachtig was er sprake van een tendens waarbij het publiek
de rechten van werklozen meer benadrukte. Het gaat dan met name om
de vraag of werklozen en arbeidsongeschikten met behoud van een
uitkering (vrijwilligers)werk mogen verrichten. Daar was altijd al veel
instemming voor en die instemming bleek in de periode tot en met eind
1986 verder toegenomen. In 1986 vond bijna tweederde van de onder–
vraagden dat werken met behoud van uitkering toegestaan moest
worden.

Er is in de jaren tachtig een lichte tendens te zien waarbij het publiek
bepaalde rechten van werklozen meer benadrukte. Een voorbeeld
daarvan is het werken met behoud van uitkering. Met name in de periode
tussen 1980 en 1985 vonden steeds meer mensen dat uitkeringsgerech–
tigden de opbrengsten uit bijverdiensten volledig mogen houden59.

Tussen 1980 en 1987 nam de verdenking dat veel mensen misbruik
maken van de sociale zekerheid af60.

Nadat de centrale overheid in het begin van de jaren tachtig veel
beleidsmatige aandacht had besteed aan fraudebestrijding61, trad er na
1985 een fase van effectuering en accentverschuiving in. Bij het
Openbaar Ministerie kwamen andere prioriteiten naar voren. De
misbruikwetten werden geëvalueerd respectievelijk geïmplementeerd en
kabinet en parlement zetten zich aan de taak de door ISMO gedane
aanbevelingen in concreet beleid om te zetten. Dit bleek een moeizaam
proces. Zo kwamen deze aanbevelingen tijdens de behandeling van de
stelselherziening slechts in beperkte mate tot hun recht en duurde het tot
in de jaren negentig voor SVR en bedrijfsverenigingen een expliciet en
gericht fraudebeleid gingen ontwikkelen. In de jaren tachtig zagen zij
fraudebestrijding vooral als een uitvloeisel van effectieve controle en
werkten zij mee aan de bestrijding van werkgeversfraude in grotere
samenwerkingsverbanden onder leiding van een fraude-officier.

Maatschappelijk was fraudebestrijding nog niet echt geaccepteerd.
Voormalig ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid Pierik merkte tijdens het openbaar verhoor op: «Wij gebruikten
het woord «fraude» nooit, want dat was een zeer belast woord.

4.4. Beheersing

In het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers I worden de bezuini–
gingen op de sociale zekerheid aangekondigd. Volgens het kabinet is:
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62 Tweede Kamer, vergaderjaar 1982-1983,
17 555, nr. 7, p. 34
63 Op basis van de derde EG-richtlijn inzake
de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen op het gebied van de sociale
zekerheid werden lidstaten verplicht hun
wettelijke regelingen op het gebied van de
sociale zekerheid vóór 23 december 1984 in
overeenstemming te brengen met het
beginsel van gelijke behandeling (Richtlijn
van de EEG van 19 december 1978).
" Tweede Kamer, zitting 1982-1983,
17 555, nr. 7, p. 80.

«ons stelsel van sociale zekerheid (..) dringend aan ingrijpende wijziging
toe, én naar inhoud èn naar organisatorische opzet en besturing»62. Door
middel van specifieke maatregelen in de sfeer van de WAO en de
Ziektewet, en bestrijding van misbruik (onder meer door invoering van
een zogenaamde verzekeringskaart, gekoppeld aan de invoering van het
Sofi-nummer) wordt verwacht dat 4 miljard kan worden bezuinigd.
Verdere bezuinigingen worden afhankelijk gesteld van de inkomensont–
wikkeling in het bedrijfsleven. Zonder loonmatiging zal in de sociale
zekerheid nog extra ruimte moeten worden gevonden voor bezuini–
gingen.

In het regeerakkoord zijn de stelselherziening en de eliminering van de
werkloosheidscomponent uit arbeidsongeschiktheidsregelingen als
besparingsmogelijkheden ingeboekt.

De stelselherziening zal echter pas op termijn bezuinigingen opleveren.
Om op korte termijn bezuinigingen te realiseren zijn de uitkeringen een
aantai keren verlaagd, is de koppeling buiten werking gesteld en zijn
uiteindelijk de uitkeringspercentages verlaagd tot 70 procent.

Het algemene beleid gericht op bezuinigingen komt op het gebied van
de sociale zekerheid in de eerste helft van de jaren tachtig tot uiting in
nominale kortingen op de uitkeringen en het loslaten van de koppeling
tussen uitkeringen en lonen. Er is wel enige politieke aandacht voor
volumebeleid in personen, maar concreet beleid blijft uit. Het Akkoord
van Wassenaar waarin afspraken werden gemaakt over onder andere
loonmatiging kan opgevat worden als bijdrage aan volumebeleid.
Loonmatiging kan een bijdrage leveren aan het stimuleren van werkgele–
genheid.

Oud-minister De Koning merkte hierover tijdens het verhoor op: «Er is
jaltijd de behoefte om het volume te verminderen, maar in 1982 hoefde
je daar niet direct op te rekenen. (...) Er was massale werkloosheid. Eerst
moest dat maar eens afgestopt worden, dan was je al een heel eind».

Ook werkgeversvoorzitter Van Lede bevestigde in het verhoor dat de
politieke prioriteit in die tijd lag bij de bestrijding van de werkloosheid.
Op de vraag of er van de Tweede Kamer weinig concrete druk is
uitgegaan om met concrete maatregelen het volume te lijf te gaan geeft
Van Lede een «ongekwalificeerd» ja.

Den Broeder, voormalig ambtenaar op het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, typeerde in het verhoor de aandacht voor
volumebeleid als volgt:

«Men sprak er heel veel over. Men vond dat het zo niet kon. Maar het
ontbrak aan vindingrijkheid om maatregelen te bedenken die dan ook tot
volumebeheersing zouden leiden».

4.5. Stelsel

In deze fase heeft herziening van het stelsel van sociale zekerheid
prioriteit boven herziening van de uitvoeringsorganisatie. De stelselher–
ziening is onder andere gericht op realisatie van bezuinigingen, op
versteviging van de positie van werklozen (inactiviteit heeft een struc–
tureel karakter gekregen) en op gelijke behandeling van mannen en
vrouwen63.

Het begin van de jaren tachtig wordt gekenmerkt door «overmacht»
van de werkloosheid. Het stelsel van sociale zekerheid bleek niet toege–
sneden te zijn op langdurige en massale werkloosheid. Een herziening
werd dan ook nodig geacht. Opvallend in deze periode is dat ondanks het
besef dat een structurele verandering noodzakelijk is, het kabinet van
mening is dat «in de tussentijd de uitgavenontwikkeling niet op zijn
beloop gelaten kan worden (...) en dat in de tussenliggende fase
behoefte kan blijken te zijn aan een nominale aanpassing van de uitke–
ringen (...)»64.
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De aandacht is dus sterk gericht op resultaten op korte termijn. Door
cumulatie van beleidsmaatregelen hoopt het kabinet op korte termijn tot
kostenbeheersing of kostenvermindering te komen. Daarmee stonden de
bezuinigingen centraal in plaats van een fundamentele wijziging van de
grondslagen van het stelsel. Een fundamentele wijziging was door de
Kamer afgewezen. Kamerlid Ter Veld bevestigde in het verhoor dat
beeld: «Er werd eigenlijk niet zo zeer naar het stelsel gekeken, maar naar
de vraag: Hoe halen wij de bezuinigingstaakstelling?»

In een ambtelijke notitie van 9 november 1982 aan de staatssecretaris
wordt geconstateerd dat de Kamer in het mondeling overleg over de
stelselherziening geen feitelijke keuzes heeft gemaakt, zelfs niet in
globale zin. De staatssecretaris wordt geadviseerd voor een vangnet–
systeem te kiezen omdat daar een breder maatschappelijk draagvlak voor
is te vinden:

- bij sociale partners;
- ten opzichte van de emancipatiebeweging;
- bij de WD als regeringspartij in de nieuwe coalitie (maar ook de

PvdA als grote oppositiepartij).
«Daar staat tegenover, dat het twee-trajectensysteem in de presentatie

nauw aansluit op de CDA-benadering, omdat de gezinsdraagkracht in de
vormgeving van de basisvoorziening zeer direct tot uitdrukking komt.
Inhoudelijk wordt aan de gezinsdraagkracht in het vangnet-systeem
echter op dezelfde wijze recht gedaan (..). Waar inhoudelijk kan worden
«gescored» lijkt het voor het CDA onverstandig uit presentatieoverwe–
gingen tegen de stroom op te roeien.»65

Uiteindelijk wordt inderdaad definitief gekozen voor het vangnet–
systeem.

Door een projectgroep wordt inmiddels gewerkt aan een adviesaan–
vraag aan de SER inzake de herziening van het stelsel van sociale
zekerheid. De negende concept-adviesaanvraag had als uitgangspunt het
zogenaamde «gelijkheidsbeginsel», eenzelfde loondervingssystematiek
voor de WAO en de WW. Dit om de bestaande verschillen, die de WAO
veel aantrekkelijker maakten, op te heffen. Tijdens een interdeparte–
mentaal overleg op 23 februari 1983 bleek dat de minister van Binnen–
landse Zaken, Rietkerk, bezwaar had tegen het gelijkheidsbegmsel.

Toen het concept uitlekte ontstond over dit uitgangspunt veel
commotie. Het gevolg was dat het gelijkheidsbeginsel in de volgende
concepten werd losgelaten en de verschillen in uitkeringsstructuur tussen
WAO en WW bleven bestaan. Toenmalig staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf hierover in het verhoor:

«Het bleek (..) dat met name de heer Rietkerk (..) deze zaak faliekant
heeft afgewezen als iets wat volstrekt onhaalbaar was. Dit heeft erin
geresulteerd dat wij de poging tot een gelijk opgaan van werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid hebben moeten opgeven (..) Los daarvan: er was
commotie ontstaan (..) omdat de bereidheid om op het terrein van de
sociale zekerheid echt fundamentele wijzigingen voor te stellen niet erg
groot was».

Toenmalig Directeur-Generaal Sociale Zekerheid Hol had het idee dat
het vooral de weergave van de meningen in de pers was die de
ommezwaai heeft veroorzaakt, «veel meer dan bewuste beïnvloeding
door sociale partners». Hiermee was weer een ingrijpend voorstel
voorlopig van tafel.

Op 25 mei 1983 wordt de definitieve adviesaanvraag over de
herziening van het stelsel van sociale zekerheid aan de SER gestuurd. In

85 Notitie 56.4.10 d.d. 9 november 1982 van de adviesaanvraag werd overeenkomstig het regeerakkoord uitgegaan
de DG SZaan de staatssecretaris. p. 11-12. van de noodzaak om op de sociale zekerheid te bezuinigen. De advies–
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aanvraag beperkte zich tot de werkloosheids– en arbeidsongeschiktheids–
regelingen en de manier waarop de Bijstand op deze uitkeringen
aansloot. Onderdelen van de adviesaanvraag waren:

- gelijktrekking van de wettelijke uitkeringspercentages van WW,
WWV en WAO;

- duur van werkloosheidsuitkering;
- afschaffing van de verdiscontering;
- integratie van de werkloosheidsregelingen;
- toeslagenwet voor aanvullingen tot sociaal minimum;
- op lange termijn één loondervingsverzekering voor werkloosheid,

ziekte en arbeidsongeschiktheid.

In de adviesaanvrage werd een advies gevraagd over twee in discussie
zijnde uitkeringssystemen: het twee-trajectensysteem en het systeem
van loonderving-met-vangnet. Het kabinet had in 1982 al gekozen voor
het loonderving-met-vangnet-systeem en werkte dit in adviesaanvraag
uit. In tegenstelling tot het uitgelekte concept bevatte deze adviesaan–
vraag geen voorstellen tot beperking van de duur van de WAO-uitkering.

Ruim een jaar later verscheen het SER-advies66. Het was een zeer
verdeeld advies. Werkgeversleden, werknemersleden en kroonleden
waren het niet met elkaar eens over de vraag of de (on)betaalbaarheid
van het stelsel als afzonderlijke factor moest worden gezien die een
herziening noodzakelijk maakte. De drie partijen waren het wel eens over
andere redenen voor een fundamentele herbezinning op het huidige
stelsel:

- onvoldoende afstemming van de regelingen voor werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid;

- ongelijke uitkeringsrechten en –duur in arbeidsongeschiktheids– en
werkloosheidsregelingen;

- ongelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Over de voorstellen tot wijziging is men verdeeld. Op sommige punten
bestaat overeenstemming (twee afzonderlijke loondervingsregelingen
voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid die qua rechten en
voorwaarden zoveel mogelijk worden gelijkgetrokken en een loonder–
vingssysteem met vangnet), op andere niet (verlaging en harmonisering
uitkeringspercentages, afschaffing van de verdiscontering).

Na het SER-advies werd op het ministerie verder gewerkt aan de
voorbereidingen van de stelselherziening. In januari 1985 werd volgens
het ministerie door het kabinet aangedrongen op versnelling van de
stelselherziening. Het kabinet wilde de stelselherziening nog voor de
verkiezingen gerealiseerd hebben, waardoor er een grote tijdsdruk op de
voorbereiding kwam te staan. De periode tussen januari 1985 en de
datum waarop wetsvoorstellen gereed moesten zijn werd gezien als een
«pressure cooker». In die periode worden de definitieve wetsvoorstellen
vastgesteld.

Op 17 oktober werden de wetsvoorstellen inzake de stelselherziening
aan de Tweede Kamer aangeboden. De tijdsdruk was kennelijk zó hoog
dat het advies van de SVR over de herziening van het stelsel van sociale
zekerheid niet eens werd afgewacht.

De Kamer behandelde de wetsvoorstellen in een hoog tempo om de
stelselherziening nog voor de verkiezingen rond te hebben.

De bij de Kamer ingediende wetsvoorstellen waren zeer complex. De
behandeling van de wetsvoorstellen door de Kamer heeft op een aantal

66 SER-Advies 1984/16 van 29 juni 1984. punten door partiële wijzigingen vereenvoudigingen tot stand gebracht,
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67 Overleg tussen bewindslieden, de SG,
plv SG de directeuren generaal en de
directeur Coördinatie Emancipatiebeleid
over hoofdlijnen van beleidsvraagstukken
die bredere onderwerpen betroffen of een
lange termijn karakter hadden. Dit overleg
vond tot 1991 gemiddeld eens per maand
plaats
68 Interne nota Ministerie SZW, zonder
nummer.

maar heeft op andere punten ook tot ingewikkeldheid geleid. Over de
behandeling van de stelselherziening in de Kamer zegt top-ambtenaar
Van Loo in het openbaar verhoor: «Ik denk dat de Kamer zich regelmatig
heeft beziggehouden met een casuïstische discussie, gericht op
desnoods een groep van één persoon». Voormalig top-ambtenaar Ruys
zei tijdens het openbaar verhoor: «Het ging om een controversieel stuk
wetgeving, althans in die zin dat de wetgeving de maatschappelijke
gelederen danig beroerde».

Op 1 januari 1987 was de stelselherziening een feit en traden de
gewijzigde wetten in werking. De stelselherziening kwam in grote mate
overeen met de in de adviesaanvraag aan de SER gedane voorstellen.
Daarnaast werd de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers ingevoerd, ter vermijding van
de aan de ABW verbonden middelentoets. Ook werd een aantal wetten
gewijzigd ter bevordering van de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen en van gehuwden en ongehuwden.

4.6. Uitvoeringsorganisatie

In deze periode zijn de volgende zaken van invloed geweest op de
uitvoeringsorganisatie:

- Het kabinet stelde prioriteit aan de stelselherziening en wilde sociale
partners te vriend houden.

- De sociale partners hebben herziening van de uitvoering lang tegen–
gehouden. Vanaf 1985 komen ze met eigen beperkte voorstellen.

- De Kamer gaf prioriteit aan de stelselherziening en was bovendien
verdeeld over de richting van de herziening van de uitvoeringsorgani–
satie.

In het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers I werd aangegeven dat
het stelsel van sociale zekerheid dringend aan een ingrijpende wijziging
toe was, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Staatssecretaris Dales en
ook minister De Graaf hadden in respectievelijk mei en augustus 1982 te
kennen gegeven dat de prioriteit bij de stelselherziening lag en niet bij de
herziening van de uitvoeringsorganisatie. Staatssecretaris Dales vroeg
dan ook aan de SER voorrang toe te kennen aan een advies over het
beheersingsorgaan.

In het najaar van 1982 was door het toporgaan67 een werkgroep
ingesteld om het vraagstuk van decentralisatie op het gebied van de
sociale zekerheid te analyseren. In een bijlage bij de intradepartementale
decentralisatienota68 uit augustus 1983 wordt als oplossing voor de
problemen in de bestaande uitvoeringsorganisatie een nieuw model
voorgesteld. Per regio dienen er zelfstandige geïntegreerde uitvoerings–
organen te komen met autonome bevoegdheden op het gebied van de
uitvoering van het arbeidsbemiddelings-en arbeidsvoorzieningenbeleid,
de arbeidsinspectie, het veiligheidsbeleid, de sociale zekerheid en de
bedrijfsgezondheidszorg.

In mei 1984 verschijnt het advies van de SER. Het advies heeft alleen
betrekking op de uitvoeringsorganisatie aan de top. Met het uitbrengen
van dit advies acht de SER tevens de adviesaanvragen uit 1967 en 1973
beantwoord. De SER stelt dat de uitvoering van de sociale zekerheid haar
begrenzing vindt in het beginsel van functionele decentralisatie. In dit
advies wordt voorgesteld dat de SVR tripartiet moet blijven en dat de
Centrale Fondsen dienen te worden opgeheven.

Het SER-advies staat haaks op het in de verschillende adviesaanvragen
weergegeven kabinetsstandpunt. Het kabinet wilde namelijk een
beheersorgaan dat bestond uit onafhankelijke deskundigen. Het
SER-advies was uiteindelijk unaniem: het beheersingsorgaan moest een
tripartiet samengesteld orgaan blijven. Een aantal kroonleden wilde
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echter, in navolging van het kabinet, een onafhankelijk beheersorgaan,
hetgeen de unanimiteit een tijd lang in gevaar heeft gebracht. Wolfson,
één der kroonleden, was ongelukkig met het advies. Voor hem was het
meest onaanvaardbaar, zo zei hij in het verhoor: «dat men volstrekt
voorbij ging aan de noodzaak van onafhankelijkheid van toezicht».

In oktober 1985 wordt voor de derde keer van de zijde van het minis–
terie SZW opgemerkt dat het advies over de vereenvoudiging van de
uitvoering van de sociale verzekeringen «aan de voet» geen enkele
prioriteit heeft.

In de periode na verschijning van het SER-advies blijkt dat de
denkrichting van een tripartiet regionale uitvoeringsstructuur op het
ministerie nog steeds wordt onderschreven69.

Vanaf begin 1985 wordt door het ministerie SZW bekeken of er een
koppeling kan worden gelegd met de tripartisering van de arbeidsvoor–
zieningsorganisatie . Daartoe vindt in januari en februari 1985 informeel
overleg plaats tussen bewindslieden van SZW en werknemers– en
werkgeversorganisaties. Zowel werkgevers als werknemers wijzen een
gelijktijdige reorganisatie van arbeidsvoorziening en werknemersverzeke–
ringen af.

De werkgevers staan positief ten opzichte van het dragen van
medeverantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorziening, maar een geïnte–
greerde regionale tripartiete bestuursstructuur voor de arbeidsvoor–
ziening èn de werknemersverzekering spreekt hen niet aan. Dit zou
volgens de werkgevers afbreuk doen aan de autonomie van de
bedrijfstak en het gestalte geven aan bovenwettelijke sociale zekerheid.
De werknemers achten het niet gewenst op een nieuwe uitvoerings–
structuur van de sociale zekerheid vooruit te lopen. Zij willen de evaluatie
van experimenten op dat gebied afwachten. De reorganisatie van de
uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid aan de voet, heeft weer
geen prioriteit.

Volgens toenmalig minister De Koning was er met name weerstand bij
de vakbeweging. «Maar geen van tweeën had er behoefte aan om de
sociale zekerheid te koppeien aan de reorganisatie van de arbeidsvoor–
ziening. (..) Ik wilde de arbeidsvoorziening in ieder geval niet opofferen
aan de standpunten van werkgevers en werknemers met betrekking tot
de sociale zekerheid. Dat was de enige keuze die mogelijk was: of niets
of alleen de arbeidsvoorziening».

Lamers spreekt tijdens het openbaar verhoor de twijfel uit of sociale
partners überhaupt wel tot regionalisatie van de sociale zekerheid willen
overgaan.

Kruse, voormalig Directeur-Generaal Arbeidsaangelegenheden, denkt
dat «iedereen met de frustratie van Berenbos in zijn maag zat. (..)
ledereen wist en had geconstateerd dat een groot ontwerp tot herziening
en herverdeling van verantwoordelijkheden op zulke grote weerstanden
stuitte dat het een onloopbaar traject was».

Het kabinet legt zich uiteindelijk neer bij de standpunten van de sociale
partners. Volgens oud-Kamerlid Weijers was één van de redenen
daarvoor dat «diezelfde sociale partners moeten met minister en staats–
secretaris over andere zaken «wirtschaften»». Wolfson stelde dat de
bewindslieden de sociale partners te vriend wilden houden, omdat ze die
nodig hadden voor loonmatiging:

«Er is natuurlijk door sociale partners via de loonmatiging van de jaren
»OveHegvani5augustusi984tussenDG tacht'9 een substantiële bijdrage aan het economisch herstel geleverd.
Binneniands Bestuur en DG Sociaie ( • • ) Als een kabinet dan ziet dat sociale partners goede diensten verlenen
Zekerheid. om de economie weer op orde te krijgen, is het niet altijd het juiste
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moment om te zeggen dat zij ook nog even de uitvoering van de sociale
zekerheid op orde moeten brengen.»

In de eerste jaren na het Akkoord van Wassenaar slaagde Nederland er
door loonmatiging in de concurrentiepositie op de loonkosten sterk te
verbeteren. De Koning noemde dit in het openbaar verhoor «een enorme
prestatie van werkgevers en werknemers. Dat heeft Nederland uit de
sloot getrokken». Het kabinet wilde die resultaten niet in de waagschaal
stellen door herziening van de uitvoeringsorganisatie af te dwingen.

Vanaf 1986 gaat staatssecretaris De Graaf bij sociale partners op zoek
naar steun voor voorstellen voor een nieuwe Organisatiewet Sociale
Verzekering. Deze zoektocht zet zich in de volgende periode voort.

Ook in de Kamer werd aandacht geschonken aan de uitvoering van de
sociale zekerheid. Oe prioriteit lag echter duidelijk niet bij de uitvoerings–
organisatie. Bovendien was er geen meerderheid om de uitvoeringsorga–
nisatie te wijzigen; de Kamer was verdeeld.

Weijers heeft bij verschillende begrotingsbehandelingen de uitvoe–
ringsorganisatie ter sprake gebracht en gevraagd om wijziging hiervan.
Tijdens de UCV van 14 maart 1983 zei hij bijvoorbeeld: «We hebben
meermalen onze ontevredenheid geuit over de uiterst trage gang van
zaken hierbij (de uitvoeringsorganisatie, red.). De politiek zal toch knopen
moeten doorhakken (...) Wij verwachten dat dit jaar enige duidelijkheid
zal komen over die uitvoeringsorganisatie. (...) wijziging van het stelsel
niet kan worden ingevoerd zonder dat er duidelijkheid bestaat over de
uitvoeringsorganisatie. Wij kennen immers elkaars pappenheimers».

De uitspraken bleven echter zonder effect. Weijers typeerde zijn
uitspraken als volgt: «Ik was de man met het vaandel en de muziek ging
links en rechts. Dan moest je gauw terug.»

Ook Kamerlid Nijhuis van de VVD zegt in diezelfde vergadering een
reorganisatie noodzakelijk te achten. Dit waren tamelijk loze gebaren
want de bewindslieden werden door deze beide regeringspartijen geen
enkel moment werkelijk onder druk gezet om met voorstellen te komen.
Hiermee blijkt al dat aan de wijziging van de organisatie niet echt
prioriteit gegeven werd.

Ook andere fracties drongen niet aan op een snelle wijziging. Er was
verdeeldheid, zowel tussen fracties als binnen fracties. Partijen waren het
erover eens dat de uitvoeringsorganisatie gewijzigd moest worden, maar
ze hebben elkaar nooit gevonden in concrete voorstellen of maatregelen.
Weijers zei daarover in het verhoor:

«Als je zo'n omwenteling in die cultuur wilt aanbrengen (..) dan moet
het een Kamerbrede en door anderen in de samenleving gesteunde actie
zijn om te zeggen dat je een keer die doorbraak wilt maken. Ik heb die
steun in die zin nooit gevonden. Ook niet bij bewindslieden (..) Het zaad
viel kennelijk op rotsachtige bodem.»

Ter Veld bevestigde tijdens het verhoor dat er ook binnen fracties
verdeeldheid bestond: «(...) dat er (...) een sterke discussie was over de
opvatting binnen de PvdA over de uitvoeringsorganisatie».

Op één punt was wel een meerderheid. Nijhuis formuleerde dat als
volgt: «(...) het SER-advies van 1984 bood daar (herziening uitvoerings–
organisatie, red.) weinig aanknopingspunten voor omdat die zei «ga nu
niet zo vlak voor de stelselwijziging nog een keertje de hele uitvoerings–
organisatie overhoop halen». Daarvoor was ook duidelijk een meerder–
heidsstandpunt in de Kamer. En zo kwam de prioriteit steeds weer bij de
stelselherziening te liggen.

Doordat de Kamer het niet eens werd, werd de reorganisatie van de
uitvoeringsorganisatie op de lange baan geschoven. Er werd, om het
onverbloemd te zeggen, dus veel geroepen, maar er gebeurde niets.
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Weijers geeft in zijn verhoor toe dat de Kamer de greep op de uitvoe–
ringsorganisatie kwijt is: «Zij (werkgevers– en werknemersorganisaties,
red.) maken door de jaren heen immers in een bedrijfstak een opbouw
via CAO's etcetera, en gaan vanuit hun eigen organisatiestructuur de
sociale zekerheid zelf uitvoeren. Daardoor ontstaat er een cultuur en een
macht die men niet graag uit handen geeft. (...) Als je teveel macht bij
een groep legt, in dit geval de sociale partners en je zet er geen goede
macht tegenover, dan wordt die macht zo groot dat die onmachtig wordt
om zichzelf te veranderen. (...) Je loopt vast omdat je afhankelijk bent
van de wil van de samenleving, van de sociale partners en van de
arbeidsorganisaties».

Pas in april 1986 dienden Bosman(CDA) en Nijhuis(VVD) een motie70

in die erop gericht is te komen tot een integrale herziening van de uitvoe–
ringsorganisatie van de sociale zekerheid en aangrenzende beleidster–
reinen. De motie werd aangenomen ondanks het feit dat daarvoor reeds
gebleken was dat sociale partners een dergelijke aanpak niet zagen
zitten. De motie werd door de staatssecretaris ook niet serieus genomen.
Toenmalig staatssecretaris De Graaf merkte over deze motie tijdens het
openbaar verhoor op: «Ik zou nu gezegd hebben: dit kan niet, dat is
uitgesloten. (...) Ik heb toen een meer tactische lijn gevolgd (...) Een
beetje de boot afhouden en af een toe een beetje opschuiven.» De
Kamer heeft de staatssecretaris ook niet meer aangesproken over deze
tactische lijn.

Door gebrek aan daadkracht van kabinet en Kamer, verdeeldheid
binnen de Kamer en doordat sociale partners herziening van de uitvoe–
ringsorganisatie lang hebben tegengehouden, gebeurt er lange tijd niets.
Sociale partners grijpen dan de kans om het initiatief op dit punt in
handen te krijgen.

De discussie over de herziening van de uitvoeringsorganisatie kreeg in
februari 1985 een impuls met de opdracht van de besturen van het GAK
en de GMD aan de presidia van beide organisaties om «een procedure te
ontwikkelen tot het aangaan van een discussie ten principale over de
positie van beide organisaties ten opzichte van elkaar dienen in te
nemen». Aanleiding vormen de problemen op het gebied van de
overgang van Ziektewet naar WAO. In mei 1985 brachten de presidia
een nota uit waarin twee voorstellen werden gedaan voor een nieuw
samenwerkingsverband. De presidia komen op basis van een analyse van
de problemen in de huidige samenwerking tussen GAK en GMD tot de
conclusie dat aan een structureel organisatorische wijziging van de
sociaal medische functie niet zal kunnen worden ontkomen.

Het was de bedoeling de verdere beraadslaging op dit gebied in een
speciale werkgroep te voeren, maar de centrale organisaties van
werkgevers en werknemers gaven er de voorkeur aan dit door een
werkgroep van de Stichting van de Arbeid te laten doen. En dat is
gebeurd.

In de politiek was men op de hoogte van de problemen tussen GAK en
GMD. De problemen werden echter maar deels onderkend. Ter Veld
hierover in het verhoor: «Ik noemde het kinnesinne (...) het was
oplosbaar». Kamerlid Biesheuvel (CDA) zag het als competentiestrijd.

Aan het einde van deze periode is dus geen enkel resultaat geboekt
met betrekking tot een herziening van de uitvoeringsorganisatie.

'° TK. 1985-1986. 19261. nr 71
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5. PERIODE NA DE STELSELHERZIENING
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5.1. Algemene ontwikkelingen

Het kabinet-Lubbers II gaat in 1986 voort met het door het
Kabinet-Lubbers I gestarte beleid: een beleid gericht op economisch
herstel, beperking van de overheidsuitgaven, terugdringing van het finan–
cieringstekort en ten minste stabilisatie van de collectieve lastendruk.
Deze vier aspecten moeten een belangrijke bijdrage leveren aan het
hoofddoel van het kabinet-Lubbers II, het bestrijden van de
werkloosheid71.

Bij de werkloosheidsbestrijding dient het globale beleid nader
aangevuld te worden met specifiek beleid, gericht op een intensievere
her–, om– en bijscholing en bemiddeling voor bepaalde categorieën
werklozen. Het kabinet blijft een gematigde en gedifferentieerde loonont–
wikkeling van centrale betekenis achten voor verbreding en versterking
van de economische bedrijvigheid en herstel van de werkgelegenheid.
Loonvorming blijft echter nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de
sociale partners.

In het kader van decentralisatie krijgen sociale partners meer te
vertellen over en worden ze meer betrokken bij belangrijke onderdelen
van het sociaal-economisch beleid. Het kabinet wil proberen met de
sociale partners een convenant af te sluiten ten behoeve van een goede
samenwerking en onderlinge afstemming van onderscheiden verantwoor–
delijkheden72.

Over de sociale zekerheid is in het regeerakkoord van het
kabinet-Lubbers II de volgende passage opgenomen: «De overheid zal zo
spoedig mogelijk met de sociale partners afspraken maken over een
principe-overeenkomst inzake de overdracht van de werknemersverzeke–
ringen73.

5.2. Volume-ontwikkelingen

In de tweede helft van de jaren tachtig zet het economisch herstel
door en daalt het aantal werklozen. Echter ondanks de groeiende
werkgelegenheid blijkt de werkloosheid bij sommige groepen (alloch–
tonen, vrouwen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten) hardnekkig. Ook is
het niet gelukt de stijging van WAO-gevallen tegen te gaan. Sinds 1991
begint ook het aantal werklozen weer te stijgen.

Het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bleef
stijgen en het «spookbeeld» van 1 miljoen arbeidsongeschikten kwam in
zicht. Tijdens de behandeling van de rijksbegroting voor 1991 verbond
Lubbers zijn politiek lot aan de ontwikkeling van het aantal arbeidsonge–
schikten. Als die de miljoen overschrijdt stapt hij op74.

De verhouding actieven/niet-actieven verbetert in deze periode iets.
Het CPB raamde in maart 1993 echter een verslechtering van deze
verhouding voor 1993: tegenover elke 100 actieven zouden 83'/2
niet-actieven staan75.

Het financieringstekort liep in deze periode verder terug. In 1990 was
het financieringstekort 5.2 procent van het nationaal inkomen. Volgens
de Miljoenennota 1993 was het financieringstekort in 1991 4.25
procent.76

5.3. Maatschappelijke ontwikkelingen

In de eerste jaren na de stelselherziening neemt het optimisme verder
toe. Vanaf 1989 is er echter weer sprake van een toenemend pessi–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 211



" Sociaal Cultureel Rapport 1992, p 439
18 Sociaal Cultureel Rapport 1992, p. 446.
19 Sociaal Cultureel Rapport 1992, p. 439.
•° Sociaal Cultureel Rapport 1992, p.
146-148.
51 Sociaal Cultureel Rapport 1992, p. 425.
" Nota Aspecten van rechtshandhaving op
het gebied van de sociale zekerheid,
22457. nrs. 1-2.

misme over de economische situatie. In 1989 verwachtte slechts 10
procent een crisis, in 1991 was dat percentage opgelopen tot 29
procent77.

De aan het einde van de vorige periode vastgestelde toenemende
steun voor de overheidsuitgaven zette zich na 1986 voort. Steeds minder
mensen vinden dat de overheidsuitgaven omlaag moeten. In 1986 vond
nog 47 procent dat de overheidsuitgaven omlaag moesten, in 1989 vindt
nog slechts 22 procent dat. Na 1989 neemt het aantal mensen dat vindt
dat de overheidsuitgaven omlaag moeten weer toe: 40 procent in
199278.

De positieve inschatting van de economische ontwikkeling tot aan
1989 wordt onder andere vertaald in een mildere houding ten aanzien
van de sociale uitkeringen. In de loop van de jaren tachtig zijn steeds
minder mensen van mening dat de uitkeringshoogte verlaagd moet
worden in verband met de economische situatie. Was in 1980 nog 30
procent van mening dat de uitkeringen verlaagd moeten worden, in 1989
was dat nog maar 6 procent. Tot 1989 groeide het aantal voorstanders
voor hogere uitkeringsniveaus, maar in 1989 is voor het eerst een lichte
teruggang in het aantal voorstanders voor hogere uitkeringen te
bespeuren79.

De Nederlandse bevolking lijkt in 1991 doordrongen te zijn van de
ernst van het volumeprobleem in de ZW en WAO. 79 Procent van de
ondervraagden vindt dat werknemers te gemakkelijk ziek thuis blijven,
terwijl 68 procent vindt dat er in Nederland te gemakkelijk wordt
afgekeurd. Het maatschappelijk draagvlak voor ingrepen in de WAO blijkt
groot: 87 Procent van de ondervraagden vindt dat het kabinet het aantal
arbeidsongeschikten moet terugdringen door strengere voorwaarden aan
het recht op WAO te verbinden. Over de vormgeving van de maatregelen
zijn de meningen van de ondervraagden echter verdeeld. Het leggen van
een verband tussen het arbeidsverleden en respectievelijk het niveau van
de uitkering en de duur van de uitkering werd door respectievelijk 42
procent en 48 procent gesteund. Het invoeren van een «risque profes–
sionel» met daaraan verbonden een hoger uitkering kreeg de instemming
van 33 procent van de ondervraagden. 79 procent van de ondervraagden
was voor een verplichting aan bedrijven om gehandicapten in dienst te
nemen80.

Vanaf 1987 nam de verdenking dat veel mensen misbruik maken van
de sociale zekerheid aanzienlijk toe. Was in 1986 39 procent van de
ondervraagden van mening dat er zeer veel misbruik werd gemaakt, in
1991 was dat percentage opgelopen tot 52 procent. De verdenking van
misbruik werd vooral bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de
Ziektewet sterker81.

Ten aanzien van fraude en misbruik kondigt het kabinet-Lubbers II aan
dat de bestrijding hiervan krachtiger zal worden. Vanaf 1991 is er sprake
van een geïntegreerde benadering van fraude van de zijde van het
kabinet: de fraudebestrijding wordt een onderdeel van het handhavings–
beleid, waarin aandacht wordt besteed aan regelgeving, uitvoering en
controle, opsporing, en toezicht en sancties82. Er wordt niet langer onder–
scheid gemaakt tussen werkgevers– en werknemers-fraude.

5.4. Beheersing

In het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers II is vastgelegd dat na
de stelselherziening er in de komende kabinetsperiode «noch verbete–
ringen noch verslechteringen» in het stelsel van werknemersverzeke–
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ringen worden aangebracht83: rust aan het sociale-zekerheidsfront!
Het wordt echter niet echt rustig, met name omdat het arbeidsonge–

schiktheidsvolume een dramatische groei doormaakt. Onderwerpen die
in deze periode centraal staan, zijn:

- de verantwoordelijkheidsverdeling in de Ziektewet;
- het voorzieningenbeleid voor werklozen;
- (sinds 1989) nadrukkelijk het volumebeleid in de arbeidsongeschikt–

heidsregelingen;
- herziening uitvoeringsorganisatie.

In de loop van 1989 blijkt dat de effecten van de afschaffing van de
verdiscontering tegenvallen. In het concept-jaarverslag van de GMD
staat dat het effect zich in 1988 heeft gestabiliseerd op het niveau van
1987. Dit betekent een werkloosheidscomponent van 10 procent. In de
oorspronkelijke ramingen was van een veei hogere werkloosheidscom–
ponent uitgegaan. Hierdoor ontstaat een sterke behoefte aan volume–
beleid in personen. De aandacht voor reïntegratie was reeds voor de
stelselherziening ontstaan, maar er waren nog weinig concrete
voorstellen gedaan. De discussie over reïntegratie richt zich onder meer
op het voorzieningenbeleid voor werklozen, wijziging van artikel 30
Ziektewet (reïntegratie-artikel) en de heroverweging van invoering van
een verplicht quotum arbeidsongeschikten voor alle werkgevers.

In januari 1989 wordt door kabinet en sociale partners een Tripartiete
Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen opgericht.
De oprichting van deze werkgroep is bedoeld om een hernieuwde aanzet
te geven tot maatregelen die het beroep op deze regelingen kunnen
verminderen. Een van de activiteiten in dit kader is een actief overleg
tussen overheid en sociale partners over de arbeidsongeschiktheidspro–
blematiek. Het is toen gelukt de sociale partners rond de tafel te krijgen
en erkenning van het volumeprobleem tot stand te brengen.

In oktober 1990 volgt het Najaarsakkoord waarin kabinet en sociale
partners afspraken maken inzake volumebeheersing. Er worden
afspraken gemaakt over terugkeer in het kader van artikel 30 ZW,
sanctiemogelijkheden als partijen niet meewerken en preventiemaatre–
gelen. De afspraken hebben uiteindelijk geleid tot de Wet Terugdringing
Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV) die op 1 maart 1992 in werking
trad. De belangrijkste onderwerpen in deze wet zijn de bonus/malusre–
geling en de premie-differentiatie ZW.

Naast deze maatregel is nog een aantal andere maatregelen getroffen
die het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen moet beperken,
namelijk de Wet Terugdringing Beroep op Arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen (TBA) en de Wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ). De Wet TBA
beperkt de duur en hoogte van de WAO-uitkering, door deze afhankelijk
te maken van de duur van de verzekering. Met andere woorden, er
worden opbouwelementen geïntroduceerd in de van oorsprong risico–
verzekering. De Wet TZ heeft als belangrijkste element dat de eerste
twee of zes weken ZW voor rekening van de werkgever komen.

Van de vergroting van de verantwoordelijkheid van sociale partners
voor de ZW werd een bijdrage aan volumebeheersing verwacht. Staats–
secretaris Ter Veld zei hierover: «De maatregelen leken mij gecombi–
neerd met een aantal andere maatregelen zeker een bijdrage te kunnen
leveren tot volumebeheersing. Want een grotere eigen verantwoorde–
lijkheid van de werkgever voor het ziekteverzuim en dus voor de kosten
daarvan leek mij een mogelijkheid om de werkgever meer te activeren
om daar iets aan te doen».

Het kabinet-Lubbers III neemt vergroting van de arbeidsmarktpartici–
» Tweede Kamer. vergaderjaar 1985-1986. Patie °P als hoofddoel in het regeerakkoord. Met een vergroting van de
19 555, nr. 3, p 61 arbeidsmarktparticipatie moet de verhouding tussen actieven en
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niet-actieven verbeterd worden. De verhouding mag in ieder geval niet
verder verslechteren.

Een andere maatregel in het kader van de beheersing is de vervanging
van de Wet aanpassingsmechanisme minimumloon en sociale uitke–
ringen door een systeem van koppeling met afwijkingsmogelijkheden in
geval van onverantwoorde ontwikkelingen. Daarbij staat koopkracht–
behoud centraal De jaarlijkse aanpassing van sociale uitkermgen en
minimumloon wordt in principe gekoppeld aan de ontwikkeling van de
contractlonen in het particuliere bedrijfsleven. Alleen indien zich op een
bepaald moment een onverantwoorde ontwikkeling gaat aftekenen, kan
van deze koppeling worden afgeweken. Belangrijk vertrekpunt daarbij is
de verhouding actieven/niet-actieven. Het derde kabinet-Lubbers stelt als
voorwaarde voor koppeling dat deze verhouding niet mag verslechteren
ten opzichte van de situatie in 1989.

5.5. Stelsel

Met betrekking tot de vergroting van de verantwoordelijkheid van
sociale partners in het kader van de Ziektewet wil de staatssecretaris,
overeenkomstig het regeerakkoord, met de sociale partners tot een
principe-overeenkomst komen. In december 1987 is hierover overleg
geweest tussen de staatssecretaris met de sociale partners. De resul–
taten van het overleg zijn door een bij het overleg ingestelde tripartiete
werkgroep in februari 1988 in een «protocol» neergelegd. De sociale
partners en de staatssecretaris waren van oordeel dat een wijziging van
de huidige Ziektewet tot stand moet worden gebracht, zodanig dat een
grotere verantwoordelijkheid voor de sociale partners wordt gerealiseerd
voor de regeling en uitvoering van de Ziektewet. Ook wordt afgesproken
dat op een later tijdstip zal worden bezien of de voorgestelde wijzigingen
in de Ziektewet moeten worden doorgetrokken naar andere werknemers–
verzekeringen.

In juni 1988 worden het protocol en een nota over de verdeling van
bevoegdheden tussen overheid en sociale partners besproken in de
Kamer84. Biesheuvel zei hierover in het verhoor:

«Ik kan mij nog zeer nadrukkehjk herinneren dat de Kamer zeer terug–
houdend was. (..) De notitie van de heer De Graaf daarover was ook
behoorlijk terughoudend».

Het debat heeft niet direct tot concrete maatregelen geleid.

Na de stelselherziening gaat in 1989 de gedachtenvorming op het
ministerie over een herbezinning op het stelsel door. Hierbij worden
punten betrokken als sociaal-minimumstelsel, positie AAW, relatie
uitkering/arbeidsverleden en één loondervingswet.85

Tijdens het kabinet-Lubbers II was de Tripartiete Werkgroep Volume
Arbeidsongeschiktheidsregelingen ingesteld. Deze werkgroep had een
aantal voorstellen gedaan om het volume terug te dringen.

Binnenskamers werd er in de zogenaamde vijfhoek van dit kabinet ook
een discussie gevoerd over de noodzaak van aanvullende maatregelen. In
de vijfhoek is in de demissionaire periode van het kabinet nog gesproken
over een persoonlijke nota van staatssecretaris De Graaf met zeer ingrij–
pende voorstellen. In deze nota signaleert De Graaf onder andere dat een
partiële wijziging van bestaande wetgeving waarschijnlijk niet toereikend

" TK 1988-1989 20508 nrs 1-3 za' z''n om ^et vo'ume te verlagen. Hij oppert onder andere het idee om
15 Versiag Staf Hoofddirectie sv d.d. 11 een nieuwe WAO te maken met als elementen ondermeer een verhoging
aprii 1989 van de drempel voor arbeidsongeschiktheid naar 35% en een beperkte
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uitkeringsduur indien de arbeidsongeschiktheid niet veroorzaakt is door
een bedrijfsongeval of beroepsziekte.

In het verhoor zei De Graaf hierover: «Ik heb na de invoering van de
stelselherziening moeten constateren dat (..) het effect van het niet
langer van kracht zijn van het verdisconteringsartikel, niet het resultaat
heeft opgeleverd wat wij ervan verwachten. Binnen het kabinet, in de
vijfhoek, heeft dat aanleiding gegeven tot een vrij pittige discussie over
de vraag of wij verder moesten ingrijpen. Ik was ervan overtuigd dat dit
zou moeten gebeuren.»

Het is daartoe niet beperkt gebleven. In de Vijfhoek is deze proble–
matiek daarna niet weer besproken. Wel stuurt de staatssecretaris in
september 1989 nog een zogenaamde blauwe brief aan de
Minister-President waarin hij melding maakt van de desastreuze ontwik–
keling van het WAO-volume en talloze voorstellen suggereert. Naast de
voorstellen in de hiervoor genoemde persoonlijke nota van staatssecre–
taris De Graaf zijn de belangrijkste voorstellen:

- één geïntegreerde loondervingswet;
- arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval of beroepsziekte komt

ten laste van werkgever;
- beperking uitkeringsniveaus tot individueel sociaal minimum.

Het regeerakkoord van het volgende kabinet bevatte op dit punt echter
niet meer dan een taakstelling. Het kabinet-Lubbers III had als doel het
niveau van de arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te brengen op het
niveau van 1989. Er was echter bij de samenstelling van de coalitie niet
vastgelegd hoe dat moest gebeuren. De coalitie was zich dus wel bewust
van de problemen op dit terrein, maar de taakstelling was niet uitge–
werkt.

Wel was bekend dat de ingeschatte effecten van de beëindiging van
de verdiscontering veel te hoog waren. Deze werden geenszins bereikt.

Het nieuwe kabinet heeft vervolgens nog lang geaarzeld voordat het
maatregelen trof. Het volume blijft stijgen en in 1991 breekt de vulkaan
uit en besluit men de WAO «aan te pakken». De dan tot stand gekomen
wijzigingsvoorstellen voor de WAO (zie vorige paragraaf) en de
voorstellen om het ziekteverzuim terug te dringen zijn misschien wel
meer dan de wijzigingen die bij de stelselherziening in de WAO zijn
aangebracht, te beschouwen als een herziening die ingrijpt in de grond–
slagen van het stelsel. Immers bij de nieuwe WAO wordt een verdeling
aangebracht tussen een deel waarvoor een wettelijke waarborg wordt
gegeven en een deel dat op vrijwillige basis kan worden bijverzekerd. De
WAO heeft hiermee een opbouw in twee componenten gekregen. Bij de
wet TZ komen de eerste twee of zes weken ZW voor rekening van de
werkgever.

5.6. Uitvoeringsorganisatie

In deze periode komt de discussie over de herziening van de uitvoe–
ringsorganisatie echt op gang. In tegenstelling tot eind jaren zeventig is
het nu niet het ministerie SZW dat de leiding geeft aan de discussie,
maar zijn het de uitvoeringsorganen/sociale partners.

Naar aanleiding van het procedurevoorstel van de presidia van GAK en
GMD in mei 1985, verschijnt op 24 maart 1987 de discussienota inzake
de GAK/GMD-problematiek van de Stichting van de Arbeid. Aanleiding
voor de nota was het feit dat de medische functie voor de WAO en AAW
in handen van de GMD en de medische functie voor de ZW in handen
van de bedrijfsverenigingen, tot wrijvingen heeft geleid tussen GAK en
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GMD. Bovendien leidt deze gescheiden constructie tot een cesuur voor
de zieke/arbeidsongeschikte werknemer. Dit kost de uitvoeringsorganen
extra tijd en kosten vanwege de noodzakelijke overdracht van gegevens.
Maar bovenal is gebleken dat de afstemming niet goed is.

De werkgroep doet in de nota vier voorstellen voor wijziging van de
samenwerking tussen GAK en GMD. Uitgangspunt is het in de periode
voor de stelselherziening vastgestelde punt van functionele decentrali–
satie. Daarnaast gelden klantgerichtheid, doeltreffendheid, doelma–
tigheid en aansluiting met overige sectoren als randvoorwaarden.

In de discussienota wordt het «synthesemodel» geïntroduceerd. Het
synthesemodel beoogt enerzijds een integratie van de medische en
arbeidskundige functie binnen elke bedrijfsvereniging afzonderlijk en
anderzijds handhaving van een afgeslankt GMD-apparaat binnen
FBV-verband ter voorbereiding van beleid en met het oog op rechtsge–
lijkheid in de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dit
betekent een versterking van de positie van de FBV.

Het synthesemodel wordt daarna, mede op verzoek van de Stichting
van de Arbeid, door de Federatie van Bedrijfsverenigingen verder uitge–
werkt.

16 Notitie «Plaatsbepalmg, taken en samen–
stelling van de SVr».
" Reactie van de Commissie Sociale Verze–
keringen van de Stichting van de Arbeid op
de notitie «Plaatsbepaling. taken en samen–
stelling van de SVr». d d 2-2 1987
" Nota d d 18-3-1987 van de waarnemend
directeur Sociale Verzekeringen aan de
minister ten behoeve van een overleg op
24-3-1987 bij de Stichting van de Arbeid.

Vanaf oktober 1986 gaat staatssecretaris De Graaf na of er voldoende
steun is voor zijn plannen voor een nieuwe Organisatiewet Sociale Verze–
kering. De minister overhandigt informeel een notitie86 aan de Stichting
van de Arbeid om een indicatie te krijgen of met de voorgenomen
herziening van de OSV een weg is ingeslagen die ook voor de sociale
partners begaanbaar is. Anders dan in de adviesaanvraag aan de SER
behoudt de SVR zijn tripartiete samenstelling. Hiermee wordt tegemoet
gekomen aan de opvattingen en wensen van de organisaties van
werkgevers en werknemers, zoals die in de SER-advisering van mei 1984
naarvoren zijn gebracht.

Wat de uitoefening van de toezichthoudende taken betreft wordt de
SVR door de minister gezien als een orgaan dat namens de minister
werkzaam is. Er is op dit punt een zekere mate van ondergeschiktheid.
Vanwege de noodzakelijk geachte onafhankelijkheid bij de toezichthou–
dende taken wordt voorgesteld om deze bij uitsluiting op te dragen aan
het presidium van de SVR.

De Stichting van de Arbeid heeft een aantal bedenkingen, met name
ten aanzien van de ondergeschiktheid van het toezicht87. Zij vraagt zich af
of dit wel in overeenstemming is met de constatering dat er bij de
uitvoering van de sociale verzekering sprake is van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van minister, SVR en uitvoeringsorganen.
Bovendien vraagt de Stichting van de Arbeid zich af of van de wijziging
van de OSV niet gebruik gemaakt zou moeten worden om aan de FBV
een wettelijke status toe te kennen. De Stichting van de Arbeid wil de
positie van de FBV versterken en wel zodanig dat deze besluiten kan
nemen die de bedrijfsverenigingen binden. Daartoe zou de FBV in de
OSV erkend dienen te worden.

De minister blijft vasthouden aan de aanwijzingsbevoegdheid, hetgeen
een zekere ondergeschiktheid aangeeft. Het geven van regelgevende
bevoegdheden aan de FBV betekent dat gemakkelijk conflicten kunnen
ontstaan met de SVR. Echter, als de sociale partners dit een zwaar–
wegend punt vinden, kan wel expliciet in de wet worden opgenomen dat
de uitvoeringsorganen zelf in eerste instantie voor coördinatie dienen te
zorgen88. Dit zou dan logischerwijze door de FBV gebeuren.

Kamer en kabinet voelen zich niet onder druk gezet door sociale
partners om te komen tot een wijziging van de uitvoeringsorganisatie.
Ter Veld over deze periode: «Tot 1988 voelde ik mij niet aangejaagd door
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de sociale partners. Daarna was er naar mijn mening bij de sociale
partners wel degelijk een behoefte om dat model snel tot wetgeving te
laten worden». Ook Nijhuis ervoer het zo: «Ten aanzien van de totale
reorganisatie drongen sociale partners niet aan op snelheid, hooguit als
het ging om het synthesemodel».

Biesheuvel: «Ik heb dat niet als druk ervaren. Ik heb dat meer ervaren
als wanneer wij (sociale partners) een efficiënte uitvoering van de organi–
satie willen dan moet de OSV worden aangepast. Die boodschap werd
wat concreter toen de uitvoeringswereld met ...het synthesemodel
kwam».

De motie die Bosman en Nijhuis in april 1986 hadden ingediend heeft
tot dan toe tot niets geleid. De Kamer blijft nalatig als het gaat om het
bewaken van de uitvoering van die motie. Pas als in september 1987 in
de Tweede Kamer opnieuw een motie wordt ingediend lijkt er iets te
gebeuren. De tweede motie is echter veel beperkter dan de eerste motie:
gevraagd wordt om een discussienota over de herziening van de uitvoe–
ringsorganisatie.

In juni 1988 verschijnt, naar aanleiding van de tweede motie, de Nota
«Herziening van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen» van
staatssecretaris De Graaf. In de begeleidende brief wijst staatssecretaris
De Graaf de motie Nijhuis/Bosman van april 1986 af vanwege de aan
een dergelijke grootschalige reorganisatie verbonden risico's. De nota is
in grote mate een herhaling van de voorstellen in de discussienota van
de Stichting van de Arbeid en de uitwerking daarvan door de FBV. De
staatssecretaris volgt hiermee de sociale partners.

Tijdens het mondeling overleg over de nota blijkt de Kamer weer
verdeeld. D66 steunt de kabinetsvoorstellen op hoofdlijnen. De PvdA
aarzelt, met name ten aanzien van terugdringing van de rol van de
overheid. De WD 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 voortvarendheid geboden is. Verschillende fracties zetten
vraagtekens bij de overdracht van de GMD-functie aan de bedrijfsvereni–
gingen. Lost het de huidige problemen op? Staat het de integrale gevals–
behandeling niet in de weg? Er bestond verschil van inzicht tussen
partijen. Biesheuvel zei hierover: «Er bestond binnen de coalitie geen
eenduidigheid over de positie van de GMD.» Ook Nijhuis wijst hierop:
«Door verschil van inzicht van partijen is vertraging ontstaan in de
wijziging van de OSV.»

De discussie over deze nota hield op vanwege de val van het kabinet:
het onderwerp werd namelijk «controversieel» verklaard. Wel dienen de
Kamerleden Biesheuvel, Nijhuis en Ter Veld op 29 juni 1989 een voorstel
van wet in tot wijziging van de OSV teneinde het voor bedrijfsvereni–
gingen mogelijk te maken de administratie te laten voeren door een
ander administratiekantoor dan het GAK. Bij vier zelfadministrerende
bedrijfsverenigingen bestaat de wens gemeenschappelijk de admini–
stratie te voeren. Honorering van deze wens past voigens de Kamerleden
in het streven naar administratieve schaalvergroting.

Met ingang van 22 december 1990 treedt een wet in werking die het
mogelijk maakt om de administratie te laten voeren door een ander
administratiekantoor dan het GAK89.

89 Wet van 21 december 1990 tot wijziging
van de Organisatiewet Sociaie Verzekering. Ondanks het feit dat het kabinet-Lubbers II in mei 1989 valt en de
stb. 1990. 656 Vaste Kamercommissie vindt dat geen verdere beslissingen kunnen
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worden genomen zolang het kabinet demissionair is, stuurt De Graaf in
september 1989 toch een voorontwerp van een nieuwe Organisatiewet
Sociale Verzekering naar de SER en de SVR.

In het SER-advies van 18 mei 1990 over de herziening van de
uitvoering van de sociale zekerheid steunt de SER de functionele decen–
tralisatie en de integrale gevalsbehandeling. De SER komt uit op continu–
ering van een model waarin de overheid verantwoordelijk is voor de
beoordeling van de realisatie van de doelstellingen van de wetten. De
overheid is tevens verantwoordelijk voor de beoordeling van de
aansluiting van de sociale zekerheid bij maatschappelijke behoeften. De
sociale partners blijven verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve
uitvoering van en het toezicht op de sociale zekerheid.

Over de uitvoering aan de top ontstaat discussie, met name over de
vraag of er tripartiet of onafhankelijk toezicht moet komen. Het kabinet
had in de verschillende adviesaanvragen aan de SER aangegeven dat zij
een beheersorgaan wenste dat was samengesteld uit onafhankelijke
deskundigen. Sociale partners voelden daar echter niets voor en hielden
vast aan een tripartiet samengesteld beheersorgaan. De Kamer dringt
aan op onafhankelijk toezicht. In 1991 heeft de SVR besloten een
Toezichtkamer in te stellen, waarbij de onafhankelijke leden evenveel
vertegenwoordigers hebben als de vertegenwoordigers van werkgevers–
en werknemersorganisaties tezamen. De voorzitter van de Toezichtkamer
is eveneens onafhankelijk.

Ten aanzien van de hoofdlijnen van een nieuwe OSV die in februari
1991 door de staatssecretaris worden gepresenteerd, kan het volgende
worden opgemerkt:

- Verschillende fracties geven aan dat zij de huidige uitvoeringsorgani–
satie geen doelmatig systeem vinden.

- De fracties willen meer duidelijkheid over de uitvoeringskosten, maar
zetten hun vraagtekens bij de door de staatssecretaris voorgestelde
budgetteringsregeling.

- De meerderheid van de Kamer is voorstander van de ontwikkeling
van een onafhankelijke vorm van toezicht.

- Een groot aantal fracties is van mening dat er geen onafhankelijk
toezicht is ontstaan met de oprichting van de Toezichtkamer bij de SVR.

- Er bestaan nog steeds twijfels over de vraag of de voorstellen de
bestaande problemen wel in voldoende mate oplossen.

In oktober 1991 wordt door de FBV aan GAK en GMD een brief
gestuurd waarin overdracht van de administratie van GMD aan GAK
wordt voorgesteld als verdere stap op weg naar synthesemodel. Het idee
was niet nieuw, maar de snelheid waarmee uiteindelijk de definitieve
beslissing hierover viel wel. Vandaar dat deze actie door een aantal
mensen als «coup» wordt aangeduid. De FBV heeft in de tweede helft
van de jaren tachtig kennelijk een aanzienlijke machtspositie opgebouwd.

In september 1992 is de Kamer nog niet eenduidig in haar mening
over het synthesemodel en het tijdstip waarop dit ingevoerd zou moeten
worden.

6. SAMENVATTENDE CONCLUSIES

Beheersing
De commissie stelde vast dat de ernst van de volumeproblematiek in

de loop van de jaren zeventig al goed zichtbaar was. Toch is er in de
periode tot en met 1986 relatief weinig veranderd. De explosieve kosten–
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groei wordt afgezwakt door prijsmaatregelen en dat is de belangrijkste
verandering in deze periode. De werkloosheidscijfers verdrongen de
aandacht voor de beheersing van de uitgaven voor sociale zekerheid. De
sociale zekerheid werd gebruikt om de arbeidsmarkt te ontlasten.

Er komt vrijwel geen (volume)beleid van de grond dat is gericht op het
terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden van de grond.
Maatregelen die wel worden getroffen hebben weinig effect. De
volumina blijven sterk groeien. De uitvoeringsorganen werden niet gesti–
muleerd om bij te dragen aan volumebeheersing. Pas eind 1990 wordt
van het specifieke volumebeleid serieus werk gemaakt door de drie
betrokken partijen. Dat is bijna twintig jaar nadat het volumeprobleem
voor het eerst goed zichtbaar werd.

Stelsel
Het stelsel van sociale-verzekeringswetten bleek in de jaren zeventig

niet meer te voldoen aan veranderde omstandigheden zoals de struc–
turele werkloosheid. Een wijziging van de grondslagen van het stelsel is
echter niet tot stand gekomen. De stelselherziening van 1987 bestond
voornamelijk uit een cumulatie van maatregelen binnen het bestaande
stelsel.

Kabinet en Kamer hielden sterk rekening met de standpunten van sociale
partners ten aanzien van een stelselherziening. De sociale partners
hadden geen belang bij een majeure stelselherziening. De Tweede Kamer
deinsde terug voor fundamentele ingrepen in de traditionele verantwoor–
delijkheidsverdeling tussen overheid en sociale partners. Gecombineerd
met weerstand vanuit emancipatie-overwegingen leidde dit tot afwijzing
van een herziening van de grondslagen van het stelsel.

De commissie komt tot de conclusie dat de van oudsher bestaande
belangentegenstellingen tussen de actoren in het veld alsmede het
streven naar consensus een fundamentele stelselherziening hebben
gefrustreerd.

De commissie vindt het opvallend dat aan het eind van de onderzoeks–
periode wel tot fundamentele ingrepen in de Ziektewet en WAO is
besloten. Hoewel er over de maatregelen zelf veel discussie is geweest,
heeft er geen discussie plaatsgevonden over herziening van de grond–
slagen van het stelsel.

Uitvoeringsorganisa tie
In de jaren zeventig werd van verschillende zijden naar voren gebracht

dat het nodig was het versnipperde uitvoeringssysteem aan te passen.
Sociale partners deden ongeveer 17 jaar over het uitbrengen van een
gedeeltelijk advies over wijziging van de uitvoeringsorganisatie en
hielden vervolgens grotendeels vast aan de bestaande organisatie.

Achtereenvolgende kabinetten en de Kamer kwamen niet met initi–
atieven maar wachtten het SER-standpunt af. Op het moment dat de
staatssecretaris met de voorstellen in het rapport-Lamers bij de Kamer
kwam, bleek deze sterk verdeeld over de richting van de wijzigingen. In
de eerste helft van de jaren tachtig gaven kabinet en Kamer bovendien
prioriteit aan de stelselherziening. Na consultatie van sociale partners
over compromisvoorstellen om een deel van het gedachtengoed over de
vormgeving van de uitvoeringsorganisatie uit het begin van de jaren
tachtig overeind te houden sloot het kabinet met haar voorstellen aan bij
de opvattingen van sociale partners. Ook een aansluiting met de arbeids–
voorzieningsorganisatie kwam niet tot stand als gevolg van de weerstand
van sociale partners.
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De commissie concludeert dat de sociale partners door het gebrek aan
daadkracht bij de politiek de uitvoeringsorganisatie feitelijk beheersten,
waardoor noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoeringsorganisatie
zijn uitgebleven.

De problematiek rond de samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en
GMD dwong de sociale partners uiteindelijk naar oplossingen te zoeken.
Doordat de Tweede Kamer aarzelde en verdeeld was en doordat het
kabinet weinig daadkracht vertoonde, hielden sociale partners het initi–
atief.

Kabinet
De commissie concludeert dat de regering in haar relatie met sociale

partners prioriteit heeft gegeven aan het bereiken van doelstellingen op
andere terreinen dan de sociale zekerheid, zoals loonmatiging en
herziening van de arbeidsvoorzieningsorganisatie. Dit heeft er ondermeer
toe geleid dat de plannen voor regionale tripartisering van de uitvoe–
ringsorganisatie geen doorgang hebben gevonden. Wanneer sociale
partners het eens zijn over de uitvoeringsorganisatie legt de regering zich
uiteindelijk neer bij de standpunten van sociale partners.

Op het moment dat sociale partners verdeeld zijn over voorstellen,
zoals bij de stelselherziening van 1987 het geval was, heeft de regering -
met steun van regeringsfracties - de ruimte om deze plannen te reali–
seren.

De Tweede Kamer
De commissie concludeert dat de Kamer in de onderzoeksperiode in

algemene zin óf passief was, waardoor wijzigingen niet werden gestimu–
leerd, öf verdeeld was, waardoor fundamentele wijzigingen in het stelsel
en de uitvoeringsorganisatie niet konden worden doorgevoerd, öf
eensgezind was in het blokkeren van wijzigingen.

De stelselherziening van 1987 vond wel steun in de Kamer, maar de
aandacht was bij de behandeling met name gericht op de individuele
rechtvaardigheid. Hierdoor werd niet bijgedragen aan vereenvoudiging
van het stelsel.

De Kamer gaf prioriteit aan de stelselherziening boven de herziening
van de uitvoeringsorganisatie. Ook stelde de commissie vast dat de
Kamer de uitvoering van een motie over de reorganisatie van de
uitvoering niet bewaakt heeft. Bovendien is de Kamer altijd verdeeld
geweest over de richting van de herziening van de uitvoering. Hierdoor
heeft de Kamer geen beslissende rol gespeeld in de discussie over de
reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie.

Sociale partners
Over de onderzochte periode bestaat er een wisselende mate van

eensgezindheid tussen sociale partners. In 1982 vinden sociale partners
elkaar in het akkoord van Wassenaar, waarmee zij ondermeer een
bijdrage willen leveren aan het herstel van de economie. Over de stelsel–
herziening was men echter ernstig verdeeld. Waar men wel eensgezind
was bleek hun potentie om ontwikkelingen tegen te houden groter dan
hun initiërende kracht.

Over de herziening van de uitvoeringsorganisatie waren sociale
partners het vanaf de jaren tachtig eens: hun opstelling kan grotendeels
getypeerd worden als bewakers van de bestaande machtsverhoudingen.
Echter, gedwongen door de problemen tussen bedrijfsverenigingen en
GMD vonden sociale partners elkaar vanaf 1985 wei in voorstellen voor
een beperkte reorganisatie van de uitvoering.
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Slot
De commissie stelt vast dat noodzakelijke wijzigingen in de sociale

verzekeringen te lang zijn uitgebleven. Zowel op het punt van beheersing
van het volume, de grondslagen van het stelsel als de uitvoeringsorgani–
satie. Naar de mening van de commissie is dit veroorzaakt door de
opstelling van achtereenvolgende kabinetten, Kamer en sociale partners
en de wijze waarop deze partijen elkaar in een verlammende greep
hebben gehouden. Het proces van overleg en besluitvorming tussen
betrokken partijen was voor de sociale zekerheid weinig adequaat,
waardoor initiatieven om tot verandering te komen werden gesmoord.
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VI WETGEVING

1. INLEIDING

1.1. Het onderzoek naar de wisselwerking tussen wetgeving en
uitvoering

7. /. 7. Opzet hoofdstuk VI

Het onderzoek naar de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid
wordt in dit hoofdstuk geplaatst in de context van de wetgeving. Daarbij
wordt centraal gesteld de relatie tussen de onderzochte sociale verzeke–
ringswetgeving en de (verwachte en gerealiseerde) uitvoering daarvan.
Doel van dit deel van het onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de
wisselwerking tussen wetgeving en uitvoering. Daarbij gaat het zowel om
inzicht in de wijze waarop en de mate waarin de wetgever bewust
rekening heeft gehouden met mogelijke gevolgen van de wetgeving voor
de uitvoering daarvan, als om inzicht in de feitelijke gevolgen van de
wetgeving voor de uitvoering. Omgekeerd kan ook sprake zijn van
(pogingen tot) beïnvloeding van de wetgever door de uitvoeringsorganen.
Getracht is dus tevens meer inzicht te krijgen in de wijze waarop en de
mate waarin invloed van de uitvoering op de wetgeving heeft plaatsge–
vonden.

1.1.2. Indeling hoofdstuk VI

Eerst wordt beschreven hoe de onderzochte wettelijke bepalingen in
het wetgevingsproces gestalte hebben gekregen. Onder het wetgevings–
proces worden daarbij begrepen de fase van de voorbereiding van
wetsvoorstellen op het betreffende ministerie, de fase van de behan–
deling van het wetsvoorstel in het parlement en de fase van de imple–
mentatie van de wetgeving door nadere regelgeving, verwerking van de
wetgeving in de uitvoeringspraktijk en de terugkoppeling van de resul–
taten van die wetgeving naar de wetgever. Daarbij wordt de relatie
tussen wetgever en uitvoeringsorganisatie in deze fasen onderzocht en
beoordeeld.

Vervolgens wordt de relatie tussen wetgever en uitvoeringsorganisatie
onderzocht en beoordeeld aan de hand van een aantal aspecten van de
onderzochte wetgeving, te weten de uitvoerbaarheid van wettelijke
bepalingen en handhavingsaspecten van wettelijke bepalingen.

1.2. Wisselwerking tussen wetgeving en uitvoering

Door de wetgever worden politieke beleidsdoelstellingen vertaald in
wetgeving.

Dit beleid krijgt dan zijn bedoelde gestalte, wanneer de uitvoerder deze
beleidsdoelstellingen van de wetgever met een zo gering mogelijke
inspanning optimaal of volledig weet te verwezenlijken.

Verstoringen van dit proces kunnen - afgezien van overige factoren -
enerzijds gelegen zijn in het onvoldoende rekening houden van de
wetgever met de (bestaande of toekomstige) uitvoeringsmogelijkheden
van zijn wetgeving en anderzijds in het zich niet in voldoende mate
inspannen van de uitvoeringsorganen om die wetgeving optimaal of
volledig te verwezenlijken.
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Het eerste kan ertoe leiden dat de wetgever zich, om alsnog zijn
doelstellingen te bereiken, gedwongen ziet tot reparatiewetgeving die de
door zijn wetgeving ontstane uitvoeringsproblemen moet wegnemen.
Ook kan het nodig zijn, dat de wijze van handhaving van de wetgeving
ter discussie gesteld wordt.

Het tweede kan ertoe leiden dat de wetgever zich, teneinde alsnog zijn
doelstellingen te bereiken, gedwongen ziet tot wetgeving die de ontstane
niet toereikende uitvoeringspraktijk bijstuurt.

Beide soorten wetgeving betekenen een extra inspanning voor de
wetgever, die bij een betere afstemming van wetgeving en uitvoering
achterwege had kunnen blijven. Daarbij komt in de eerste situatie ook
nog een inadequate belasting van de uitvoeringsorganisatie.

Voor de wegeving zelf betekent een en ander, dat de effectiviteit
daarvan onder een onvoldoende afstemming tussen wetgever en uitvoe–
ringsorganisatie te lijden heeft, waardoor de gewenste beleidsdoelstel–
lingen niet naar verwachting gerealiseerd kunnen worden.

Bij de beoordeling van respectievelijk de invloed van de wetgeving op
de uitvoering en de invloed van de uitvoering op de wetgeving zal in het
onderstaande dan ook als beoordelingscriterium gehanteerd worden of
de onderzochte wetgevmg dient om (nieuwe) beleidsdoelstellingen van
de wetgever te verwezenlijken, dan wel om onbedoelde effecten van
eerdere wetgeving te corrigeren, dan wel andere doelen dient.

2. HETWETGEVINGSPROCES

2.1. Inleiding

In dit onderdeel wordt beschreven hoe de onderzochte wettelijke
bepalingen in het wetgevingsproces gestalte hebben gekregen. Onder
het wetgevingsproces worden daarbij begrepen de fase van de voorbe–
reiding van de wetsvoorstellen op het ministerie, de fase van de behan–
deling van het wetsvoorstel in het parlement en de fase van de imple–
mentatie van de wetgeving door nadere regelgeving, verwerking van de
wetgeving in de uitvoeringspraktijk en de terugkoppeling van de resul–
taten van die uitvoering naar de wetgever. In het gehele proces wordt de
relatie tussen wetgever en uitvoeringsorganisatie onderzocht en beoor–
deeld.

Bij de fase van de voorbereiding van de wetgeving (paragraaf 2.2.)
wordt onderscheiden de voorgeschiedenis, de werkwijze van het minis–
terie en de advisering over de geselecteerde wetsvoorstellen.

Telkens zijn de vorm, inhoud en uitvoerbaarheid van de wetten
enerzijds en de invloed die de verschillende actoren daarop in het wetge–
vingsproces hebben (kunnen) laten gelden anderzijds, onderwerp van
beschouwing.

Zo wordt geoordeeld over de opstelling van het ministerie, de Tweede
Kamer, de SVR en de FBV in de wisselwerking tussen wetgeving en
uitvoering.

Aangaande de advisering wordt het proces van advisering naar de aard
(streeft de SVR naar unanimiteit?) en de inhoud daarvan bezien.

Zoveel mogelijk komen het werkloosheidsbegrip, de arbeidsverle–
deneis, de verdiscontering, het opstapje, de reïntegatie in het kader van
de Ziektewet en de Toeslagenwet terug.

In paragraaf 2.3. volgt voor zover relevant een analyse van de Kamer–
debatten over deze onderwerpen, om zicht te kunnen krijgen op de
wisselwerking tussen wetgeving en uitvoering alsmede de rol van de
actoren daarin.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 224



In paragraaf 2.4. (implementatie, terugkoppeling en reparatie) komt
eerst de nadere regelgeving aan de orde. Vervolgens een drietal
aspecten van terugkoppeling: onderzoek en informatie (actoren: SZW en
SVR), signalen van uitvoeringsorganen (GMD, FBV en SVR) en recht–
spraak (CRvB). Tenslotte komt de reparatiewetgeving aan bod, waarbij
vooral de Tweede Kamer, het ministerie en de SVR ageren.

Het onderdeel wetgevingsproces wordt afgesloten met conclusies.

2.2. Voorbereiding van wetgeving

2.2.1. Voorgeschiedenis stelselherziening

De wettelijke maatregelen die voor het onderzoek zijn geselecteerd,
behoren bijna allemaal tot het stelselherzieningspakket dat in oktober
1985 aan de Kamer is aangeboden. Het pakket had een lange voorge–
schiedenis. Aanzetten zijn terug te vinden in de integratie van de
Werkloosheidswet en Wet werkloosheidsvoorziening die al in 1977 op
het ministerie werd voorbereid. In combinatie daarmee was het
oorspronkelijk de bedoeling te komen tot één inkomensdervingsregeling
voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

De afschaffing van de verdiscontering in de WAO had een nog langere
voorgeschiedenis.

In 1982 werden de uitgangspunten voor de stelselwijziging bepaald. In
november 1982 werd gesignaleerd dat de Tweede Kamer geen keuzes
maakte over de stelselherziening, waardoor de stelselherziening
stagneerde. De staatssecretaris hakte toen een aantal principiële knopen
door.

De adviesaanvraag aan de SER werd voorbereid door onder andere
interdepartementaal overleg. Gelijktijdig met het verzenden van deze
adviesaanvraag werd in 1983 een projectorganisatie opgezet om keuzes
verder uit te werken. Deze keuzes werden in beslispuntennota's aan de
staatssecretaris voorgelegd. In de nota's zijn de afwegingen op het punt
van de vormgeving van de verschillende wijzigingen te vinden.

Na het SER-advies werd een hoofdbeslispuntennota in de Vijfhoek van
de ministerraad behandeld. Hierbij werd aangedrongen op versnelling
van de stelselherziening. Men wilde de stelselherziening binnen deze
kabinetsperiode gerealiseerd hebben. Daardoor kwam er een grote
tijdklem op de voorbereiding te staan. Er was binnen het ministerie dan
ook ongerustheid dat door de haast de kwaliteit van de voorstellen zou
worden aangetast.

Nieuwe Werkloosheidswet
De totstandkoming van de nieuwe Werkloosheidswet werd bepaald

door verscheidene factoren:
- Er waren onvolkomenheden in de oude WW;
- Er was behoefte aan integratie van WW en WWV, waarbij de syste–

matiek van de wetgeving verbeterd kon worden.

Onvolkomenheden oude WW
Naast de voordelen van het codificeren van het werkloosheidsbegrip

als zodanig (zie Hoofdstuk II) zouden de volgende onvolkomenheden in
de oude WW met de nieuwe WW verholpen moeten worden:

a. het oude werkloosheidsbegrip betrof het «in betekenende mate»
minder «productieve arbeid» verrichten, waaronder soms ook huishoude–
lijke arbeid, onbetaald werk en vrijwilligerswerk werd verstaan. Het
5-uren criterium in de nieuwe WW gaat alleen over betaalde arbeid en is
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daardoor helderder en bevordert de rechtsgelijkheid (geen interpretaties
meer van «productieve arbeid» en «onbetaald werk»);

b. de nieuwe WW bevat - anders dan de oude - rekenregels voor de
berekening van arbeidsurenverlies;

c. in de nieuwe WW wordt de absolute ondergrens van 5-uren die de
jurisprudentie op grond van de oude WW hanteerde, verzacht doordat de
50%-regel eraan is toegevoegd;

d. de nieuwe WW heeft niet meer het onderscheid tussen arbeid
binnen en buiten «normale» arbeidstijd (arbeid buiten de normale
arbeidstijd moest minstens 2 jaar verricht zijn om in aanmerking te
komen);

e. de nieuwe WW bevat een regeling voor opeenvolgende arbeidsver–
liezen;

De oude WW werd gekenmerkt door ondoorzichtigheid, niet consis–
tente uitwerking van de systematiek, onnodige variatie in de terminologie
en onduidelijkheid en diversiteit in de regelgeving.

Bovendien was de WW-systematiek te rigide waar het om de sancties
ging: de beslissing van de bedrijfsvereniging gaat slechts tussen niet of
wel onvrijwillig werkloos, geen uitkering of wel een uitkering.

Integratie WW-WWV
Al in 1977 werd een ambtelijke projectgroep opgericht die de

integratie van de WW en WWV moest voorbereiden. In de stukken
werden daarbij de volgende overwegingen genoemd:

- een betere aansluiting tussen de verschillende regelingen;
- betere mogelijkheden tot coördinatie met belendende beleidster–

reinen;
- vereenvoudiging van de uitvoering;
- vergroting van de duidelijkheid voor rechthebbenden;
- beperking van de kosten;
- betere beheersbaarheid.

Daarnaast waren er ook andere beweegredenen:
- gemeenten en SZW wilden van de WWV af;
- de derde EG-richtlijn (gelijke behandeling in de sociale zekerheid)

maakte de kostwinnersbepaling in de WWV onhoudbaar.
De gemeenten hadden weliswaar financieel geen last van de WWV,

die immers voor 100% vergoed werd door het Rijk (vergelijk de ABW:
90%). Maar dat zou wel eens kunnen veranderen, zeker sinds er begin
jaren tachtig sprake was van een grote instroom van werklozen en
mogelijk van gehuwde vrouwen die gelijke rechten hadden verkregen op
grond van de Europese rechtspraak.

Bovendien maakte die toestroom van de sociale diensten zogenaamde
uitkeringsfabrieken, hetgeen niet in hun uitvoeringscultuur paste.

SZW vreesde evenzeer de financiële gevolgen van de Europese recht–
spraak inzake gelijke behandeling. Ook wilde het ministerie alle rijksbij–
dragen afschaffen. Voorts waren er bedenkingen tegen de wijze van
uitvoering van de WWV door de gemeenten. Er werd verondersteld dat
de gemeenten er belang bij hadden om mensen in de WWV te houden,
omdat doorsturen naar de ABW geld kostte (10%). De gemeenten
zouden er daarom ook geen belang bij hebben om sancties te treffen in
het kader van de WWV.

In deze discussie over integratie speelde het thema van de systematiek
een steeds grotere rol. Het hoofd van het Bureau Codificatie en Vereen–
voudiging zat ook in de projectgroep en hield daar principieel vast aan
het uitgangspunt, dat de koppeling van wetten zou moeten leiden tot één
systematiek.
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De inspanningen van de projectgroep leidden via de SER-adviesaan–
vraag van 1980 over de integratie van werkloosheidsregelingen uitein–
delijk tot de stelselherziening. In het SER-advies werd voor een nieuwe
Werkloosheidswet vooral aansluiting gezocht bij de WWV.

Citaat openbaar verhoor F. W.M. Hol, Directeur-Generaal Sociale
Zekerheid:

«De SER heeft onder andere geadviseerd het werkloosheidscriterium
van de WWV te kiezen, in plaats van het criterium van de WW. Dat is
overgenomen en heeft tot iets meer gecompliceerde wetgeving geleid.»

Vereenvoudiging was één van de uitgangspunten van de stelselher–
ziening, maar iedereen is het er over eens: de nieuwe Werkloosheidswet
die uiteindelijk tot stand is gekomen is ingewikkeld geworden. Was het
voorontwerp ook al zo gecompliceerd? Uit het onderzoek komt het beeld
naar voren van een wet die in eerste aanleg vrij helder was, maar
waaraan in de loop van het proces de ideeën van de politieke leiding, de
adviesorganen en de Kamer werden toegevoegd. Dit leidde uiteindelijk
tot een complexe wet. Aan de ene kant moesten er financiële doelstel–
lingen worden gerealiseerd, aan de andere kant «mocht niemand uit de
boot vallen».

Verdiscontering in de WAO
In het begin van de jaren zeventig stond de toenmalige minister van

Sociale Zaken en Volksgezondheid (Roolvink) nog pal achter de verdis–
contering. In 1971 verkondigde hij de mening dat iemand «in het
algemeen een volledige WAO-uitkering (behoort) te ontvangen tot het
moment waarop hij weer een dienstbetrekking vindt en totdat is
gebleken, dat hij de nieuwe arbeid duurzaam kan verrichten».

Bij de totstandkoming van de AAW in 1975 koos het kabinet nog voor
handhaving van de verdiscontering. In de Memorie van Toelichting werd
toen echter wel aangegeven dat de toepassing van de verdisconterings–
bepaling al geruime tijd in discussie was. Om een voorlopige aanzet te
geven tot vermindering van ongewenste effecten werd in de AAW en de
WAO de administratieve termijnstelling geïntroduceerd. Hierdoor kon
een uitvoeringsorgaan de tijd beperken waarin de uitkering als gevolg
van de verdiscontering werd verhoogd. De bedoehng was dat dit vooral
bij jonge arbeidsongeschikten met nog een aanzienlijke arbeidscapaciteit
zou gebeuren.

Vanaf 1976 volgen dan verschillende pogingen van het ministerie om
de toepassing van de verdiscontering aan banden te leggen. De Sociale
Verzekeringsraad wordt gevraagd te bevorderen dat uitvoeringsorganen
de interpretatie «niet verdisconteren tenzij» toepassen.

Deze pogingen blijken weinig succes te hebben.
In het begin van 1982 werd de staatssecretaris door de ambtenaren

nog geadviseerd op dat moment geen wijziging te brengen in verdiscon–
teringsbepalingen of wijziging daarvan «gelet op het feit dat het gaat om
een politiek en maatschappelijk gevoelige zaak».

De afschaffing van de verdiscontering was in technisch opzicht
(vergeleken met de Werkloosheidswet) een eenvoudige wijziging. Binnen
de stelselwijziging zou de afschaffing van de verdiscontering de meeste
bezuinigingen moeten opleveren, zodat het financiële belang van deze
maatregel groot was.

In het regeerakkoord van het eerste kabinet Lubbers van eind 1982
werd de afschaffing van de verdiscontering (via het gelijktrekken van de
duur en hoogte van arbeidsongeschiktheids– en werkloosheidsrege–
lingen) als besparingsmogelijkheid ingeboekt. Oorspronkelijk leek het in
het begin van de jaren tachtig de bedoeling de afschaffing al mee te
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nemen bij de invoering van de Wet arbeid gehandicapte werknemers.
Indien de verdiscontering echter zou worden afgeschaft voordat de Wet
werkloosheidsvoorziening was opgeheven, zou dit negatieve gevolgen
hebben gehad voor de Rijksbegroting. De Wet werkloosheidsvoorziening,
die een toestroom zou krijgen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten, werd
immers door het Rijk gefinancierd.

De afschaffing van de verdiscontering werd vervolgens meegenomen
in de plannen voor de stelselherziening. In het voorjaar van 1985 zijn de
plannen van het ministerie met de Gemeenschappelijke Medisch Dienst
besproken. Ook daarna werd met deze dienst overlegd. Dit betrof met
name de herbeoordeling van oude gevallen die de Gemeenschappelijke
Medische Dienst zou moeten uitvoeren Deze stuurde zijn bijdrage aan
het SVR-advies alvast rechtstreeks naar het ministerie.

Reïntegratie in het ziektewetjaar
Om de reïntegratie van een - voor zijn eigen werk arbeidsongeschikte

- werknemer al tijdens het ziektewetjaar te bevorderen maakte al sinds
1967 artikel 30 deel uit van de Ziektewet. Op grond van dit artikel kon
een werknemer worden herplaatst bij zijn eigen of bij een andere
werkgever. Met ingang van 1 juli 1986 werd dit artikel aangescherpt,
waarbij onder andere de mogelijkheid werd ingevoerd om sancties te
treffen als een werkgever medewerking aan herplaatsing weigerde.

Wet arbeid gehandicapte werknemers
De aanscherping van artikel 30 Ziektewet maakte deel uit van de Wet

arbeid gehandicapte werknemers (WAGW). Over deze wet werd al in
1980 een adviesaanvraag aan de Sociaal Economische Raad gestuurd.
De WAGW liep echter twee jaar vertraging op als gevolg van de deregu–
leringsdiscussie en het heeft tot 1986 geduurd voordat de wet van
kracht werd.

De eerste voorbereidingen van de WAGW vonden niet plaats binnen
het Directoraat Generaal Sociale Zekerheid maar bij het DG Arbeidsvoor–
ziening. De voorloper van de Wet, de Wet plaatsing mindervalide
arbeidskrachten (1947) werd namelijk door de arbeidsbureaus uitge–
voerd. Later werden de voorbereidingen door DG SZ overgenomen, DG
Arbvo bleef hierbij betrokken.

Toeslagenwet
Het ontstaan van de Toeslagenwet is nauw verbonden met de voorge–

schiedenis van de nieuwe Werkloosheidswet. Het ministerie had
oorspronkelijk het plan om tot één loondervingswet te komen. Om een
scheiding te kunnen maken tussen de loondervingsfunctie en minimum–
behoeftefunctie hoorden de minimumdagloonbepalingen daar niet meer
in thuis.

De Emancipatieraad gaf in zijn advies «Gelijke behandeling in de
sociale zekerheid»' aan voorstander te zijn van het onderbrengen van alle
toeslagen in één afzonderlijke wet. Dit zou een overgangswet zijn waarin
tegelijkertijd de geleidelijke afloop van de wet zou worden verzekerd.
Volgens een nota van november 1982 had het ministerie geen bezwaar
tegen een afzonderlijke wet.

Evenmin gaf onvrede met de manier waarop de minimumdagloonbepa–
lingen moesten worden uitgevoerd aanleiding tot een afzonderlijke
Toeslagenwet. Die problemen kwamen pas naar voren tijdens de voorbe–
reiding van de wet.

In de oorspronkelijke opzet zou de gezinstoeslagenwet toeslagen
verstrekken voor de te verzorgen partner indien het inkomen van de
eenheid onder het relevante sociaal minimum zou zakken. Cruciaal

1 Emancipatieraad, 27 08 1984 daarbij zou zijn vast te stellen tussen welke personen een zorgrelatie
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bestond. Vóór de stelselherziening werden ongehuwd samenwonenden
voor de sociale verzekeringen beschouwd als alleenstaanden

De toeslag werd niet bij de bijstand ondergebracht omdat voorkomen
diende worden dat betrokkenen bij de twee loketten langs moesten gaan
en tevens te maken zouden krijgen met de scherpe middelentoets van de
bijstand. Uit het oogpunt van privacy-overwegingen en werklastbe–
sparing voor de bedrijfsverenigingen (o.a. beroepszaken) moesten
betrokkenen de toeslag zelf aanvragen.

Voor het definiëren van de afhankelijke partner is niet uitgegaan van
de fiscale systematiek omdat daarin geen rekening werd gehouden met
het bestaan van een onderlinge relatie. Anderzijds ging men ervan uit dat
de fiscale groepenindeling meestal voldoende informatie kan geven over
de woonsituatie. Ook werd gesteld dat de Algemene Bijstandswet een
«zevende» werking zou hebben. In de wet was ruimte gelaten voor
nadere verscherping van het begrip gezamenlijke huishouding2, maar dit
bleek vanwege het uitblijven van complicaties bij de uitvoering niet
nodig.

2.2.2. Werkwijze ministerie

Uit het onderzoek blijkt dat een relatief kleine groep ambtenaren van
SZW vaak onder hoge werkdruk aan de voorbereiding van een groot
aantal wettelijke maatregelen heeft gewerkt. Deze groep ambtenaren had
veel contact met de politieke top.

Overleg met uitvoeringsorganen
Er is in de voorbereidingsfase van de stelselherziening en de WAGW

formeel en informeel overleg geweest met uitvoeringsorganen. Overleg
met de Sociale Verzekeringsraad vond onder meer plaats in de
Commissie Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van deze Raad.

Na een toezegging aan de Kamer werd op 24 januari 1986 het Uitvoe–
ringsoverleg Wet arbeid gehandicapte werknemers geïnstalleerd.
Deelnemers daaraan waren van het ministerie: DGSZ, DG Arbvo, DG
Arbeid en DG Algemene Beleidsaangelegenheden (ABA) en verder
Sociale Verzekeringsraad, Federatie van Bedrijfsverenigingen, Gemeen–
schappelijke Medische Dienst, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en het
ministerie van Binnenlandse Zaken. In dit overleg is de invoering van de
WAGW besproken, artikel 30 Ziektewet is hier slechts summier aan de
orde geweest. Dit overleg heeft gefunctioneerd tot en met januari 1988.

Al eerder had de staatssecretaris de Werkgroep Inventarisatie Conse–
quenties Uitvoering Stelselherziening (WICUS) opgericht. Daarin spraken
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sociale Verzekeringsraad, Federatie
van Bedrijfsverenigingen, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa
echter vooral over personele consequenties van de overgang van de Wet
Werkloosheidsvoorziening naar de bedrijfsverenigingen.

In de «snelkookpan» in de Muzenstraat waar de wetsvoorstellen
werden gemaakt waren er voornamelijk telefonische ambtelijke
contacten met medewerkers van uitvoeringsorganen.

Vanaf het moment van de adviesaanvraag waren er vele informele
contacten tussen ambtenaren en uitvoerders. Dit betrof in de eerste
plaats medewerkers van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor,
van wie het niet altijd duidelijk was of ze een FBV– of een GAK-pet op
hadden. Verder bestonden er contacten via ambtenaren die waarnemer

2 Artikei 1 lid 5 Toesiagenwet: de mmister waren, bijvoorbeeld bij werkgroepen van de Federatie van Bedrijfsvereni–
kan nadere regeis steilen. gingen. Ook naar aanleiding van brieven van de Federatie van Bedrijfs–
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verenigingen en de Gemeenschappelijke Medische Dienst werd regel–
matig overleg gevoerd. De uitvoeringsorganen stelden zich actief op.

Ondershands werden concepten van wetsvoorstellen vaak al eerder
verstrekt. Bij het voorbereiden van voorstellen werd vaak wel rekening
gehouden met de opstelling van de uitvoeringsorganen, maar er werd
nog geen advies gevraagd.

Contacten tussen ministerie en zelfadministreerders waren minder
frequent.

Als ambtenaren zelf contact opnamen met de uitvoeringsorganen,
gebeurde dat mondeling en informeel. Voordat het ministerie schriftelijk
contact opnam met uitvoeringsorganen, werd eerst overlegd met de
Sociale Verzekeringsraad.

Tijdens de Kamerbehandeling zouden nog verscheidene technische
besprekingen volgen met medewerkers van de Sociale Verzekeringsraad,
Federatie van Bedrijfsverenigingen, Gemeenschappelijk Administratie–
kantoor en soms de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen.

Er is ook contact geweest met de Centrale Raad van Beroep. Dit ging
niet over de te verwachten interpretatie maar over de verwachte werklast
in verband met beroepszaken.

Het contact met de uitvoeringsorganen werd opener toen het om
uitvoeringsbeslissingen ging (nadere regelgeving).

Het overleg over de concept-voorstellen leidde vaak tot aanpassing.
Op het ministerie bestond enerzijds de bereidheid echt onmogelijke
bepalingen aan te passen, anderzijds bestond soms ook het gevoel dat
de uitvoeringsorganen problemen al te zwaar aanzetten omdat deze geen
behoefte aan een wijziging van het stelsel hadden.

Uitvoerbaarheid
Uitvoerbaarheid speelde over het algemeen een ondergeschikte rol in

discussies binnen het ministerie.

3 Adviesaanvraag Terugdringing Arbeidson
geschiktheidsvolume 1990, Adviesaanvraag
Terugdringing Ziekteverzuim 1991, Advies–
aanvraag Terugdringing Beroep Arbeidson–
geschiktheidsregelingen 1992.

Citaat openbaar verhoor A.L. den Broeder, voormalig plaatsvervangend
directeur-generaal Sociale Zekerheid:

«Hillen: Merkte u dat er op het ministerie belangstelling was voor
uitvoering?

Den Broeder: Neen. Dat is een van mijn ervaringen geweest in de hele
politiek en dus ook op dat departement; er is ongelooflijk weinig belang–
stelling geweest voor de uitvoering van het beleid en dus ook voor de
toepassing van wetten. Men was mentaal bezig met het maken van
beleid en met het formuleren van wetten. Daar had men een enorme
bedrevenheid in ontwikkeld. Er was ook een grote juridische deskun–
digheid. Maar wat daarna moet gebeuren in het veld, dat wist men
eigenlijk niet. Dat is een grote omissie in het denken over beleid.»

De beslispuntennota's die aan de staatssecretaris werden voorgelegd,
noemden in hun afweging de uitvoerbaarheid van een alternatief zelden
als argument vóór of tegen. Hoewel een beter uitvoerbare regeling soms
één van de uitgangspunten was voor een wijziging (Werkloosheidswet),
leek dit punt gaandeweg meer op de achtergrond te raken. Uit het
onderzoek blijkt een verband tussen de houding van ambtenaren en de
door hen waargenomen opstelling van politici (bewindspersonen en
Tweede Kamer), die geen boodschap zouden hebben aan de praktijk.
Bovendien is het de taak van de SVR te kijken naar de uitvoerbaarheid,
zo vond men op het ministerie.

In dit verband is de wijze waarop het ministerie de adviesaanvragen
formuleert opmerkelijk. In de adviesaanvraag over de stelselherziening
werden de Sociale Verzekeringsraad «de concept-wetsvoorstellen ter
advisering voorgelegd». In meer recente adviesaanvragen3 werd de
Sociale Verzekeringsraad gevraagd om «uitvoeringstechnisch advies».
Hieraan zijn geen nadere adviesinstructies toegevoegd.
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4 Medewerker bij het Bureau Codificatie en
Vereenvoudiging Wetgeving van Veldkamp
tot 1982 was mr P van Loo, die zich daarna
binnen het ministerie onder andere met de
nieuwe WW ging bezig houden.

Het gebrek aan aandacht voor uitvoerbaarheid bleek ook bij de raming
van de opbrengst van maatregelen. Met gedragseffecten (van uitvoe–
ringsorganen of individuen) werd geen rekening gehouden. Dit zou het
verwachte gedrag immers sanctioneren. Ook de uitvoeringskosten
speelden geen rol in de raming van opbrengsten.

Een van de redenen dat men in het geval van de nieuwe WW minder
aandacht had voor uitvoeringsproblemen, was dat er weinig verschil zou
bestaan tussen de nieuwe Werkloosheidswet en de oude Wet Werkloos–
heidsvoorziening (waaruit de meeste elementen waren overgenomen).
De WWV leverde immers geen uitvoeringsproblemen op. Daarnaast werd
de nieuwe Werkloosheidswet geschoeid op de systematiek die Veldkamp
had ontwikkeld.* Op het ministerie bestonden dus weinig vermoedens
dat deze wijziging in de systematiek zoveel problemen op zou leveren.

Er bestond op het ministerie wel een vermoeden dat bijvoorbeeld de
arbeidsverledeneis vanwege de inrichting van de verzekerdenadmini–
stratie problemen op zou gaan leveren, maar onder de tijdsdruk is de
arbeidsverledeneis toch in de nieuwe WW gekomen.

Een algemene indruk van de inhoud van de contacten tussen het
ministerie en het veld op dit punt is, dat wanneer het ministerie overtuigd
werd dat zaken niet uitvoerbaar waren dit ook tot aanpassing leidde. Ook
het uitvoeringstechnische commentaar in het SVR-advies werd over het
algemeen gehonoreerd. Een probleem daarbij was wel dat het voor de
ambtenaren soms moeilijk te onderscheiden was of iets echt niet kon of
dat uitvoeringsorganen beleidsmatige bezwaren hadden. Daarbij werden
ook verschillen tussen geluiden uit de top en van de werkvloer gesigna–
leerd. Ook was er kritiek op het commentaar van uitvoeringsorganen: ze
zouden alles tot op de letter geregeld willen hebben of onmogelijke
casusposities verzinnen. Een ander probleem dat werd genoemd was een
gevolg van de ingewikkeldheid van de nieuwe regelgeving: uitvoerings–
problemen werden vaak noch door het ministerie, noch door de uitvoe–
ringsorganen voorzien.

Recentelijk, bij de voorbereiding van de wetsvoorstellen inzake Terug–
dringing Arbeidsongeschiktheidsvolume, zou het ministerie meer dan
vroeger doordrongen zijn geraakt van de noodzaak van overleg met de
uitvoeringsorganen bij de voorbereiding van wetgeving.

Sociale partners
Er zijn geen aanwijzingen dat de oorspronkelijke ideeën voor wetswijzi–

gingen van sociale partners afkomstig waren. Bij de vormgeving van
voorstellen werd wel uitgebreid rekening gehouden met de opstelling van
sociale partners. De politieke haalbaarheid was daarbij het zwaarste
argument.

Contacten tussen het ministerie en de sociale partners waren er in de
informele sfeer. Andere vormen van contact liepen via de waarnemers bij
de Sociaal Economische Raad en via overleg tussen de Directeur–
Generaal en de Algemeen Secretaris van de Sociaal Economische Raad.
Daarnaast waren er meer incidentele contacten met de Stichting van de
Arbeid, delegaties van werkgevers en werknemers en met de Raad van
Centrale Ondernemingsorganisaties. Ook was er periodiek overleg tussen
de minister en de staatssecretaris en de voorzitter van de Sociaal Econo–
mische Raad.

De openbare verhoren leverden enige pregnante opinies in dezen op.

Citaat openbaar verhoor D.J. Wolfson, die bij het ministerie van
Financiën heeft gewerkt en lid is van de SER:

«Bij andere departementen zie je meer in het algemeen veel contacten
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5 De adviserende taak van de SVR is niet
geregeld in een wet maar in een ministerieel
besluit: «De Raad dient desgevraagd de
Minister van Sociale Zaken en Volksge–
zondheid van advies en kan hen uit eigen
beweging van advies dienen over onder–
werpen die verband houden met de taak,
welke aan de Raad is opgedragen.» (art 17
van het KB 10 juli 1962, nr. 3461, Stcrt.
1962, 140)
$ Vóór de sinds begin 1992 gewijzigde
commissiestructuur werd de bestuurlijke
voorbereiding van een adviesaanvraag
bepaald door het onderwerp c.q. het
wetsvoorstel waarop de adviesaanvraag
betrekking had De oude commissie–
structuur bevatte daartoe een aantal zgn
wettencommissies Complexe onderwerpen
werden veelal in gecombineerde vergade–
ringen van meerdere commissies
behandeld Soms werd voor een bepaald
onderwerp een commissie ad-hoc ingesteld,
bijvoorbeeld de Commissie Stelselher–
ziening.

met het veld, of dat nu het ministerie van Landbouw is of dat van Sociale
Zaken. Wat mij in mijn ambtelijke relatie met Sociale Zaken opviel, was
dat men heel erg «buddy-buddy» was met de sociale partners. Men was
sterk afgestemd op die achterban, zozeer dat mij dat vaak heeft
verbaasd. Dat was de cultuur van dat departement.»

Citaat openbaar verhoor mevr. C.l. Dales, oud-staatssecretaris van het
ministerie:

«Die stijl was toch dat er ongelooflijk veel contacten waren met de
sociale partners. Ik zeg u niet - want dat kan ik niet zeggen, ik weet het
niet eens of het zou wel omgekeerd kunnen zijn - dat het departement
daar altijd zijn oren naar hing. Dat is ook niet zo. Maar er waren er enorm
veel. (...) Maar de banden die de regering werden aangelegd, de beper–
kingen en de belemmeringen waren gigantisch. Ik wist toen niet wat ik
hoorde. Ik wil u wel erbij vertellen, dat ook de heer Den Uyl - hij was
immers een tijdlang niet in de regering geweest - zei: wat hebben wij
ervan gemaakt!»

Parlement
Ook tussen ministerie en parlement bestonden diverse soorten

contacten. Een enkele ambtenaar droeg wel eens vragen aan voor een
Kamerlid. Daarnaast waren er ook contacten tussen ambtenaren en
medewerkers van Kamerleden tijdens de voorbereiding van wetsvoor–
stellen.

2.2.3. Advisering over de voorontwerpen

Proces van advisering
De minister kan de Sociale Verzekeringsraad om advies vragen over

wetsvoorstellen. Anders dan bij de Sociaal Economische Raad is hij
daartoe niet verplicht. De SVR wordt echter zelden gepasseerd. De
Sociale Verzekeringsraad kan ook uit eigen beweging adviseren.5

De volgende fasen zijn te onderscheiden:
- De Raad ontvangt een adviesaanvraag van het ministerie van Sociale

Zaken en werkgelegenheid. Zo nodig kan de Raad spontaan adviseren.
Als spontaan wordt geadviseerd, zijn de volgende punten niet van
toepassing, de overige wel.

- De secretariaatsleiding neemt kennis van de adviesaanvraag en
brengt deze ter kennis van het presidium met een behandelingsvoorstel.

- De Raad geeft, op voorstel van het presidium, de voorbereidende
behandeling van de adviesaanvraag in handen van de commissie
advisering6.

- De commissie (vóór januari 1992 een of meerdere wettencom–
missies, nu de commissie advisering) neemt de adviesaanvraag in behan–
deling. De commissie kan zonodig over onderdelen van de adviesaan–
vraag werkgroepen instellen.

De vergaderingen van de commissie worden bijgewoond door een
waarnemer van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

- Op secretariaatsniveau zijn binnen het directoraat advisering (vóór
1992 onderscheiden wetsafdelingen binnen de sector Juridische
Wettechnische Zaken, JWTZ) de voorbereidende werkzaamheden direct
na ontvangst van de adviesaanvraag in gang gezet. Meer complexe
adviesaanvragen worden in de regel projectmatig behandeld. Het minis–
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangt de laatste jaren
een bevestiging van ontvangst alsmede een beknopt plan van aanpak, zo
mogelijk vergezeld van een tijdpad (standaard).

- In de voorbereiding van het advies door de commissie worden
uitvoeringsorganen (via de Federatie van Bedrijfsverenigingen en/of
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apart) en, afhankelijk van het onderwerp, de omgeving (bijv. ook belan–
genverenigingen) schriftelijk verzocht of in de gelegenheid gesteld
(uitvoeringstechnisch) commentaar te leveren op het concept-advies c.q.
complicaties aan te geven voor de uitvoering. Vaak geschiedt dit aan de
hand van het stellen van concrete vragen. De om commentaar gevraagde
organen worden verzocht binnen een bepaalde termijn te reageren. Voor
een aantal onderwerpen vindt vooraf informeel/ambtelijk overleg plaats
met de uitvoeringsorganen en indien nodig ook met het ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit geschiedt deels door het secre–
tariaat in bilaterale contacten en deels door speciaal daarvoor ingestelde
werkgroepen (ad hoc of permanent), waarin onder meer het bestuur
participeert.

- De commissie legt haar concept-advies ter vaststelling voor aan de
Raad. De Raad wordt in het behandelingstraject maandelijks geïnfor–
meerd omtrent de stand van zaken.

- De Raad (of in een enkel geval de commissie bij delegatie) stelt het
advies vast. Het advies wordt uitgebracht aan de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan de uitvoeringsorganen,
maatschappelijke organisaties, media, vaste kamercommissie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, etc. wordt gelijktijdig een afschrift van het
advies toegezonden. Het adviestraject is hiermee beëindigd.

- Soms wordt de advisering geëvalueerd. Dit gebeurt door het analy–
seren van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting, waarbij wordt
bezien in hoeverre het door de Raad uitgebrachte advies door de staats–
secretaris is overgenomen. De commissie wordt dan over de relevante
aspecten geïnformeerd, hetgeen kan leiden tot nadere, spontane
advisering.

De drang tot eensgezindheid van de Raad in zijn advisering naar het
kabinet is altijd zeer sterk geweest. Tot 1978 waren de Raadsvergade–
ringen niet openbaar, zodat de mogelijkheid ontbrak om vast te stellen of
de Raad unaniem was in zijn advies en zo nee, hoe verdeeld hij was. De
eensgezindheid leek in de jaren tachtig af te nemen. Sinds 1987 worden
in de adviezen steeds de standpunten van de verschillende partijen/leden
vermeld. Voor zover is na te gaan treden de onafhankelijke leden in de
Raad, in geval er verdeeldheid is tussen of eventueel binnen de
werkgevers– en werknemersvertegenwoordigers, eigenlijk nooit als een
blok op met een eigen standpunt op bepaalde onderwerpen. Als zij
onderling niet op één noemer zitten, sluiten zij zich al naar gelang hun
voorkeur aan bij een van beide kampen. Daardoor dient zich zelden of
nooit een «derde weg» aan, een weg die voor de bewindspersonen enige
aantrekkelijkheid kan hebben, al was het maar om een duidelijke keuze
tussen werkgevers en werknemers te vermijden.

In zijn evaluatierapport van 19887 benadrukt de Raad zelf zijn unani–
miteit zeer sterk. Slechts bij uitzondering lopen de meningen uiteen, zo
wordt vastgesteld. Dat is juist indien men daarbij in beschouwing neemt
dat verreweg het grootste gedeelte van de adviezen technische zaken
betreft. Neemt men daarbij de meer politiek gevoelige kwesties in
ogenschouw, dan kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er
sprake is van verdeeldheid.

Inzake de stelselherziening, het reïntegratie-instrumentarium voor
gedeeltelijke arbeidsongeschikten (Wet Arbeid Gehandicapte
Werknemers en de wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume)
stonden werkgevers en werknemers op vrijwel alle punten tegenover
elkaar. De onafhankelijke leden schaarden zich deels aan de zijde van de

7 SVR, Evaiuatie adviserende taak SVR, werknemersorganisaties, deels aan de kant van de werkgeversorgani–
R88/1 saties.
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' Zie het advies A 90/10 over het
voorontwerp van wet voor een nieuwe
uitvoermgsorganisatie

Aard van de advisering

Op grond van de technische adviestaak zou een grote mate van unani–
miteit verwacht mogen worden. De Raad zou zich immers anders dan de
Sociaal Economische Raad afzijdig moeten houden van sociaal-politieke
kwesties. De praktijk wijst echter uit dat die verwachting niet juist is,
zeker de laatste jaren niet. Overigens was bij de instelling van de Sociale
Verzekeringsraad reeds gewezen op de moeilijkheid van de afbakening
van de advisering door de Sociaal Economische Raad en de Sociale
Verzekeringsraad. De minister en de Raad waren het erover eens dat de
Sociaal Economische Raad de sociaal-economische aspecten van het
sociale verzekeringsbeleid voor zijn rekening diende te nemen. De
Sociale Verzekeringsraad zou zich beperken tot de (wets– en regel)
technische aangelegenheden. Van sociaal-politieke vraagstukken zou de
Sociale Verzekeringsraad zich verre moeten houden. In de praktijk is het
voor de Sociale Verzekeringsraad zeer moeilijk gebleken zich aan die
taakverdeling te houden. Dat gebeurde nog wel eens zijns ondanks.
Als de wetgever leemten liet vallen in wetsvoorstellen of andere regelge–
vingsvoorstellen, dan zag de Raad zich gedwongen meer sociaal–
politieke aspecten in zijn advies te behandelen.

Overigens heeft gedurende de onderzoeksperiode een speciale
commissie bestaan die de advisering door de Sociaal Economische Raad
en de Sociale Verzekeringsraad coördineerde.

Wat in de tweede helft van de jaren tachtig opvalt, is dat de Raad
behalve sociaal-politieke kwesties ook kostenoverwegingen in zijn
beschouwingen betrekt. Men waagt zich zo nu en dan in discussie met
het kabinet over de juistheid van de door deze geleverde cijfers of over
het inschattingsvermogen van het kabinet wat de te verwachten kosten
of ingeboekte besparingen betreft.

In vergelijking met de eerste helft van de jaren tachtig is de Raad kriti–
scher tegenover de bewindslieden. In het oog springende voorbeelden
zijn:

- de snelle invoering van de stelselherziening;
- de vaak (te) korte periode die hem wordt gegund om een advies uit

te brengen;
- het uitblijven van een adviesaanvraag;
- de volgens de SVR oneigenlijke wijze waarop bepaalde groepen bij

de stelselherziening tekort wordt gedaan
- de aantasting van de systematiek van de sociale verzekeringen in de

stelselherziening;
- de neiging van de minister om in strijd met het uitgangspunt van de

regering, te weten terugdringing van de rol van de overheid ten opzichte
van de uitvoeringsorganen, een aantal bevoegdheden in de uitvoering
naar zich toe te trekken ten koste van de positie van de sociale partners8.

De periode waarop het onderzoek betrekking heeft laat duidelijk de
dilemma's zien waarvoor de Raad wordt geplaatst in zijn adviesfunctie.
Als de Raad zich beperkt tot het technisch advieswerk, is zijn effectiviteit
het grootst. De minister doet zijn voordeel met de aanbevelingen van de
Raad. Dat betekent niet dat die allemaal worden overgenomen, maar zij
worden wel «meegenomen» in de overwegingen waarop een uiteindelijk
wetsvoorstel wordt gebaseerd. De sterkte van de Raad ligt dan in het
beoordelen van de voorstellen op hun consistentie, op het passen in de
systematiek van de wet en op de uitvoerbaarheid.

Het is overigens opmerkelijk te constateren dat als de Sociaal Econo–
mische Raad verdeeld adviseert over een voorstel van de regering, de
Sociale Verzekeringsraad het nog eens in dezelfde zin dunnetjes
overdoet. De discussie herhaalt zich. De standpunten van de partijen
wijken niet af van die welke in de Sociaal Economische Raad hebben

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 234



geklonken, de kroonleden uitgezonderd omdat het op een enkeling na
niet dezelfde personen zijn.

Voor deze situatie zou (de formulering van) de adviesaanvrage zelf wel
eens mede verantwoordelijk kunnen zijn. Het komt zeer regelmatig voor
dat aan de Sociale Verzekeringsraad dezelfde adviesaanvraag wordt
gestuurd als - eerder - aan de Sociaal Economische Raad is gedaan.
Indien de aanvraag dan ook nog open en niet specifiek is, zal zij eerder
worden opgevat als een uitnodiging tot sociaal-politieke beschouwingen
van de zijde van de belangengroepen die in de Raad vertegenwoordigd
zijn, dan als een verzoek om een gericht advies over de technische
kanten van de aan de orde zijnde materie.

Ten aanzien van de recente WAO-problematiek stelt de huidige
voorzitter, W.P.J.M. Fase dat de Raad zich buiten het politieke debat
moet houden. De Sociale Verzekeringsraad past volgens hem bij de
beleidsvoorbereiding alleen een dienende rol buiten de publiciteit: «de
kracht van de Sociale Verzekeringsraad en zijn adviezen is dat de
politieke discussie niet opnieuw ontbrandt of de discussie door eerdere
meningsvorming zijnerzijds wordt vertroebeld. Het gaat dan nog om de
vraag of het voorstel het beoogde doel langs geoorloofde weg en met
doeltreffende instrumenten bereikt».9

Citaat openbaar verhoor W.P.J.M. Fase:
«Voor een juiste begripsbepaling, ... , eerst het volgende.

Sociaal-politieke vragen horen in beginsel niet bij de raad thuis. Die
worden elders beslist. Wat de raad doet, is een oordeel uitspreken op
basis van gemaakte beleidskeuzen door het ministerie, meestal in de
vorm van een aan de raad voorgelegd voorontwerp van wet. Die
advisermg is tamelijk breed Daann staan de sociaal-politieke keuzen niet
ter discussie. Het gaat echter niet alleen (...) om de uitvoerbaarheid van
de regelgeving, de uitvoeringstechnische zaken. Het is iets breder, in de
zin dat de raad beoordeelt wat voor effecten dat voorontwerp heeft op
bestaande regelgeving, of het wetsvoorstel wel inpasbaar is en systema–
tisch klopt met andere regelingen, of het geen tegeneffecten oproept, of
het in overeenstemming is met het beginsel van gelijke behandeling en
wat de volume-effecten en de financiële effecten ervan zijn. Kortom, er
komt een scala van invalshoeken –zeven a acht - bij de advisering aan de
orde voordat je een advies vaststelt.»

Advisering over stelselherziening
Het ministerie had in de voorbereidingsfase zowel contacten met de

Sociale Verzekeringsraad, als via deze Raad met de uitvoeringsorganen.
Omdat de Sociale Verzekeringsraad hen om een bijdrage vroeg, hadden
de uitvoeringsorganen via het SVR-advies immers ook de mogelijkheid
schriftelijk commentaar op wetsvoorstellen te geven. Bij de voorbe–
reiding van dat advies werden informele bijeenkomsten gehouden met de
Sociale Verzekeringsraad, de uitvoeringsorganen en ambtenaren van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Sociale Verzekeringsraad heeft geadviseerd over alle door de
commissie geselecteerde maatregelen. Hier worden het werkloosheids–
begrip en de verdiscontering behandeld.

Werkloosheidsbegrip
De Sociale Verzekeringsraad moest adviseren over het conceptvoorstel

van wet. Tegen de tijd dat het advies was voltooid, lag het definitieve
wetsvoorstel al bij de Tweede Kamer. In dit definitieve voorstel was wel
rekening gehouden met het (nog niet uitgebrachte) SVR-advies, via de

9 Fase in het biad SVrPius, nr. 1 (oktober ministeriële vertegenwoordiger die de Raadsvergaderingen had bijge–
1991). biz. 3. woond.
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Het advies moest binnen een wel zeer korte termijn worden uitge–
bracht (3 maanden). Ook in het geval van een adviesaanvraag met een
zeer beperkte termijn, wil de Sociale Verzekeringsraad niet weigeren om
advies uit te brengen; dan staat men immers buiten spel.

De Federatie van Bedrijfsverenigingen bracht uitvoeringstechnische
inbreng in de gemengde commissievergaderingen. Het secretariaat van
de Sociale Verzekeringsraad gaf wetstechnisch commentaar. De beleids–
matige advisering bleef voorbehouden aan de commissieleden. Er was in
eerste instantie geen verschil van mening tussen de Raad en het secreta–
riaat of tussen de Raad en de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Later
ontstond wel verschil van mening.

In het kader van de stelselherziening is voorts een ad-hoc Commissie
Stelselherziening ingesteld, die voorbereidende vergaderingen hield voor
de wetscommissies. Daarin was de Federatie van Bedrijfsverenigingen
op bestuurlijk en uitvoeringstechnisch niveau vertegenwoordigd. De
vertegenwoordigers van de Federatie van Bedrijfsverenigingen kregen
zelfs de formele status van commissielid. De FBV-bestuursleden hebben
daar weinig gebruik van gemaakt; de uitvoeringstechnische mensen
kwamen wel en deden actief mee aan de discussies. Na deze vergade–
ringen vonden de vergaderingen van de wetscommissies plaats. De
FBV-mensen woonden deze vergaderingen ook bij, maar niet als lid.

De Sociale Verzekeringsraad adviseerde voornamelijk positief: de
concretisering van het werkloosheidsbegrip werd als een verbetering
beschouwd. Wel was er kritiek op het beschikbaarheidsvereiste: hier
speelde het onderscheid beschikbaarheid-beschikbaarstelling een rol. De
Raad vond beschikbaarheid niet volledig objectief; het onderscheid was
nog niet voldoende uitgekristalliseerd; de jurisprudentie gaf nog teveel
ruimte. Het arbeidsurencriterium werd op hoofdlijnen onderschreven,
maar over het 50 %-criterium heerste verdeeldheid binnen de Raad. De
werkgevers waren het eens met 50 %, de werknemers wilden 33 %, het
secretariaat vond 50 % redelijk, maar houdt zich in zo'n geval buiten de
discussie, en de Federatie van Bedrijfsverenigingen had er geen
standpunt over.

Heeft de Sociale Verzekeringsraad oog gehad voor de uitvoeringspro–
blemen die zich konden voordoen?

Citaat openbaar verhoor F.M. Noordam:
«Neen. Op dat moment - dat is dan 1985 - moet je zeggen dat de

SVR zich voldoende verzekerd heeft van de risicos die in de wetgeving
zaten. Als je terugkijkt zoals ik natuurlijk de laatste weken heb gedaan en
je brengt alle problemen op tafel die vanaf augustus 1987 over de
uitvoering van de Werkloosheidswet zijn ontstaan - als je die twee
dingen dus met elkaar verbindt - moet je misschien wel zeggen dat de
SVR ze heeft onderschat. Maar de SVR heeft ze niet allemaal onderkend,
althans kijkend naar het uitgebrachte advies.»

Uit het onderzoek bleek dat de Sociale Verzekeringsraad na het advies–
traject geen nadere adviezen heeft gegeven, uitgezonderd over de
reparatiewetgeving. Er was geen lobby richting ministerie. Het wets–
voorstel lag immers al bij de Kamer. Het beleid is dat na het uitbrengen
van het advies, de Sociale Verzekeringsraad geen rol meer speelt. Soms
geeft het secretariaat nog wetstechnische adviezen in een latere fase.
Het kan daarbij echter niet het Raadsadvies afvallen. De Federatie van
Bedrijfsverenigingen probeert overigens in latere fasen wel invloed uit te
oefenen op de politieke besluitvorming.

De staatssecretaris negeerde overigens de SVR-kritiek ten aanzien van
het beschikbaarheidsvereiste en nam het 50 % criterium over.
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De commissie heeft de Sociale Verzekeringsraad gevraagd een analyse
op te stellen met betrekking tot de volgende vragen:

a. In hoeverre hebben zich in de uitvoeringspraktijk van de wetgeving
na de stelselherziening (WW, ZW, AAW/WAO, TW) problemen
voorgedaan, die reeds in de door de Sociale Verzekeringsraad uitge–
brachte adviezen waren voorzien, maar waarvoor geldt dat de terzake
relevante (onderdelen van de) adviezen van de Sociale Verzekeringsraad
niet zijn overgenomen;

b. In hoeverre hebben zich in de uitvoeringspraktijk van de wetgeving
na de stelselherziening problemen voorgedaan, die in de door de Sociale
Verzekeringsraad uitgebrachte adviezen niet zijn voorzien.

Het opstellen van een dergelijke ex-post effectiviteitsanalyse bleek
voor de Sociale Verzekeringsraad geen geringe opgave. De commissie
concludeert, dat:

- ten aanzien van vraag a. slechts in een beperkt aantal gevallen van
de SVR-adviezen is afgeweken;

- ten aanzien van vraag b. met betrekking tot de nieuwe Werkloos–
heidswet veelvuldig sprake is van niet door de Sociale Verzekeringsraad
voorziene problemen.

Verdiscontering in de WAO
Pas vanaf 1979 heeft de Sociale Verzekeringsraad de reeds sinds

1970 bestaande discussie tussen GMD en FBV over de toepassing van
de verdisconteringsbepaling systematisch gevolgd. De Sociale Verzeke–
ringsraad schaarde zich achter de bezwaren van de Federatie van
Bedrijfsverenigingen tegen aspecten van de administratieve termijn–
stelling - men ontraaddde categorale toepassing vanwege administratief–
technische en juridische problemen - en stelde hierover een rapport op,
gericht aan de staatssecretaris. De staatssecretaris achtte deze bezwaren
terecht. De ATS kreeg slechts individuele toepassing.

De Sociale Verzekeringsraad bemoeide zich niet vanuit enigerlei
volume– of beheersingsoptiek met de verdiscontering, doch vanuit de
optiek van de rechtszekerheid van het individu.

Lang voordat het wetsvoorstel werd ingediend waren er ambtelijke
contacten tussen de Sociaal Economische Raad en de Sociale Verzeke–
ringsraad. In 1983 vroeg de Sociaal Economische Raad (die toen reeds
over het wetsvoorstel beschikte) de Sociale Verzekeringsraad de voorge–
nomen maatregel van uitvoeringstechnisch commentaar te voorzien. Zo
had de Sociale Verzekeringsraad invloed op het SER-advies.

Toen de adviesaanvraag bij de Sociale Verzekeringsraad binnenkwam,
vroeg de Raad zoals gebruikelijk ook de uitvoeringsorganen schriftelijk
om advies.

Tijdens de adviesaanvraag over de afschaffing van de verdiscontering
is een gecombineerde commissie ingesteld, waarin de Federatie van
Bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijke Medische Dienst
(bestuurlijk en administratief) waren vertegenwoordigd.

Tijdens de behandeling in de Raad zijn er 6 a 7 versies van het
concept-advies geweest. Bij elke ronde werden er aanpassingen gemaakt
naar aanleiding van amendementen van de commissieleden, en op grond
van een hieromtrent door de Gemeenschappelijke Medische Dienst
vervaardigde nota.

Het hier genoemde aantal versies van concept-voorstellen is niet
uitzonderlijk. Het secretariaat groeit vaak in dergelijke processen en
komt, ook zonder de beïnvloeding van anderen, tot nieuwe standpunten.

Het SVR-advies kwam erop neer dat te veel onduidelijkheid bestond
over de maatregel. Artikel 21 lid 2a was niet los te zien van het arbeids–
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10 De Gemeenschappelijke Medische Dienst
stelde daarin de vraag: «Staatssecretaris,
wat bedoelt u nu? Wilt u een puur theore–
tische afschatting. geheel los van de
realiteit. of wilt u dat er toch rekening wordt
gehouden met de mogelijkheden op de
arbeidsmarkt?» Door de verdisconteringsbe
paling uit de wet te halen (en het niet om te
draaien) wordt de wet volgens de GMD
tweeslachtig.

ongeschiktheidscriterium. Voorts was een deel van de Raad voor
afschaffing van de verdisconteringsbepaling (werkgevers) en een deel
was tegen (werknemers).

Het SVR-advies was voor een substantieel deel gebaseerd op een
GMD-nota. Hierin heeft de Gemeenschappelijke Medische Dienst de
juridische (on)mogelijkheden naar voren gebracht10.

Er waren in dit geval geen botsingen tussen de opvattingen van de
Federatie van Bedrijfsverenigingen en de Raad. Wel waren er verschillen
van opvatting tussen het secretariaat en de Raad. Ten aanzien van het
arbeidsongeschiktheidscriterium was het secretariaat van mening dat dit
in hoofdlijnen (van bovenaf) aan harde criteria moest worden gebonden.
De Gemeenschappelijke Medische Dienst wilde dat de invulling werd
overgelaten aan de uitvoeringsorganen. De Raad koos in dit geval voor
het GMD-standpunt. In zo'n geval is de rol van het secretariaat beperkt
tot het zo goed mogelijk beargumenteerd wijzen op de consequenties;
de beslissing is aan de Raad.

Over de kabinetsplannen inzake de afschaffing van de verdiscontering
van de werkloosheid in de arbeidsongeschiktheid en het schrappen van
arbeidsmarktfactoren uit het arbeidsongeschiktheidsbegrip was de Raad
zwaar verdeeld. Met beide voorstellen konden de werkgevers en een
enkel kroonlid zich volledig verenigen. Zij verwachtten van het schrappen
van de verdisconteringsregeling «positieve effecten op de motivatie van
de uitkeringsgerechtigden om werk te zoeken en voor de kostenbe–
heersing van het sociale verzekeringsstelsel». Door de nadruk te leggen
op de restcapaciteit wordt de kans op herplaatsing bevorderd.

De werknemersleden van FNV en CNV, ook zij vergezeld van een
kroonlid, wezen de plannen af, omdat «met deze maatregel volledig
voorbij (wordt gegaan) aan de relatieve achterstandspositie van de
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze, die juist in tijden van grote
werkloosheid nadelig moet worden geacht.» De vaststelling van de mate
van arbeidsongeschiktheid moet haar basis blijven vinden in de
maatschappelijke realiteit.

In dit verdeelde veld houdt de meerderheid van de onafhankelijke
leden zich afzijdig door zich van stemming te onthouden. Afgezien van
een (groot) aantal technische details kan men elkaar slechts op enkele
inhoudelijke punten vinden. Zon punt is de handhaving en ruimere
toepassing van het «opstapje», dat wil zeggen de ophoging van de
arbeidsongeschiktheidsklasse met èén stapje voor een gedeeltelijk
arbeidsongeschikte om zijn indiensttreding te vergemakkelijken. Enkele
jaren later pleitte de Raad met evenveel overtuiging voor afschaffing van
deze maatregel, omdat zij niet of nauwelijks bleek te werken.

2.2.4. De wetsvoorstellen

De wetsvoorstellen werden aan de Kamer aangeboden vóórdat de
Sociale Verzekeringsraad zijn advies had uitgebracht.

De Sociale Verzekeringsraad moest adviseren over het conceptvoorstel
van wet. Tegen de tijd dat het advies was voltooid, lag het definitieve
wetsvoorstel al bij de Tweede Kamer. In dit definitieve voorstel was
echter wel rekening gehouden met het (nog niet uitgebrachte)
SVR-advies. De staatssecretaris heeft via zijn ministeriëel vertegenwoor–
diger geanticipeerd op het SVR-advies en dit verwerkt in het
wetsvoorstel.

Het ging daarbij vooral om wetstechnische punten. Zo heeft de
regering op het punt van de delegatie op advies van de SVR, en ook op
dat van de Raad van State, enige wijzigingen aangebracht.
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Op verschillende plaatsen in het voorontwerp zijn wijzigingen aange–
bracht in het niveau van toedeling van bevoegdheden en zijn voor zover
mogelijk concrete begrenzingen aangegeven van die bevoegdheden. Dit
is onder meer gebeurd bij de uitwerking van het werkloosheidsbegrip. Op
een aantal punten is delegatie op een lager niveau gewijzigd in de
bevoegdheid om bij Algemene Maatregel van Bestuur regels te stellen.
Waar delegatie heeft plaatsgevonden op een ander niveau dan bij AMvB,
wordt dit per bepaling gemotiveerd. Tevens is dit gebeurd bij bepalingen
waarbij bevoegdheden zijn toegedeeld die niet exact kunnen worden
begrensd11.

Ten opzichte van het ter advisering voorgelegde concept-wetsvoorstel
is in het ingediende wetsvoorstel nauwkeurig aangegeven tot waar de
bevoegdheid tot het stellen van nadere (afwijkende) regels strekt. De
nieuwe toedeling van bevoegdheden is weloverwogen geschied en heeft
niet als doelstelling centralisatie van regelgeving12.

Verder is de vormgeving van de omkering van bewijslast op advies van
de SVR aangepast.

De SVR heeft tevens kritisch gereageerd op de zogenaamde glijdende
schaal in het concept-wetsontwerp. Deze komt in het wetsvoorstel niet
meer voor.

Na binnenkomst van het advies van de Sociale Verzekeringsraad zijn
alleen nog technische wijzigingen in de voorstellen aangebracht.

2.2.5. Conclusies

Conclusies voorgeschiedenis stelselherziening en WAGW
De commissie stelt vast, dat ter zake van de Werkloosheidswet sprake

was van nieuwe beleidsdoelstellingen. Deze waren overwegend van
wetstechnische aard. De wetgever moest de wetgeving aanpassen aan
Europese richtlijnen en jurisprudentie en wenste de systematiek van de
werkloosheidsregelingen te verbeteren. Tevens had het ministerie van
SZW budgettaire overwegingen bij de integratie. De wijze waarop de
regelingen werden uitgevoerd was slechts zijdelings van invloed,
aangezien bedrijfsverenigingen èn gemeenten de uitvoerders waren.

De WAO en artikel 30 Ziektewet betreffen correcties van onbedoelde
effecten, gebleken bij de uitvoering.

In de voorbereidende fase was er weinig overleg tussen ministerie en
uitvoeringsorganisaties. Het ministerie was hoofdzakelijk gericht op het
beleid en het maken van wetten, minder op de uitvoering.

Het ministerie hield waar mogelijk rekening met de opstelling van
sociale partners. Daarbij was wel politieke haalbaarheid de belangrijkste
factor.

Conclusies werkwijze ministerie
Vanaf de indiening van de adviesaanvragen in het kader van de stelsel–

herziening zijn er veel formele en informele contacten geweest tussen
het ministerie en uitvoerders van GAK of FBV, tussen het ministerie en
de SVR en tussen de SVR en FBV of GAK. Het ging daarbij hoofdzakelijk
om wetstechnische en uitvoeringstechnische zaken, aangezien de
sociaal-politieke keuzen al eerder op het ministerie gemaakt waren.

De FBV heeft via de SVR èn via het ministerie invloed gehad op de
wetstechnische en uitvoeringstechnische formulering van de wetsvoor–
stellen.

Het ministerie kwam in deze fase langzaam tot erkenning van de
noodzaak van een uitvoerings– en beleidsinformatiesysteem om de
uitvoeringsconsequenties van de stelselherziening zelfstandig te kunnen
inschatten.
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13 - Nadere wijziging van de AAW en de
WAO (nadere regehng i.v m verminderde
gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)
(19256);
- Verlening van toeslagen tot het relevante
sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden
op grond van de WW, de ZW, de AAW, de
WAO en de WAMIL, die één of meer
personen tot hun financiële last hebben
(Toeslagenwet, TW) (19 257);
- Wijziging van de AOW (gelijkstelling
niet-gehuwde personen met gehuwden of
echtgenoten, alsmede invoering van de
één-oudernorm voor ongehuwde bejaarden
met een kind jonger dan 18 jaar) (19 258);
- Wijziging van de ABW met betrekking tot
de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde
personen met gehuwden (19 259),
- Het treffen van een inkomensvoorziening
voor oudere werkloze werknemers van wie
het recht op een uitkering op grond van de
WW is geéindigd (Wet Inkomensvoor–
ziening oudere werkloze werknemers, IOW)
(19 260);
- Verzekering van werknemers tegen gelde–
lijke gevolgen van werkloosheid (Werkloos–
heidswet, WW) (19 261);
- Intrekking van de Werkloosheidswet,
invoering van een nieuwe Werkloos–
heidswet en een aantal andere wetten,
alsmede de in het kader van die intrekking
en invoering te treffen overgangsregelingen
en de daarmee verband houdende wijzi–
gingen van een aantal wetten en regelingen
(Invoeringswet stelselherziening sociale
zekerheid, IWS) (19 383).
De tijdens de behandeling gebleken
noodzaak tot wijziging van sommige van
deze voorstellen leidde voorts nog tot de
indiening op 18 augustus 1986 van een
voorstel tot:
- Wijziging van een aantal voorstellen van
wet in het kader van de herziening van het
stelsel van sociale zekerheid (novelle)
(19 606).

De wetgevingsinspanningen van het ministerie, met name gericht op
rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, verbetering van de systematiek van de
wetgeving en codificatie van jurisprudentie, zijn - achteraf gezien - niet
erg effectief geweest in het bereiken van helderheid, consistentie en
uitvoerbaarheid van deze wetgeving.

Recentelijk (voorbereiding wetsvoorstellen Terugdringing Arbeidsonge–
schiktheidsvolume) is hierin voor wat betreft de uitvoerbaarheid mogelijk
een kentering gekomen.

Conclusies advisering wetsvoorstellen
Inzake de verdiscontering stelde de SVR zich inhoudelijk in het

verlengde van de FBV en de GMD op.
Inzake de nieuwe Werkloosheidswet is niet gebleken dat de FBV een

ander standpunt had dan de SVR.
De SVR heeft op wetstechnische onderdelen invloed gehad, ook langs

andere wegen dan het formele adviseren.
De SVR, en dus ook de FBV, heeft niet alle uitvoeringstechnische

problemen die zich konden voordoen onderkend.
De SVR brengt vaak op sociaal-politiek gebied verdeelde adviezen uit,

en heeft in dit opzicht geen toegevoegde waarde ten opzichte van de
SER.

2.3. Behandeling van wetgeving

2.3.1. Parlementaire behandeling van wetsvoorstellen in het kader van de
stelselheziening

Voorstellen van wet
In het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid

werd door de regering op 17 oktober 1985 een pakket voorstellen van
wet bij de Tweede Kamer ingediend13, dat uiteindelijk op 1 januari 1987
in werking trad. Daaraan voorafgaand was al op 16 april 1982 een
voorstel van Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW) ingediend,
dat met uitzondering van enkele artikelen op 1 juli 1986 in werking was
getreden.

Hieronder zal de parlementaire behandeling van enkele door de
commissie onderzochte bepalingen van wetsvoorstellen in het kader van
de stelselheziening nader beschouwd worden.

De Werkloosheidswet

Kenmerken van de Werkloosheidswet
De Werkloosheidswet (WW), die de oude Werkloosheidswet (WW) en

de Wet werkloosheidsvoorziening (WWV) vervangt, is niet alleen een
mengsel van de twee oude wetten, maar daaraan werden door de
regering ook nieuwe elementen toegevoegd. De belangrijkste daarvan
zijn, in het voetspoor van de Staatscommissie vereenvoudiging en codifi–
catie van de sociale zekerheidswetgeving:

- het aanbrengen van een uniforme systematiek met een driedeling in
het ontstaan van het recht op uitkering, het geldend maken van het recht
op uitkering en de betaling van uitkering;

- het hanteren van een uniform begrippenkader (één begrip heeft
slechts één betekenis) en

- een zo groot mogelijke codificatie. Dit betekent dat jurisprudentie
zoveel mogelijk opgenomen werd in de wetstekst en dat het vastleggen
van begrippen ertoe zou moeten leiden, dat in de door de bedrijfsvereni–
gingen vast te stellen uitkeringsreglementen een groot aantal punten
geen regeling meer behoefde (beperking van delegatie van regelgeving).
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Het element vereenvoudiging werd door de regering mede in verband
met de andere sociale zekerheidswetten gezien; zij gaf daarom aan dit
element voorshands in het wetsvoorstel WW nog geen concrete
uitwerking14.

Bij de behandeling van het voorstel van wet Verzekering van
werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid (19 261)
bestond dan ook meer dan gebruikelijk onzekerheid over de vraag hoe de
bepalingen van de wet in de praktijk zouden functioneren. Al tijdens de
behandeling leverden deze uitgangspunten stof tot discussie.

Het begrip werkloosheid (artikel 16 WW).
De regering achtte het voor de bedrijfsverenigingen en voor de

gebruikers van belang in de WW een nadere omschrijving van het begrip
werkloosheid op te nemen. Verder vond zij het gerechtvaardigd om, waar
jurisprudentie van de rechter duidelijkheid had gebracht, deze in de wet
tot uitdrukking te brengen.

Al snel tijdens de behandeling in de Tweede Kamer bleek dat het
begrip werkloosheid toch niet zo goed omschreven was, dat het geen
vragen meer opriep. De vragen van de woordvoerders van de verschil–
lende fracties spitsten zich met name toe op het probleem van de eerste
werkloosheidsdag en het onderscheid tussen uitsluitingsgronden en
weigeringsgronden, vooral met betrekking tot het begrip beschik–
baarheid. De consequenties van het systeem voor beschikbaarheid bij
ziekte riepen weerstand op.

Bij het mondeling overleg van de vaste commissie, d.d. 12-12-198515,
bleek dat de PvdA het laten doorlopen van de WW-uitkering tijdens
ziekte onlogisch vond. Betrokkene is niet beschikbaar en kan niet sollici–
teren. Het CDA deelde deze mening. Staatssecretaris De Graaf deelde
mee dat het systeem van het laten doorlopen van de uitkering bij ziekte
afkomstig was van de WWV. Er was gekozen voor dit systeem om
oneigenlijk gebruik en misbruik te voorkomen.

In het voorlopig verslag, vastgesteld 2-1-198616, wilde de PvdA uitleg
over de stellingname dat het beschikbaarheidscriterium een helder
juridisch begrip zou zijn. Ook met betrekking tot het niet verwijzen naar
«produktieve arbeid» en «binnen of buiten de normale arbeidsduur» had
de PvdA moeite.

Ook de VVD wilde uitleg over het begrip «beschikbaarheid». Het was
de VVD niet duidelijk wat de relatie is tussen beschikbaarheid als
element van werkloosheid en beschikbaarheid als vereiste in verband
met de verplichting van werklozen om al het redelijke te doen weer in het
arbeidsproces te worden ingeschakeld. De CPN wilde eveneens uitleg
over het beschikbaarheidsbegrip.

D'66 had bezwaren tegen het laten doorlopen van de uitkering tijdens
ziekte. Er is dan immers geen sprake van beschikbaarheid.

In de Memorie van Antwoord, d.d. 22-1 -1986", hield de regering vol
dat uitsluitings– en weigeringsgronden duidelijk van elkaar zijn onder–
scheiden. Volgens de regering moet «beschikbaarheid» onderscheiden
worden van «beschikbaarstelling». Beschikbaarstelling is een verplichting
verbonden aan het recht op uitkering middels o.a. de plicht om in
voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen. Beperkte
beschikbaarstelling kan gevolgen hebben in de sanctiesfeer.

Over ziekte tijdens uitkeringsperiode zei de regering dat gekozen was
voor het systeem van de WWV. Tijdens ziekte kan de werkloze toch nog
kranten bijhouden e.d. En 85% van de zieken herstelt binnen een maand.
Het ontvangen van een ZW-uitkering werd daarom niet opgenomen als
uitsluitingsgrond.
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Vragen van Kamerleden leidden in dit stadium al tot wijziging van art.
16 WW. Er werd nu rekening gehouden met niet-verzekeringsplichtige
werkzaamheden zoals lidmaatschap van een gemeenteraad of provinciale
staten'8.

Gaandeweg de behandeling werd de toon, met name van de PvdA,
kritischer. Bij het eindverslag (vastgesteld op 13 maart 1986)19

refereerde deze fractie aan inmiddels in Sociaal Maandblad Arbeid
(SMA) van februari 1986 verschenen artikelen van mr. J. Riphagen en
Mr. F.M. Noordam en sloot zich aan bij de mening van deze laatste, dat
het wetsvoorstel op een groot aantal punten rammelde. Ook andere
fracties bleven bij hun bezwaren.

In de nota naar aanleiding van het eindverslag, d.d. 21-3-198620,
kwam de regering met een aantal fundamentele wijzigingen van artikel
16 WW. Vragen van de leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de
VVD en de CPN zowel tijdens het mondeling overleg in februari 1986 als
in het eindverslag omtrent de eerste werkloosheidsdag en de mogelijk–
heden van herleving van het recht op uitkering nadat een uitsluitings–
grond is opgeheven, hadden bij de regering tot nadere bezinning op dit
onderdeel geleid. Deze fundamentele wijzigingen van art. 16 WW
kwamen tot stand mede naar aanleiding van administratief-technisch
overleg met SVR en FBV.

Dit overleg met SVR en FBV heeft geresulteerd in beoordeling van de
werkloosheid per kalenderweek. Zodra zich in een kalenderweek het
arbeidsurenverlies, genoemd in het eerste lid, voordoet, is er sprake van
werkloosheid. Het intreden van de werkloosheid wordt bepaald door de
eerste dag van werkloosheid, zoals die is omschreven in het nieuwe
vierde lid. In de kalenderweek waarin zich een arbeidsurenverlies van vijf
of de helft van het aantal gewerkte arbeidsuren voordoet is de eerste dag
waarop een of meer uren wordt verloren, de eerste dag van de
werkloosheid. Voor bepaling van de eerste werkloosheidsdag wordt
derhalve buiten beschouwing gelaten of de werknemer beschikbaar is
voor arbeid dan wel een uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Dit
laatste is de zogenaamde theorie van samenval van momenten. De
regering heeft deze bedacht mede in aanmerking nemend de visie van
Mr. F.M. Noordam in diens artikel in Sociaal Maandblad Arbeid van
februari 19862'. Het nieuwe vijfde lid stelt de kalenderweek vast op
maandag t/m zondag22.

Voorts werd door de regering toegegeven dat de vraag, in hoeverre
iemand zich beperkt mag opstellen, bij de beschikbaarheid in art. 16
WW geen rol mag spelen. Zij bleef echter vooralsnog bij haar standpunt
over beschikbaarheid bij ziekte.

Toch bleef het begrip werkloosheid, mede in verband met de wetssys–
tematiek, ook na deze wijzigingen nog problemen geven. De leden van
de Tweede Kamer dienden een aantal amendementen in, waarvan er nog
enkele werden aangenomen.

De problemen over beschikbaarheid bij ziekte werden opgelost door
amendementen van de leden Weijers en Linschoten23, inhoudende de
opschorting van werkloosheidsrechten na een ziekteperiode van drie
maanden24. Amendementen van het lid Ter Veld c.s., inhoudende
verlenging van de uitkeringsperiode WW met de Ziektewet-periode na
zes weken Ziektewet-uitkering, werden verworpen25. Staatssecretaris De
Graaf merkte hierbij op: «Bijkans iedereen heeft bezwaar gemaakt tegen
het feit, dat langer durende ziekte in dit wetsvoorstel niet als een uitslui–
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tingsgrond is opgenomen. In de vierde nota van wijziging heb ik het
wetvoorstel op dit punt aangepast. (...) Een periode van zes weken, zoals
mevrouw Ter Veld voorstelt, in plaats van de in de nota van wijzigingen
opgenomen drie maanden, acht ik te kort om van blijvende arbeidsonge–
schiktheid te kunnen spreken, die de beschikbaarheid zou opheffen. (...)
In deze materie blijft de termijn een arbitraire zaak, hoe men die termijn
ook stelt. Ik vind de nu gekozen termijn verantwoord26.

Ook overgenomen werden, in de Vierde nota van wijziging, de
amendementen van het lid Ter Veld c.s. met betrekking tot een nadere
definitie van de eerste werkloosheidsdag27. Staatssecretaris De Graaf
lichtte de wijzigingen als volgt toe. «De wijzigingen behelzen een nadere
definitie van de eerste werkloosheidsdag. Deze zijn aangebracht op
voorstel van de PvdA-fractie, alsmede naar aanleiding van vragen vanuit
de CDA– en VVD-fractie tijdens de mondelinge behandeling in eerste
termijn van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Deze fracties consta–
teerden bij de bepaling van de eerste werkloosheidsdag nog enkele
knelpunten. De wijzigingen strekken ertoe deze op te heffen.28

Een toevoeging aan het eerste lid, dat de werknemer pas werkloos te
achten is wanneer hij én uren heeft verloren èn geen recht meer heeft op
loon, bewerkstelligt dat bij schorsing en non-actiefstelling, waarbij de
dienstbetrekking in stand blijft en loon doorbetaald wordt, de eerste
werkloosheidsdag (nog) niet intreedt. Het vierde lid werd zo aangepast
dat bij kortdurende werkloosheid tussen twee dienstbetrekkingen er
alleen werkloosheid is als de werknemer een uitkering aanvraagt.

Uit het voorgaande komt naar voren, dat de FBV en de SVR bij de
belangrijkste wijzigingen in dit stadium al actief betrokken waren. De
vragen en amendering van de fracties in de Tweede Kamer leidden tot
het zichtbaar maken van onvolkomenheden in de gekozen systematiek en
tot verduidelijking van artikel 16 WW op onderdelen. Tevens constateert
de commissie, dat de door de regering aan de Tweede Kamer aange–
boden oorspronkelijke tekst van het artikel onduidelijkheden bevatte.

Er rezen dan ook na de behandeling van wetsvoorstel 19 261 nieuwe
problemen. In de volgende fase, waarin de novelle (19 606) behandeld
werd, werden vanuit de Kamer nog vragen gesteld. Amendementen
inzake het begrip werkloosheid werden niet meer ingediend.

De leden van de CDA-fractie signaleerden, dat er nog problemen
bestonden bij de uitwerking van het werkloosheidsbegrip, vooral bij de
categorie werknemers die in onregelmatige arbeidspatronen werkzaam
zijn. Voorts zou de situatie waarin een werknemer in korte tijd meer
keren relevant urenverlies lijdt de uitvoeringsorganen voor problemen
stellen bij de berekening van de ontstane rechten en de daglonen,
alsmede bij de betaalbaarstelling29.

In deze fase lag echter de nadruk op wijzigingen, die uit overleg van de
regering met de SVR en de uitvoeringsorganen naar voren kwamen.

Staatssecretaris De Graaf deelde mee dat uit technisch overleg met
het secretariaat van de SVR en de uitvoeringsorganen was gebleken, dat
het met het oog op de uitvoeringstechnische aspecten wenselijk was
enkele nadere wijzigingen aan te brengen. Voor een belangrijk deel was
de noodzaak tot aanpassing van deze onderdelen aan het licht getreden
in het kader van de voorbereiding van diverse SVR-adviezen inzake de
uitvoeringsmaatregelen welke nog in het kader van de herziening van het
stelsel getroffen moesten worden30. Daarbij was gebleken dat de
werkloosheidsregel in artikel 16 WW in sommige gevallen tot
onbedoelde uitkomsten zou leiden. Deze konden ontstaan in de situatie
dat een werknemer in een wisselend arbeidspatroon werkzaam is. Wisse–
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lende arbeidspatronen zijn niet alleen onregelmatige arbeidspatronen
maar ook regelmatige arbeidspatronen waarin de werknemer in de ene
week meer uren werkt dan in de andere week. Een ander probleem
betrof de invloed van niet gewerkte uren op het werkloosheidsbegrip.
«Samenvattend hebben de in de nota van wijziging3' voorgestelde wijzi–
gingen met betrekking tot het werkloosheidsbegrip in de WW vooral ten
doel een adequate wettelijke basis te verschaffen om de hiervoor
genoemde technische knelpunten in overleg binnen en met de uitvoering
te kunnen oplossen», aldus de staatssecretaris32.

Tijdens de parlementaire behandeling was het werkloosheidsbegrip zo
gaandeweg drastisch gewijzigd. De wijziging werd in gang gezet door de
vragen vanuit de fracties. Deze versterkten hun inbreng door
amendering. Het administratief-technisch overleg van de regering met de
SVR en de uitvoeringsorganen speelde bij de wijzigingsvoorstellen een
belangrijke rol.

Na inwerkingtreding van de WW op 1-1-1987 zag de regering, na
overleg met de SVR en de uitvoeringsorganen, zich opnieuw genood–
zaakt tot het aanbrengen van verbeteringen in artikel 16 WW33.

De arbeidsverledeneis (artikel 42 WW)
De regering stelde zich op het standpunt dat de uitkering ingevolge de

nieuwe Werkloosheidswet een in duur beperkt recht diende te blijven.
Daarbij gaf zij de voorkeur aan een koppelmg van de duur van de
uitkering aan de duur van het arbeidsverleden van betrokkene, voors–
hands vanuit praktische redenen te benaderen via de leeftijd. Voor deze
voorkeur gaf zij twee redenen. In de eerste plaats wint volgens haar de
redengeving voor het verschil in uitkeringsrechten tussen ex-werknemers
en anderen aan overtuigingskracht, naarmate het werknemerschap
langer heeft geduurd. In de tweede plaats past volgens haar

een met het arbeidsverleden toenemende duur van de loongerela–
teerde uitkering goed in de wijze waarop de gedeelde verantwoorde–
lijkheid tussen overheid en bedrijfsleven in een herzien stelsel gestalte
zou moeten krijgen, in die zin, dat de primaire verantwoordelijkheid van
het bedrijfsleven - sociale partners - meer de nadruk krijgt naarmate de
uitkeringsgerechtigde langer aan het arbeidsproces heeft deelgenomen34.

Voor een volledige koppeling aan het arbeidsverleden is het noodza–
kelijk om de gehele actieve periode van de werknemer in kaart te
brengen. Dit was bij het indienen van het voorstel van wet nog niet
mogelijk. De regering stond een geleidelijke invoering van het arbeids–
verleden voor ogen:

«In de nabije toekomst zal, mede in verband met de invoering van een
sociaal verzekeringsnummer, door de bedrijfsverenigingen een verzeker–
denregistratie worden opgebouwd. Met gebruikmaking daarvan zal in de
toekomst steeds meer kunnen worden gewerkt met het arbeidsverleden
en steeds minder met de leeftijd als benadering daarvan. Bij gebrek aan
een sluitende registratie voor alle potentiële uitkeringsgerechtigden
wordt er de voorkeur aan gegeven in alle gevallen voor wat het arbeids–
verleden van meer dan vijf jaar betreft voorlopig met de leeftijd als
benadering van het arbeidsverleden te werken. Zo spoedig mogelijk zal
worden overgeschakeld op een relatie met het arbeidsverleden.

Als eerste stap op weg naar een systeem waarin de duur van de
uitkering afhankelijk zal zijn van het arbeidsverleden wordt als
voorwaarde voor een uitkering over een langere periode dan een half jaar
voorgesteld, dat de werknemer in de vijf jaar onmiddellijk voorafgaande
aan het intreden van de werkloosheid gedurende drie jaar een dienstbe–
trekking moet hebben gehad, die ten minste acht uren per week
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omvatte.35 Behalve perioden waarin feitelijk is gewerkt kunnen dat ook
perioden zijn van onderbreking van de arbeid, die met verrichten van
arbeid worden gelijkgesteld.

De wens van de regering om arbeidsverleden en uitkeringsduur aan
elkaar te koppelen, was bij gebrek aan een duidelijk inzicht in de
mogelijkheden daartoe en effecten daarvan bij de indiening van het
wetsvoorstel nog een sprong in het duister. De discussie daarover in de
Kamer vertoonde daarvan ook de kenmerken.

Op een vraag van De Korte (VVD) over het bespoedigen van het
leggen van een verdergaande relatie tussen arbeidsverleden en uitke–
ringsduur antwoordde staatssecretaris De Graaf, dat hij inmiddels de
uitvoeringsorganen een aanwijzing had gegeven om een Verzekerdenad–
ministratie (VZA) op te zetten, omdat dat een voorwaarde is om het
sociaal-fiscaal (Sofi-)nummer in te kunnen voeren. «Een goede verzeker–
denadministratie maakt het pas echt mogelijk om de uitkering te
relateren aan de duur van het arbeidsverleden. Dit betekent dat het op
zichzelf wel enige tijd vergt om dit volledig rond te krijgen. Ik kan dat op
dit moment niet helemaal overzien.36

Blijkens het Voorlopig verslag37 had de PvdA-fractie geen principiële
bezwaren tegen een relatie met arbeidsverleden/leeftijd waar het de
werkloosheidsuitkering betreft. Wel moest er aan meer eisen voldaan
worden dan alleen een goede registratie van het arbeidsverleden, met
name in verband met:

- specifieke problemen m.b.t. degenen die een ander arbeidspatroon
hebben dan voljarig in vol– of deeltijd;

- de vraag in welke mate perioden van ziekte en arbeidsonge–
schiktheid moeten worden meeberekend bij het arbeidsverleden.

Met vrouwen en jongeren hield de regeling van de arbeidseis volgens
de PvdA-fractie onvoldoende rekening. Verder was het voor de in het
voorstel voorgestelde arbeidsverledeneis van groot belang in welke mate
personen met een verbrokkeld arbeidsverleden in de wet voldoende
beschermd worden. De PvdA kwam tot de conclusie dat het voorstel van
het kabinet leidde tot administratieve problemen, mogelijkheden tot
misbruik, ongelijke rechtsbedeling en problemen met betrekking tot de
kontrole. Alles overziend lag hantering van slechts het leeftijdscriterium
voor de hand. De PvdA-fractie informeerde ook naar de procedure en het
tijdschema voor de overgang naar een arbeidsverledeneis.

De leden van de CDA-fractie merkten op dat indien de bepaling van de
duur van de uitkering op basis van het arbeidsverleden (of beter, verze–
keringsjaren) eerst zou kunnen plaatsvinden, nadat de registratie had
plaatsgevonden, de als tijdelijk bedoelde regeling wel een erg duurzaam
karakter zou krijgen. Gepleit werd voor een bepaalde relatie tussen de
duur van de uitkering en het premieplichtig verleden. Tevens wilde het
CDA geïnformeerd worden over de voortgang van de invoering van de
arbeidsverledenregistratie.

De VVD-fractie stelde voor om voor de verschillende leeftijdscatego–
rieën de periode vóór 1-1-1981 fictief het aantal gewerkte jaren vast te
stellen en voor de periode daarna het werkelijke arbeidsverleden te
nemen. Langs die weg zou de door de regering voorgestelde arbeidsver–
ledeneis van 3 uit 5 jaar opgelost kunnen worden in het voorgestelde
leeftijdsschema. Als fictief arbeidsverleden zou de leeftijd van de
betrokkene op 1-1-1981 gekozen kunnen worden minus 22Vz jaar.
Wanneer in de toekomst de leeftijd als criterium voor de uitkeringsduur
wordt vervangen door het arbeidsverleden zal de WW daaraan
aangepast moeten worden. Dat zou volgens de VVD-fractie in geval van
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introductie van een fictief arbeidsverleden niet nodig zijn. Immers, de
werking van het fictieve arbeidsverleden wordt automatisch minder
naarmate meer mensen die op 1 -1 -1981 23 jaar of ouder waren, de
pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De VVD-fractie vroeg de staatsse–
cretaris om uitwerking van dit alternatief en om inzicht in de kosten
daarvan en om cijfers in verband met het kunnen voldoen van verze–
kerden aan de referte-eis en de arbeidsverledeneis.

De leden van de fractie van D'66 hadden er bezwaar tegen dat aan de
arbeidsverledeneis zo vorm gegeven was dat jongeren en vrouwen er
moeilijk aan kunnen voldoen. Zij waren van mening, dat er geen
aanleiding bestond om de uitkeringsduur naar leeftijd te differentiëren,
zeker niet in de mate waarin het kabinet dit voorstelde. De overheveling
van uitkeringsrechten van jongeren naar ouderen, welke in feite in de
voorstellen besloten lag, werd door de fractie van D'66 afgewezen.

In de Memorie van Antwoord38 constateerde de regering dat de
fractieleden van CDA en VVD een voorkeur hadden voor het arbeidsver–
leden als maatstaf, waarbij het CDA zoveel mogelijk wenste uit te gaan
van het reële arbeidsverleden en de VVD mogelijkheden zag in een
mengvorm tussen fictief en reëel arbeidsverleden. Aan de PvdA werd
toegegeven dat het hanteren van het leeftijdscriterium het eenvoudigst
is. Niettemin was de regering van mening, dat de arbeidsverledeneis, ook
als deze tot drie uit de laatste vijf jaar beperkt is, een waarborg is voor
een zo aanvaardbaar mogelijke toekenning van rechten. Zij achtte het ten
enenmale onjuist, als een arbeidsverleden van slechts een half jaar
voldoende zou zijn om voor een langlopende loongerelateerde uitkering
in aanmerking te komen. De regering vond het daarom niet nodig om
hierbij op de resultaten van lopend onderzoek door het GAK in opdracht
van SVR en Ministerie van SZW naar de arbeidsverledeneis te wachten.
Wel was het zo dat zij mede door onvoldoende zicht op de uitwerking
van het arbeidsverleden als maatstaf deze in het wetsvoorstel slechts in
de vorm van de 3 uit 5 eis had opgenomen. Ook uit een oogpunt van
controle en bewijslast kon volgens haar een (feitelijk) arbeidsverleden
van langer dan zo'n vijf jaar niet als criterium worden gehanteerd.

De kosten van het VVD-alternatief zouden structureel lager zijn dan die
van het wetsvoorstel. De inrichting van de verzekerdenadministratie die
bij de bedrijfsverenigingen werd opgezet, kon volgens de regering eind
1986 voltooid zijn.

In deze fase leidde de onduidelijkheid over het nieuwe criterium
arbeidsverledeneis tot vragen en suggesties voor alternatieven bij de
fracties, terwijl de regering weinig houvast kon geven. De veranderingen
in het voorstel van wet bleven minimaal, blijkens de Nota van wijziging39.

In het Eindverslag40 sprak het CDA ook een voorkeur uit voor een vorm
van fictief en feitelijk arbeidsverleden, het arbeidsverleden als uitsluitend
criterium achtte het CDA niet gewenst.

Over de combinatie van reëel en fictief arbeidsverleden zei een
SVR-delegatie: «Ook daarvoor geldt naar mijn oordeel dat dat pas kan
worden ingevoerd als er een verzekerdenadministratie is, want als die
fictieve datum nu wordt vastgelegd, dan krijgen de uitvoeringsorganen
toch wel snel te maken met het feit dat over een jaar vijf jaar moet
worden teruggekeken en over weer een jaar zeven jaar. Dan wordt dat,
ook bij het ontbreken van een verzekerdenadministratie, zeer lastig om te
doen. Ik denk dat vijf jaar, uitvoeringstechnisch gezien, toch wel een
grens is waaraan wij hechten.41
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In de Nota naar aanleiding van het eindverslag42 gaf de regering een
aantal cijfers die beschikbaar waren gekomen uit het onderzoek naar de
volume-effecten van de arbeidsverledeneis, waarom het Ministerie de
SVR in maart 1985 verzocht had en dat werd uitgevoerd door het GAK.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat minder werklozen aan de arbeids–
verledeneis zouden voldoen dan de regering verondersteld had. Dit
leverde een besparing op van f 185 miljoen. In deze fase vond een uitruil
plaats tussen hoogte en duur van de uitkering. De meerderheid van de
Tweede Kamer en de sociale partners waren tegen de halfjaarlijkse
verlaging van de hoogte van de uitkering (halfjaarlijkse niveauverlaging),
die de regering in het wetsvoorstel had opgenomen. Voor de kosten van
het schrappen daarvan zocht de regering elders compensatie tot een
bedrag van f445 miljoen. Deze werd gedeeltelijk gevonden door het
verkorten van de uitkeringsduur in vergelijking met het oorspronkelijke
voorstel. Deze verkorting werd gerealiseerd, door de combinatie van
fictief en feitelijk arbeidsverleden, die door de VVD en het CDA voorge–
staan werd, over te nemen. In de door de regering nu voorgestelde
mengvorm van feitelijk en fictief arbeidsverleden (arbeidsverledenvariant)
is de duur van de loongerelateerde werkloosheidsuitkering geheel afhan–
kelijk van het arbeidsverleden. Met het oog op het ontbreken van een
sluitende registratie bestaat dit arbeidsverleden vooralsnog uit een fictief
en een feitelijk deel.

Voorts werd voorzien in een aanpassing voor arbeidsongeschikten in
die zin, dat voor de arbeidsverledeneis ook meetellen perioden, waarin
men recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar
tenminste 80% arbeidsongeschiktheid.

Bij Tweede nota van wijziging43 werd artikel 42 WW aldus ingrijpend
gewijzigd. In het tweede lid werd de in de nota naar aanleiding van het
eindverslag aangekondigde aanpassing voor arbeidsongeschikten
opgenomen. Voorts werd hierin de duur van de uitkering op basis van het
arbeidsverleden in plaats van naar de leeftijd vastgelegd. Aangegeven
werd bij welk arbeidsverleden er recht bestaat op een langere uitke–
ringsduur en hoe lang de uitkering kan worden verlengd. In het derde lid
werd aangegeven op welke wijze het arbeidsverleden wordt vastgesteld.
Hierin kwam de arbeidsverledenvariant tot uitdrukking. De betrokkene
moet over de laatste vijf jaar, aan de werkloosheid voorafgaande, zijn
arbeidsverleden aantonen en en vanaf zijn 18e jaar krijgt hij voor de
resterende periode een fictief arbeidsverleden. Deze fictieve periode
schuift als het ware op naarmate de tijd verstrijkt. Zoals in de nota naar
aanleiding van het eindverslag was opgemerkt zal mettertijd, als de
effectieve registratie van het arbeidsverleden beschikbaar is, het feitelijk
arbeidsverleden betrokken kunnen worden op de gehele periode
waarover deze registratie bestaat. Dit betekent dat artikel 42, lid 3 WW
vijf jaar na deze effectuering in bedoelde zin kan worden aangepast.

Bij deze wijzigingen hadden de fracties een duidelijke inbreng. Ook de
uitvoeringstechnische ondersteuning van de SVR en het GAK speelde
een rol. Staatssecretaris De Graaf ontleende hier soms steun aan bij de
verdediging van zijn voorstellen: «Uit het onderzoek door het GAK naar
de werking van de arbeidsverledeneis is naar mijn mening overduidelijk
gebleken, dat met deze eis een goede maatstaf is gevonden voor een
langer durende uitkering.44»

Toch waren de fracties nog niet geheel tevredengesteld door de
regering. Een aantal amendementen werd ingediend, waarvan enkele
werden aangenomen. Veel van deze amendementen beoogden verfijning
van de wetgeving met het oog op de belangen van specifieke groepen45.
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De uitgangspunten van het hanteren van een uniform begrippenkader
en een zo groot mogelijke codificatie waren ook toegepast bij het maken
van van artikel 24 WW.

In het tweede lid van het artikel was het begrip passende arbeid nader
omschreven. De regering lichtte dit als volgt toe. «De definitie omvat met
name een aantal belangrijke elementen uit de jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep, die in de definitie met elkaar in verband zijn
gebracht. Niet beoogd is overigens om aan het begrip passende arbeid
een andere inhoud te geven dan de jurisprudentie er thans aan geeft. Het
opnemen van het begrip passende arbeid heeft vooral tot doel om in de
uitvoering meer uniformiteit te krijgen, voorts om zgn. contra legem–
uitvoering tegen te gaan en tegelijkertijd dit begrip ten behoeve van
uitvoering en rechtspraak meer te concretiseren.46

Toch had een aantal fracties hun bedenkingen bij het in de wet
opnemen van deze definitie47.

De PvdA-fractie was van mening dat er geen definitie van passende
arbeid in de wet dient te komen. De jurisprudentie hierover was volgens
deze fractie bepaald niet zo eenduidig en uitgekristalliseerd als wordt
gesuggereerd.

De CDA-fractie had bedenkingen bij het opnemen van een definitie van
passende arbeid in de wet. Een doeltreffende arbeidsmarktbeleid kwam
volgens deze fractie daarmee niet dichterbij.

D'66 vond dat dit van de huidige wetgeving sterk afwijkende passende
arbeidsbegrip leidde tot rechtsonzekerheid.

De VVD stemde in met het opnemen van de definitie.

Een SVR-delegatie zei over dit punt het volgende: «Dan is het nog
maar de vraag of de Centrale Raad de mening van een deel van de
wetgever zal onderschrijven dat hier niets meer is gedaan dan een codifi–
ceren van hetgeen al lang geldend recht was. (...) Als technicus kan ik u
verklaren dat evenmin als ik meen dat begrippen als werkloosheid en
verwijtbare werkloosheid goed te omschrijven zijn, het omschrijven van
passende arbeid ook eigenlijk een onmogelijke opgave betekent.48»

Het CDA pleitte, nadat de staatssecretaris in de memorie van
antwoord nog eens duidelijk had gemaakt dat er geen inhoudelijke
wijziging van het begrip bedoeld was, voor handhaving van het begrip
«passende arbeid», omdat een andere formulering («arbeid») tot onhel–
derheid zou leiden voor uitvoeringsorganen49.

Staatssecretaris De Graaf was het eens met degenen die zeggen dat
de definitie hetzelfde omvat als het begrip «passende arbeid» dat in de
jurisprudentie op grond van WW en WWV is ontwikkeld. De staatssecre–
taris had dat ook beoogd. Hij ging ervan uit dat de rechter het begrip
passende arbeid in de nWW op dezelfde wijze zou hanteren als thans het
geval was, ook ten aanzien van de oudere werklozen. Van een verruiming
van het begrip was geen sprake. Ook niet van een strenger beleid.
Bedrijfsverenigingen en arbeidsbureaus hebben met betrekking tot dit
begrip ieder een eigen taak. Bedrijfsverenigingen moesten er volgens
hem op toezien dat de werknemer passende arbeid aanvaardt en
daarmee de uitkeringsituatie zo snel mogelijk beëindigt. De arbeidsbu–
reaus werken met dit begrip slechts als uitvloeisel van hun bemidde–
lingstaak. De relatie met de sociale zekerheid ligt daar waar passende
arbeid wordt geweigerd. Dit wordt doorgegeven aan de ultkerende
instantie. De omschrijving van het begrip passende arbeid in de WW zou
naar zijn mening een bijdrage leveren aan uniformiteit in de uitvoering50.

De CPN was voor het schrappen van het begrip passende arbeid om
de uitvoeringsorganen meer ruimte te geven.
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De staatssecretaris vond dat die ruimte er was51.
Een amendement, waarin werd voorgesteld de definitie van het begrip

passende arbeid te schrappen, werd door de Tweede Kamer
verworpen52, zodat de definitie in het wetsvoorstel gehandhaafd bleef.

De commissie constateert, dat de definitie van het begrip passende
arbeid, die ook na de totstandkoming van de wet aanleiding bleef geven
tot vragen wat als passende arbeid kon worden aangemerkt, door de
wetgever mede bedoeld was om de uitvoeringspraktijk bij te sturen.

Dat de wetgever niet altijd onmiddellijk slaagde in het vinden van de
juiste definitie, blijkt bij beschouwing van de in artikel 24 WW bij nota
van wijziging ingevoegde omschrijving van «verwijtbare werkloosheid».
Bij tweede nota van wijziging werd deze definitie van verwijtbare
werkloosheid aangepast, omdat zoals de FBV aangaf het element zelf
ontslag nemen er niet in opgenomen was53.

Scholing (artikel 76 WW).
In het wetsvoorstel WW werd slechts plaats gereserveerd voor

bepalingen inzake de bevoegdheid en verplichtingen bij het in
aanmerking brengen van voorzieningen door het uitvoeringsorgaan en
het gebruik maken daarvan door de werkloze werknemer. De regering
bereidde daarover een advies aanvraag aan SER, SVR en VNG voor.
Opgenomen waren al wel enkele bepalingen in de sfeer van de facili–
teiten, betreffende opleiding, scholing, en het verrichten van onbetaalde
activiteiten door uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering54.

Doelstellingen en instrumenten van het Arbeidsvoorzieningen– en het
sociale zekerheidsbeleid hingen zo nauw samen, dat de toepassing van
voorzieningen en het verlenen van faciliteiten aan werklozen volgens de
regering niet zonder samenwerking kan gebeuren. Dit vereiste een
permanent overleg en coördinatie in de uitvoering tussen de organen van
de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid55.

In het voorlopig verslag56 betreurde de PvdA het ontbreken van de
invulling van het hoofdstuk Voorzieningen en vroeg een indicatie van de
ter beschikking te stellen middelen. De PvdA wilde informatie over de
afstemming van het voorzieningenbeleid op de diverse wettelijke
regelingen van de onderscheiden ministeries (voorzieningen in AAW,
WWV, WSW, AWBZ en ZFW).

Het CDA wilde een goede en doeltreffende organisatie van de scholing
en had het kabinet daarom verzocht een bestuurlijk concept te
ontwerpen op regionaal niveau waarin de diverse disciplines tesamen
moeten werken alvorens beleid te kunnen uitvoeren. Het was van mening
dat het geven van hulp en begeleidmg in principe niet thuishoort bij de
bedrijfsverenigingen. In het algemeen werd door het CDA opgemerkt dat
de voorstellen over de voorzieningen niet als baanbrekend worden
ervaren. Immers, wanneer er ooit een moment is geweest om tot een
geïntegreerd arbeidsmarktbeleid te komen is het bij gelegenheid van
nieuwe wetgeving.

De VVD vroeg zich af of de voorzieningen thuishoren in de WW en of
ze gefinancierd dienen te worden uit de WW.

De regering kon naar haar mening, in afwachting van advisering
hieromtrent, op deze vragen niet goed ingaan.

In de nota naar aanleiding van het eindverslag signaleerde zij, dat de
leden van de CDA-fractie memoreerden, dat zij als medewetgever in een
ietwat moeilijke positie terecht kwamen vanwege het ontbreken van een
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duidelijk zicht op de in de WW op te nemen bepalingen inzake de
voorzieningen in verband met werkloosheid.

Volgens de regering zou het echter niet juist zijn, vooruitlopend op de
adviesaanvragen min of meer uitgewerkte bepalingen in de wet op te
nemen. Invullmg van de «lege» bepalmgen zou na advisering en politieke
besluitvorming naar aanleiding van die advisering moeten plaatsvinden
door middel van een voorstel van wet. De parlementaire behandeling
daarvan was volgens de regering het juiste moment om over inhoud en
strekking van het beoogde voorzieningenbeleid uitvoerig van gedachten
te wisselen57.

De VVD merkte een onrechtvaardigheid op bij de verplichting die de
bedrijfsverenigingen de werknemer kunnen opleggen om zich te laten
om–, her– of bijscholen. In geval van scholing kan betrokkene zich niet
beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. In dat kader kan ook een
ontheffing van de sollicitatieplicht plaatsvinden. Tijdens de scholing
verloopt de duur van de uitkering. De VVD-fractie achtte dit onbillijk. Het
zou meer voor de hand liggen de uitkeringsstatus te bevriezen gedurende
de scholingsperiode. De VVD stelde voor bij het vaststellen van de
maximum uitkeringsduur rekening te houden met de genoemde
scholingsperiodes58. De regering nam dit voorstel over in de Vierde nota
van wijziging; zij nam daarin bepalingen op over de verlenging van de
uitkeringsduur bij scholing59.

De commissie constateert dat de regering bij de behandeling van de
Werkloosheidswet nog geen duidelijk reïntegratiebeleid voor werklozen
voor ogen stond.

Afschaffing verdiscontering werkloosheid (artikelen 5 AAW/18
WAO en 12 AAW/21 WAO).

Bij de afschaffing van de verdiscontering was de financiële doelstelling
van groot belang voor de regering. De aanzienlijke structurele daling van
de uitgaven in de sfeer van de arbeidsongeschiktheid zou volgens haar
vrijwel geheel bepaald door de voorgenomen eliminering van de
werkloosheidscomponent uit de arbeidsongeschiktheidsregelingen60.

De afschaffing had een lange voorgeschiedenis, die tijdens de Kamer–
behandeling weer naar voren kwam.

De Tweede Kamer stelde tijdens de behandeling van het wetsvoorstel
AAW (TK 1975-1976, 13231) al kritische vragen over zowel het
arbeidsongeschiktheidsbegrip van art. 5 AAW als de verdisconteringsbe–
paling van art. 12, lid 2 AAW en diende zelfs amendementen en een
motie in om - met het oog op de praktijk van de WAO - tot beperking
van het volume en het oneigenlijk gebruik te komen61. Tot resultaten
leidde dit alles nog niet.

Bij de stelselherziening werd uiteindelijk door de regering afschaffing
van de verdiscontering voorgesteld.

Staatssecretaris De Graaf zei in de Memorie van Toelichting bij het
voorstel:

«Het moge duidelijk zijn dat de in de praktijk gehanteerde werkwijze,
waarbij door de uitvoeringsorganen van een ruime interpretatie van de
desbetreffende artikelen in de WAO en de AAW wordt uitgegaan in ieder
geval veel verder gaat dan de Centrale Raad van Beroep in zijn jurispru–
dentie.

De vraag kan dan ook gesteld worden in hoeverre de huidige uitvoe–
ringspraktijk destijds de bedoeling is geweest van de wetgever en in
hoeverre hij zich dan ook vanuit deze optiek verdraagt met de wettelijke
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bepalingen. Zonder op deze vraag nader in te gaan kan in ieder geval
gesteld worden dat de huidige interpretatie gestalte heeft gekregen in
een periode waarin sprake was van een ruime werkgelegenheid. De
situatie op de arbeidsmarkt is inmiddels drastisch gewijzigd. En de vraag
kan dan ook gesteld worden of de arbeidsongeschikten voor het deel dat
zij als werkloos aan te merken zijn enerzijds en werklozen anderzijds in
een zodanig verschillende maatschappelijke positie verkeren, gezien de
huidige en toekomstige arbeidsmarkt, dat het bestaande grote verschil in
uitkeringsrechten daardoor wordt gerechtvaardigd. De bezinning op deze
vraag heeft geleid tot de in het wetsvoorstel voorgestelde maatre–
gelen.62»

Het was naar zijn oordeel «niet langer gewenst dat arbeidsmarktfac–
toren bij het bepalen van de verdiencapaciteit in aanmerking worden
genomen.

Door aan het arbeidsongeschiktheidscriterium (artikelen AAW en 18
WAO) een bepaling toe te voegen dat bij het vaststellen van de mate van
arbeidsongeschiktheid buiten beschouwing moet worden gelaten of de
passende arbeid feitelijk verkrijgbaar is en door het laten vervallen van
de eis dat de passende arbeid valt aan te wijzen ter plaatse waar
betrokkene werkt of het laatst gewerkt heeft of op een naburige soortge–
lijke plaats, wordt dit geëffectueerd.63»

Door het laten vervallen van de verdisconteringsbepalingen en het
buiten aanmerking laten van de arbeidsmarktfactoren uit het arbeidson–
geschiktheidscriterium, zou naar verwachting veel meer dan tot dan toe
naast de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering een werkloos–
heidsuitkering betaald worden. Na verloop van tijd, afhankelijk van het
arbeidsverleden voorlopig gerelateerd aan leeftijd, zou de werkloosheids–
uitkering worden vervangen door een bijstandsuitkering64.

Teneinde in dit verband de arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk
arbeidsgeschikten te verbeteren, was het streven van de regering erop
gericht om op 1 januari 1986 de WAGW in werking te laten treden.

Het afschaffen van de verdiscontering kon volgens de regering in de
uitvoering een aantal problemen met zich meebrengen. Deze problemen
zouden zich naar haar verwachting hoofdzakelijk beperken tot de
zogenaamde «oude gevallen», dat wil zeggen tot de personen die voor
het in werking treden van het wetsvoorstel een uitkering krachtens de
AAW en de WAO ontvingen65.

De leden van de fracties van het CDA, de VVD, de SGP, RPF en GPV
konden in principe instemmen met het voorstel om de verdisconterings–
bepaling af te schaffen. De leden van de fracties van de PvdA, de PPR,
de CPN en de PSP wezen de wetsvoorstellen van het kabinet af.

Staatssecretaris De Graaf gaf een opsomming waaruit zou blijken, dat
na 1973 wel gedacht is aan maatregelen om de gevolgen van het besluit
van de FBV te corrigeren66:

28-5-1976: brief aan SVR, waarin het kabinet aangaf dat zij wilde
komen tot een categorale toepassing van de verdisconteringsbepalingen.

26-3-1979: de SVR gaf aan dat categorale toepassing leidt tot
ongelijkheid.

16-10-1980: de staatsecretaris gaf aan dat de uitvoeringsorganen in
het vervolg een ander richtsnoer dienden te hanteren: niet verdiscon–
teren, tenzij.

Hij tekende hierbij aan, dat uit een vergelijking van de uitleg die de
Centrale Raad van Beroep in zijn jurisprudentie aan de wetsbepalingen
geeft enerzijds en de ruime uitleg, die de uitvoeringsorganen aan deze
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bepalingen geven anderzijds blijkt, dat er een verschil in benadering
blijft.

Op 30-1-1981 schreef staatssecretaris De Graaf aan de SVR: «Ten
aanzien van de verdiscontering van de werkloosheid in het arbeidsonge–
schiktheidspercentage heb ik reeds bij brief van 16-10-1980, nr. 54754,
te kennen gegeven, dat de uitvoeringsorganen er bij de toepassing van
de verdisconteringsbepalingen toe dienen over te gaan de interpretatie
«niet verdisconteren, tenzij het op grond van bepaalde feiten of omstan–
digheden aannernelijk is, dat de werkloosheid het gevolg is van de
handicap» weer tot richtsnoer te nemen. Bij eerder genoemde brief
verzocht ik u te bevorderen, dat de bij de experimenten in Tilburg en
Rotterdam gevolgde gedragslijn algemeen toegepast wordt. Uit
oogpunten van uniformiteit en rechtszekerheid lijkt mij voorshands
wetswijziging de aangewezen weg om genoemde maatregelen te reali–
seren. Mocht u evenwel van oordeel zijndat wetswijziging niet nodig is,
dan verneem ik graag op welke andere wijze aan eerder genoemde
maatregelen gestalte kan worden gegeven.67

De staatssecretaris zei, in antwoord op een vraag van de PvdA-fractie
of de afschaffing van de verdiscontering geen negatieve gevolgen heeft
voor het volumebeleid, dat een afschaffing van de verdiscontering in
combinatie met aanvullende maatregelen de herintreding van gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemers zal bevorderen.

De staatssecretaris noemde de volgende redenen voor de volume–
ontwikkeling in de arbeidsongeschiktheidsregelingen: verdisconterings–
mogelijkheid, ruime interpretatie van de begrippen ziekte en gebrek,
sommige specifieke arbeidsomstandigheden en de ruimer wordende
arbeidsmarkt. Hij meende dat er wellicht aanleiding is te veronderstellen
dat er werkgevers zijn die hun werknemers die iets mankeren, al te
gemakkelijk in de WAO trachten onderte brengen68.

De staatssecretaris meende te kunnen stellen dat ook de GMD
overtuigd was van de noodzaak van intensieve en vroegtijdige
begeleiding en bemiddeling. De gedachte om bij de GMD een
sociaal-geneeskundige, die de begeleiding van de werkhervatting zou
moeten coördineren, aan te stellen, sprak de staatssecretaris niet aan.
De GMD werkt multidisciplinair. Alle GMD-deskundigen moeten zich op
het aspect van de werkhervatting richten. Een concentratie van
werkzaamheden bij één van de deskundigen leek hem geen vooruitgang.
Op een desbetreffende vraag van Ter Veld (PvdA) antwoordde hij, dat
het voor de hand ligt dat de GMD de bedrijfsvereniging informeert over
de personen die zij bemiddelt.

Na afschaffing van de verdisconteringsbepaling blijft reïntegratie een
van de doelstellingen van de WAO/AAW, zo stelde de staatssecretaris69.

De VVD zei over de verdisconteringsbepaling, dat de overheid voor de
betrokken uitkeringsgerechtigden verwachtingen heeft geschapen, die
dezelfde overheid niet heeft kunnen waarmaken. De VVD verwees daarbij
naar een Nota van juni 1976, waarin het kabinet-Den Uyl bezorgd
vaststelde dat de verdisconteringsbepaling het karakter had gekregen
van een vervroegde pensionering en van een werkloosheidsvoorziening
en citeerde het huidige kabinet: «Ondanks pogingen van eerdere
kabinetten is het niet gelukt de toepassing van de verdisconteringsbe–
paling te corrigeren». De VVD onderschreef de argumenten van de
regering voor afschaffing van de verdiscontering: de aanzuigende
werking van de WAO en de AAW, de ruime arbeidsmarkt, de gelijke
behandeling van werklozen en de invaliderende werking van de verdis–
contering70.
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De voorstellen van de regering werden zonder amendering aange–
nomen.

De commissie constateert dat de pogingen van de regering om de
uitvoeringspraktijk te corrigeren aanvankelijk leidden tot correspondentie
met de SVR. De FBV is niet eigener beweging overgegaan tot beëin–
diging van die uitvoeringspraktijk door intrekking van de FBV-circulaires
inzake de verdiscontering.

Uiteindelijk is de regering overgegaan tot het indienen van een
wetsvoorstel aangaande het afschaffen van de verdiscontering van
werkloosheid in het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Herplaatsing in de ziektewetperiode (artikel 30 ZW).

In het begin van de zestiger jaren werd het belang van revalidatie in
het kader van de arbeidsongeschiktheidsverzekering al volledig
onderkend.

Bij de indiening van het ontwerp-WAO werd het revalidatie-artikel in
de Ziektewet verbeterd. De regering merkte hierbij onder meer op:
««Revalidatie dient op de brancard te begmnen», aan deze gedragsregel
denkt de ondergetekende (Veldkamp), waar de mogelijkheid geschapen
wordt reeds vroegtijdig de in het kader van de arbeidsongeschiktheids–
verzekering noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de revalidatie
te treffen. Doch evenzeer hierop is de reeds eerder vermelde aanpassing
van de Ziektewet gericht, namelijk het openen van de mogelijkheid om
voor een gedeelte van het loon en met aanvullende uitkering van
ziekengeld de zieke arbeider voor hem passende arbeid te laten
verrichten indien de controle-arts zulks aangewezen acht. Door deze
maatregel immers wordt de geleidelijke wederaanpassing aan de arbeid
- belangrijk element in de revalidatie - bevorderd71».

Toch moest de regering in de Memorie van Toelichting bij het
wetsvoorstel WAGW constateren dat artikel 30 ZW slechts in beperkte
mate werd toegepast.

Zij haalde het advies van de SER over het vermijdbaar verzuim aan,
waarin vastgesteld werd dat de effectiviteit van de regeling van artikel 30
ZW afhankelijk is van het oordeel van de verzekeringsgeneeskundige van
de bedrijfsvereniging én van de bereidheid van de eigen of een andere
werkgever om passende arbeid aan te bieden. Naar de mening van de
Raad kon de geringe effectiviteit van artikel 30 ZW ook worden veroor–
zaakt door het feit dat de inschakeling van de GMD niet was vereist,
waardoor een medisch-arbeidskundige beoordeling van de betrokkene
mogelijk achterwege bleef72.

Om de toepassing van artikel 30 ZW te verbeteren, stelde de regering
voor om het zo te wijzigen, dat de bedrijfsvereniging op de werkgever,
die zonder deugdelijke grond weigerde zijn zieke werknemer in de
gelegenheid te stellen passende arbeid te verrichten, een bedrag kon
verhalen, gelijk aan het loon dat de werknemer anders had kunnen
verdienen. Ook het vragen van advies aan de GMD over de toepassing
van artikel 30 ZW werd voorgeschreven. Aldus werd volgens de regering
bevorderd dat bij de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden van
artikel 30 ook de arbeidskundige aspecten werden meegewogen en de
kans verkleind, dat bij het zoeken naar passende arbeid uitsluitend werd
uitgezien naar arbeid, die zo dicht mogelijk lag bij de verrichte arbeid en
het eigen beroep van de werknemer73.
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Het merendeel van de fracties in de Tweede Kamer liet zich positief uit
over de verbetering van artikel 30 ZW. De leden van de fractie van D'66
hadden een voorkeur voor het opnemen van een dergelijke bepaling in de
AAW en WAO. Hoewel de regering daar welwillend tegenover stond,
wilde zij dit nog nader bezien. In elk geval zou volgens haar bij de
herziening van de verdisconteringsbepalingen de doortrekking van de lijn
van het nieuwe artikel 30 ZW naar de AAW en WAO opnieuw moeten
worden bezien74. Het voorgestelde artikel 30 ZW werd zonder wijziging
of amendering tijdens de kamerbehandeling tenslotte ingevoerd.

De commissie constateert dat de wetsgeschiedenis van artikel 30 ZW
er een is van voortdurende aanscherping van dit artikel, waarbij een
grote eensgezindheid van regering en parlement bestaat. De wetgever
heeft op dit punt een consistent beleid gevoerd, waaraan in de uitvoering
jarenlang onvoldoende aandacht is gegeven.

De tijdelijke verhoging van de AAW/WAO uitkeringen met één
arbeidsongeschiktheidsklasse (artikel 33a AAW/44a WAO).

CDA, VVD en GPV wezen op de mogelijkheid van het opstapje, terwijl
de PvdA het opstapje een wezenskenmerk van de AAW/WAO achtte. De
staatssecretaris stelde in antwoord hierop: «Een algemeen opstapje, dat
wil zeggen het over de gehele linie verhogen van de arbeidsongeschikt–
heidsuitkering met één klasse, acht ik ten zeerste ongewenst. Een derge–
lijke verhoging betekent dat de verdiscontering gedeeltelijk wordt gecon–
tinueerd». De staatssecretaris gaf aan dat een tijdelijk opstapje in
situaties van feitelijke reïntegratie te overwegen viel75.

De leden van de CDA-fractie konden instemmen met de overwegingen
van het kabinet om niet over te gaan tot de invoering van een algemeen
opstapje. Zij waren wel voorstander van een opstapje in de vorm van een
specifiek reïntegratiemaatregel. Ook de leden van de WD en GPV waren
voorstander van een dergelijk opstapje. De PvdA-fractie was van oordeel
dat de mogelijkheid gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers door
middel van het opstapje één of meer arbeidsongeschiktheidsklassen
hoger in te delen in de AAW en WAO thuishoort bij een mogelijke
uitwerking van de verdiscontering. De staatssecretaris was hier geen
voorstander van, omdat de verdiscontering zo gedeeltelijk zou worden
voortgezet76.

Al voor de invoering van het opstapje was door de Gemeenschappe–
lijke Medische Dienst aangegeven dat de voorgestelde wijze van
toepassing niet effectief zou zijn.

Door middel van een brief op 3-4-1986 aan het Directoraat Generaal
Sociale Zekerheid werd er door de Gemeenschappelijke Medische Dienst
op gewezen dat voor een effectieve toepassing van het instrument de
loonsubsidie van relevante omvang dient te zijn. Een opstapje van één
klasse gedurende een periode van (toen) zes maanden gaf naar de
mening van de Gemeenschappelijke Medische Dienst slechts een
beperkte oplossing. In een brief d.d. 24-4-1986 aan de indienders van
het amendement werd erop gewezen dat het voorgestelde opstapje
slechts voor een beperkt aantal herplaatsingen toepasbaar was. Voorge–
steld werd om de zinsnede «.. die minder bedragen dan evenredig is aan
zijn nog bestaande arbeidsongeschiktheid...» te schrappen. De Gemeen–
schappelijke Medische Dienst stelde tevens de mogelijkheid van een
blijvende herschatting voor op basis van de gerealiseerde loonwaarde.
Beide voorstellen werden niet overgenomen door de wetgever.
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" Amendementen van de leden Bosman en
Nijhuis, ontvangen 9-4-1986. TK
1985-1986. 19 256, nr. 11.
78 Handelingen TK. 16-4-1986. pag 4601
'9 Handelingen TK. 17-4-1986. pag 4681
Het amendement werd overgenomen bij
Tweede nota van wijziging, TK 1985-1986,
nr 12 herdruk. ontvangen 16-4 1986.
80 Handelingen TK. 16 4-1986. p 4580

De regering nam uiteindelijk het amendement van CDA en VVD" over
het opstapje als reïntegratie-instrument over. Aan de bedrijfsvereniging
werd de bevoegdheid gegeven om bij feitelijke herintreding van de
gedeeltelijk arbeidsongeschikten te adviseren om gedurende twee jaar
de arbeidsongeschiktheidsuitkering met één klasse te verhogen. Dit zal in
veel gevallen de werkgever over de streep trekken om een gedeeltelijk
arbeidsongeschikte in dienst te nemen, zo verwachtte de staatssecre–
taris. De kosten van het opstapje kon hij moeilijk te bepalen78.

De staatssecretaris vond een opstapje nog steeds niet gewenst, maar
als Kamer (CDA en VVD) persisteerden, werd aan die wens tegemoetge–
komen79. De regering wilde echter, in tegenstelling tot de Kamer, slechts
een verhoging met één klasse.

De commissie constateert dat de regering tijdens de kamerbehan–
deling het creëren door de Kamer van een effectief reïntegratie–
instrument bemoeilijkt heeft, hetgeen geresulteerd heeft in wettelijke
bepalingen, die uiteindelijk weer werden ingetrokken omdat zij onvol–
doende werkten.

2.3.2. Invloed van de behandeling in de Kamer op de wetsvoorstellen
s telselh erziening

Met betrekking tot het optreden van de regering bij de parlementaire
behandeling van de stelselherziening stelt de commissie vast dat deze
met een op onderdelen onevenwichtig voorstel voor een Werkloos–
heidswet naar de Kamer kwam. Hierdoor moest de regering tijdens de
behandeling nog een aantal wijzigingen aanbrengen.

Staatssecretaris De Graaf gaf dit als volgt toe: «Ondanks alle kritiek is
men het er alom over eens, dat het voorliggende wetsvoorstel wat
betreft de systematiek en het begrippenapparaat beter is dan de huidige
wetgeving (...).

Ook tijdens het wetgevingsproces is nog een aantal verbeteringen
aangebracht. Mevrouw Ter Veld wil ik graag toegeven, dat in de aanvan–
kelijke voorstellen op onderdelen soms wat onduidelijkheden zaten.
Mede door de inbreng van mevrouw Ter Veld is de nieuwe wet op
minstens 15 punten verbeterd. Ik noem er enkele. De omschrijving van
het werkloosheidsbegrip en de eerste werkloosheidsdag; de verruiming
van mogelijkheden tot herleving van het recht op uitkering; de verduide–
lijking van de regeling van het genieten van vakantie tijdens de uitke–
ringsperiode. Verder strekt de loonovernameplicht van de bedrijven door
de bedrijfsverenigingen bij faillissement zich, mede op haar aandringen,
ook uit tot de oude vorderingen. Ik waardeer deze inbreng. Het is een
goed voorbeeld van inspirerende impulsen, die tijdens het gemeen
overleg met de Kamer het regeringsstandpunt beïnvloeden. En terecht.80»

Ook valt op, dat de regering aan reïntegratie weinig aandacht
besteedde, zoals de behandeling van de voorzieningen in de werkloos–
heidswet en van het opstapje laten zien.

De Kamerbehandeling droeg, zo stelt de commissie vast, hiervan de
sporen.

Bij de behandeling van de Werkloosheidswet kwam het werkloosheids–
begrip in feite pas tot stand, nadat vragen vanuit de Kamer de regering
tot een herformulering hadden genoopt. De Kamer kreeg relatief veel
ruimte om mee te denken bij de zich steeds verder ontwikkelende
bepalingen. De regering gaf daarvoor ook de ruimte. Van de 57 amende–
menten die ingediend werden tijdens de behandeling van het
wetsvoorstel Werkloosheidswet (zie Bi j lage Amendementen Werkloos–
heidswet) werden er 22 aangenomen, waarvan er 10 al in nota's van
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wijziging verwerkt werden. 25 Amendementen werden verworpen, 6
werden vervangen en 3 werden ingetrokken. Tot vereenvoudiging en/of
verbetering van het voorstel leidden er 781, waarvan er 5 werden aange–
nomen. Veel van de andere voorgestelde amendementen beoogden een
grotere individuele rechtvaardigheid, konden de complexiteit van het
voorstel doen toenemen en 14 ervan beoogden wijziging van bevoegd–
heden82.

Toch was de invloed van de Kamer op het eindresultaat gering in
verhouding tot het geheel. Problemen die later bij de uitvoering rezen,
zoals met het begrip werkloosheid en het 8 uren-criterium, vloeiden niet
voort uit door de Kamer aangebrachte wijzigingen.

De Kamer droeg enkele bouwstenen aan voor reïntegratiebeleid: met
betrekking tot scholing in de Werkloosheidswet en het opstapje in de
AAW/WAO.

2.3.3. Invloed SVR en FBV tijdens behandeling

De invloed van de Sociale Verzekeringsraad en de Federatie van
Bedrijfsverenigingen manifesteerde zich vooral tijdens de behandeling
van de Werkloosheidswet. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat
dit wetsvoorstel op een aantal punten tijdens de parlementaire behan–
deling kennelijk nog vervaardigd werd, zodat er een acute vraag naar
uitvoeringstechnische advisering ontstond. Het gesprek d.d. 11-2-1986
dat de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met
een delegatie van de SVR over wetstechnische en uitvoeringstechnische
aspekten van de voorgestelde stelselherziening voerde83, was in elk geval
uitzonderlijk.

De heer R.L.O. Linschoten zei daarover in het openbaar verhoor:
«Op het moment van de behandeling van de wet hadden wij geen

rechtstreekse contacten met de uitvoeringsorganen.als u daarmee de
bedrijfsverenigingen bedoelt. De contacten - dat geldt ook voor het
departement - spitsten zich op dat moment toe op de SVR en de FBV. In
dit verband is het overigens interessant om het volgende te vermelden.
Het was bij mijn weten een unicum in de parlementaire historie, dat bij
de behandeling van een wetsvoorstel een Kamercommissie, vooraf–
gaande aan de plenaire behandeling, een afzondelijke discussie organi–
seerde met de SVR om met die raad uitvoeringstechnische aspecten te
bespreken. Dat is sindsdien ook nooit meer voorgekomen.»

2.3.4. Conclusies

" TK 1985-1986. 19 261. nrs 21, 24. 33.
35. 37,42 en 54
82 TK 1985-1986, 19 261,
29, 30, 31, 33. 36. 75. 77

nrs 20. 24, 27.
78.85. 86,87

'J TK 1985-1986, 1 9 261, nr 66, Verslag
van een gesprek. vastgesteld 8 4 1986

Het wetgevingsproces met betrekking tot de stelselherziening had, zo
concludeert de commissie, de volgende kenmerken.

De regering werd tijdens de behandeling geconfronteerd met serieuze
problemen in het voorstel voor een Werkloosheidswet, waardoor tijdens
de behandeling een traject van aanpassingen in gang gezet werd. De
Tweede Kamer kon daardoor een actieve rol vervullen. Dit heeft er echter
niet toe geleid, dat door de activiteiten van de Kamer de complexiteit van
(de uitvoering) van de Werkloosheidswet beduidend is toegenomen.

De uitvoeringsorganen kregen meer dan gebruikelijk de kans om
tijdens het wetgevingsproces uitvoeringstechnische adviezen te geven,
waarvan, zoals de commissie vaststelt, op een aantal punten ook gebruik
gemaakt is. Dit heeft er echter niet toe geleid, achteraf bezien, dat
daardoor uitvoeringsproblemen met betrekking tot het werkloosheids–
begrip achterwege zijn gebleven na invoering van de wet.

Met betrekking tot de afschaffing van de verdiscontering stelt de
commissie vast, dat de regering gedurende een lange periode tekortge–
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schoten is in het bijsturen van de uitvoeringspraktijk. Tenslotte zag zij
zich genoodzaakt in te grijpen door middel van een wetsvoorstel tot
wijziging van de betreffende bepalingen. De commissie concludeert, dat
de regering onnodig naar het wetsvoorstel als een ultimum remedium
heeft gegrepen, waar zij eerder en met eenvoudiger middelen de uitvoe–
ringspraktijk had kunnen bijsturen.

Ook stelt de commissie vast, dat de aandacht voor reïntegratie in het
wetgevingsproces inzake de stelselherziening weliswaar aan het
toenemen was, maar nog slechts schoorvoetend ter hand genomen
werd, hetgeen de wetgevingsresultaten niet ten goede kwam.

2.4. Implementatie en terugkoppeling

2.4.1. Nadere regelgeving bij wettelijke bepalingen

De invoering van maatregelen werd op het ministerie voorbereid voor
zover de minister nadere regels moest stellen. Over deze uitvoerings–
maatregelen werd advies aan de SVR gevraagd.

Wanneer nadere regelgeving door de SVR moest worden gemaakt was
het ministerie daarbij betrokken door middel van de waarnemers bij de
SVR-commissies.

Met uitzondering van de zorg voor de nadere regelgeving had het
ministerie geen systematische aandacht voor de invoering van maatre–
gelen.

Indicaties hiervoor zijn onder meer de tot voor kort geringe aandacht
voor de uitvoeringskosten en de relatieve onbekendheid van de
FBV-circulaires. Uit het onderzoek blijkt, dat SZW de invoering van
maatregelen tot de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganen
rekende. Daarnaast wordt de invoeringstermijn door de uitvoeringsor–
ganen vaak te kort geacht.

Het contact met de uitvoeringsorganen werd aanmerkelijk opener toen
het om uitvoeringsbeslissingen ging (nadere regelgeving).

Er is met de Federatie van Bedrijfsverenigingen ook na de invoering
gecorrespondeerd en overlegd, bijvoorbeeld over invoeringsmaatregelen.
Ambtenaren van het ministerie hebben voor de invoering bijvoorbeeld
ook een bezoek gebracht aan de Detam. Deze bedrijfsvereniging had een
simulatie gemaakt waarmee met behulp van een schaduwbestand de
gevolgen van de Toeslagenwet voor de uitkeringsgerechtigden werd
getoond.

Zoals al in paragraaf 2.2.4. is aangegeven, heeft de regering de
wetstechnische adviezen van de Raad van State en de SVR inzake
delegatie gevolgd.

Of het eindresultaat van het systeem van verdeling der bevoegdheden
na afronding van de parlementaire behandeling bevredigend is, is ondui–
delijk. Een deskundige als Noordam durft er nog weinig over te zeggen.

Citaat openbaar verhoor F.M. Noordam, hoogleraar sociale zekerheids–
recht en onafhankelijk lid van de SVR:

«Op dit moment zou ik dat antwoord niet zo willen geven dat het een
evenwichtig geheel is geworden. De wetgever doet wat en vervolgens
doen andere regelgevende organen iets op basis van delegatie. Ik bekijk
het toch uit een wat meer technisch oogpunt. Het is een noodzaak om
tot nadere regelgeving te komen op een lager niveau dan dat van de
formele wetgever. Of je dan kunt zeggen dat er een evenwichtig systeem
is, lijkt mij een kwestie van appreciatie.»
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84 Advies over de uitvoeringsmaatregelen
stelselherzienmg, A 86/16
85 Stb. 1986,687
86 Stcrt. 1986, 248
81 KB van 24 juli 1976, Stb 415, later
vervangen door het KB van 28 april 1 980,
Stb 264, zoals laatstehjk gewijzigd bij KB
van 22 april 1987, Stb 247.

Op grond van deze verdeling van bevoegdheden zijn eind 1986 (het
zogenaamde decemberpakket) en begin 1987 vele uitvoeringsbesluiten
op het niveau van regering en SVR tot stand gekomen. Ook hierover
heeft advisering door de SVR plaatsgevonden.

Ook de SVR heeft uitgebreid gebruik gemaakt van de toegekende
bevoegdheden zelf nadere regels te stellen.

Werkloosheidswet/werkloosheidsbegrip
- AMvB ex artikel 16, derde lid, WW
De AMvB biedt de mogelijkheid tot het stellen van regels over de

berekening van het verlies van arbeidsuren bij een opeenvolgend verlies;
en waarbij voor groepen werknemers een kortere of langere periode voor
de berekening van het aantal gewerkte arbeidsuren geldt.

Op 25 juli 198684 deelde de SVR de staatssecretaris mede dat de
advisering over de AMvB nadere aandacht behoeft.

De SVR legde in zijn advisering over de AMvB een relatie naar de
systematiek van de wet ter zake van het ontstaan, eindigen en herleven
van rechten. Deze relatie is van belang vanwege het feit dat de omvang
van het arbeidsurenverlies van invloed is op het recht. Indien een verlies
met een omvang van minder dan vijf arbeidsuren resteert, eindigt het
recht. De SVR doet aanbevelingen om het systeem van de samentelling
van arbeidsurenverliezen te verbeteren.

De AMvB, die gedeeltelijk overeenstemt met het SVR-advies, is
vastgesteld bij KB van 29 december 198685.

- Regels als bedoeld in artikel 16, vierde lid, sub a, WW
De SVR is op grond van deze bepaling bevoegd regels te stellen over

het gelijkstelien van niet-gewerkte uren met arbeidsuren en het buiten
beschouwing laten van bepaalde arbeidsuren.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is er op geattendeerd dat
de SVR met zijn regels geen nadere invulling mag geven aan het begrip
werkloosheid, zoals dat in de wet is opgenomen. In de regels van 18
december 198686 somt de Raad een aantal situaties op waarin uren
worden gelijk gesteld of buiten beschouwing moeten blijven. Als
voorbeeld wordt gewezen op het gelijkstellen van uren waarop niet is
gewerkt in verband met het genieten van vakantie met behoud van loon.

Arbeidsongeschiktheidscriterium
- AMvB ex artikel 5, lid 9 AAW resp. artikel 18, lid 8 WAO
Krachtens deze artikelen kunnen bij of krachtens AMvB met betrekking

tot het bepaalde in dit artikel nadere en zo nodig afwijkende regels
worden gesteld. Deze wettelijke bepaling biedt de ruimte om te komen
tot uitwerking van methodieken die op een uitvoerbare wijze zo goed
mogelijk tot het resultaat leiden, dat met de definitie van het begrip
arbeidsongeschiktheid wordt bedoeld.

Bij de vaststelling van de eerste AMvB in 1976 is echter gebleken dat
voor de toendertijd ontwikkelde schattingsmethodieken geen regelen
behoefden te worden gesteld, omdat deze methodieken zich geheel
bewegen binnen de basisomschrijving van het arbeidsongeschiktheids–
criterium, zoals neergelegd in artikel 5, eerste lid van de AAW.

Overigens is er op basis van artikel 5 AAW wel een AMvB87 uitge–
vaardigd, maar deze beperkt zich tot de fixering van het maatmanin–
komen op het relevante minimumloon voor bepaalde categorieën uitke–
ringsgerechtigden.

De staatssecretaris heeft het ook in het kader van de stelselherziening
niet nodig geacht om AMvB-regelen te stellen ten behoeve van een
nadere uitwerking van het arbeidsongeschiktheidscriterium.
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Herbeoordeling
- Ministeriële regels ex artikel 53, lid 6 IWS
Met besluit van 27 december 198888 heeft de staatssecretaris de

terrnijn voor de herbeoordeling van de volledig arbeidsongeschikten
jonger dan 35 jaar, verlengd met 6 maanden tot 1 juli 1989. Krachtens
artikel 53, lid 6 IWS moesten deze herbeoordelingen hebben plaatsge–
vonden vóór 1 januari 1989.

Opstapje
- Ministeriële regels ex artikel 34, lid 3 AAW resp. artikel 45, lid 3

WAO
In verband met het opnemen in de wet van een nieuw artikel 33a

AAW/44a WAO (het opstapje), is in de artikelen 34/45 van de
genoemde wetten de mogelijkheid geopend om ministeriële regels te
stellen. Deze regels zijn tot stand gekomen met ministerieel besluit van
23 december 198689 en hebben onder andere betrekking op het begrip
arbeidsinkomen en welke van die uitkeringen terzake van die arbeid
daaronder mede worden begrepen, en een meer preciese aanduiding van
de nog bestaande arbeidsgeschiktheid om te kunnen bepalen of de
arbeidsinkomsten minder bedragen dan evenredig is aan de bestaande
arbeidsgeschiktheid.

De SVR heeft in het tweede vervolgadvies over de uitvoeringsmaatre–
gelen in verband met de stelselherziening dd 18 september 198690 uitge–
breid aandacht besteed aan het opstapje als reïntegratie-instrument en
hierover enige, niet opgevolgde aanbevelingen tot wetswijziging gedaan.

WAGW
Overeenkomstig wettelijk voorschrift vroeg de staatssecretaris op 8 juli

1986 advies over de ministeriële regeling op grond van het gewijzigde
artikel 30, zesde lid, Ziektewet. Bij het invullen van de concept-regeling is
blijkens de adviesaanvrage rekening gehouden met de tussen de GMD
en de bedrijfsverenigingen gemaakte samenwerkingsafspraken. Aan–
gezien de regeling niet op 1 juli 1986 van kracht kon zijn, verzocht de
staatssecretaris de SVR om aan de uitvoeringsorganen te verzoeken in
de geest van het concept-besluit te handelen.

De Raad heeft op 18 september 1986 een positief advies uitgebracht
over de concept-ministeriële regeling. Ook de FBV en de GMD, die door
de Raad in de gelegenheid waren gesteld om opmerkingen over de
concept-regelen kenbaar te maken, waren positief. De Raad adviseerde
wel tot enige tekstuele wijzigingen in de toelichting.

Op 3 november 1986 is de ministeriële regeling vastgesteld91. De
regeling is in werking getreden op 5 december 1986. De toelichting was
aangepast overeenkomstig het advies van de Raad.

Omissies
Op een aantal punten heeft de SVR echter geen nadere regels gesteld.

Enkele voorbeelden:

a. Berekening arbeidsuren bij wisselende arbeidspatronen (art. 16 lid 4
sub b WW).

De SVR heeft de bevoegdheid om voor de berekening van het verlies
aan arbeidsuren nadere regels te stellen met betrekking tot wisselende
arbeidspatronen. Tot nu toe heeft de SVR van deze bevoegdheid geen
gebruik gemaakt. Als reden noemt de SVR daarvoor in een intern stuk
het besluit «de ontwikkelingen in de praktijk op dit punt af te wachten».
Dat heeft geleid tot consequenties in het geval van een werknemer in de
offshore-sector met een wisselend arbeidspatroon, waarin hij 6 weken

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-£ 259



92 De CRvB oordeelde in dit geval (uitspraak
van 4-2-1992. WW 1990/84, RSV
1992/216), dat blijkens de bij Besluit van
18-12-1986, nr. 86/8052 (Stcrt. 1986, 248)
behorende Toelichting de SVR van oordeel
was dat het slechts bij bepaalde wisselende
arbeidspatronen mogelijk is concrete regels
te stellen over de berekenmg van het verlies
van arbeidsuren De SVR zal, aldus de
Toelichting, de ontwikkelingen in de praktijk
afwachten en zo nodig in een later stadium
overgaan tot het stellen van berekenings–
regels. Daar heeft de SVr kennelijk nadien
ook geen aanleiding toe gezien. Onder deze
omstandigheden achtte de CRvB het
geenszins op zijn weg liggen om aan de op
zichzelf duidelijke wettel i jke bepalingen
m.b.t. het arbeidsurenverlies de door de BV
gevraagde uitleg te geven (waardoor
betrokkene i.c. geen uitkering zou krijgen).
93 Besluit van 23-1-1992, nr 92 343, Stcrt.
1992, 19, in werking getreden op 1 -4-1 992
94 De regels van het spel, A J.B.A. in 't
Groen en J.B.I. Koehler SVr, maart 1993.
95 Het Atlas Project, Eindrapport, Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
1992.

gedurende 7 dagen per week en 12 uur per dag werkzaam was en
vervolgens 6 weken niet werkzaam was en ook geen loon ontving. Aan
het einde van de gewerkte periode van 6 weken was betrokkene
werkloos en had recht op uitkering, terwijl hij over een langere periode
maatschappelijk bezien niet werkloos was92.

b. Bevoegdheid van de SVR tot nadere regelgeving in de WW over het
sanctiebeleid van de bedrijfsverenigingen (art. 27 lid 4 WW). De SVR is
bevoegd nadere regels te stellen over de wijze, waarop de bedrijfsvereni–
gingen van hun sanctiebevoegdheden gebruik maken.

Tot nu toe heeft de SVR geen algemene regels met betrekking tot het
sanctiebeleid gesteld op grond van de hem in artikel 27, lid 4 WW
gegeven bevoegdheid, maar alleen regels gesteld over het niet
toepassen van de mogelijkheden tot sanctionering in situaties, waarin de
werknemer vakantie geniet93.

Uit het op verzoek van staatssecretaris Ter Veld door de SVR uitge–
voerde onderzoek naar toepassing van sancties in de WW94 blijkt dat het
sanctiebeleid van de bedrijfsverenigingen niet aan de eisen van een
uniforme uitvoering voldoet.

c. Bevoegdheid van SVR om regels te stellen met betrekking tot
scholing met behoud van WW-uitkering (artikel 76 lid 1 en 2 WW).

De SVR kan regels stellen met betrekking tot het met behoud van
WW-uitkering volgen van een scholing of opleiding, zowel als het gaat
om de aard van de opleiding (objecttoets) als om het uitkeringsrecht van
de werknemer (subjecttoets).

Tot nu toe heeft de SVR zich beperkt tot voorwaarden waaraan de
opleiding moet voldoen.

2.4.2. Terugkoppeling

Onderzoek en informatie

Informatiebeleid SZW
Onder ambtenaren van SZW bestaat geen algemeen beeld van de

uitvoering.

In 1989 werd binnen DGSZ een project opgezet om te komen tot een
uitvoerings– en beleidsinformatiesysteem: Het Atlasproject95.

Een van de projecten was «Wet en Regelgeving». Hierbij ging het niet
alleen om de wetteksten zelf, maar ook om gerelateerde beleidsregels,
kamerstukken en jurisprudentie. De wijze waarop jurisprudentie zo snel
mogelijk ter beschikking van het ministerie kon komen is in september
1989 en maart 1990 onderwerp van gesprek geweest tussen de
toenmalige Directeur Sociale Verzekeringen en een functionaris van de
Centrale Raad van Beroep. De afspraak is toen gemaakt dat de jurispru–
dentie vanaf oktober 1989 op diskettes werd aangeleverd en vervolgens
maandelijks op deze manier zou worden verstrekt. In het kader van het
Atlas-project was echter het gebrek aan inzicht in de jurisprudentie nog
steeds een groot knelpunt. De informatie is wel beschikbaar, maar
moeilijk toegankelijk.

Expert-systeem
Behalve de informatie-atlas maakt ook een expert-systeem (Exper–

tiSZe) onderdeel uit van het informatiebeleid van DGSZ. Dit expert–
systeem heeft het ministerie in samenwerking met de Universiteit Twente
ontwikkeld.

Het systeem bestaat uit drie modulen:
- een consultatiefunctie om het effect van een wet(swijziging) op een

specifieke casus toe te passen;
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96 Svensson, J.S. e.a., ExpertiSZe op micro–
niveau: onderzoek naar de mogelijkheden
van op kennistechnologie gebaseerde
micro-simulatie in de sociaal-economische
beleidsvoorbereiding.
97 TK, 1986-1987, 19 700 XV, nr. 118.

- een consistentiemodule om een wet of een wet(swijziging) te
toetsen op tegenstrijdigheden, leemten of op specifieke voorwaarden;

- een microsimulatiemodule om macro– en meso-effecten van een
wet(swijziging) te berekenen op een bestand van gevallen96.

De invoering van het systeem verkeert op dit moment nog in een
experimenteerfase. Binnenkort starten twee model-projecten, waaronder
een project vereenvoudiging werkloosheidsbegrip.

Informatiebeleid Sociale Verzekeringsraad
Pas sinds de reorganisatie is de Informatie & Onderzoekstaak van de

Sociale Verzekeringsraad als zodanig erkend als één van de kerntaken.
Er is inmiddels een apart Directoraat I&O gevormd. Bij het huidige

directoraat zijn inmiddels ruim 30, grotendeels ervaren onderzoekers
werkzaam. Dit directoraat telt tevens het grootste aantal academici
binnen het secretariaat van de Sociale Verzekeringsraad. Overigens
wordt een substantieel deel van de onderzoeksactiviteiten uitbesteed en
uitgevoerd onder regie van de Sociale Verzekeringsraad.

Belangrijke onderzoeksactiviteiten, met uitzondering van het onderzoek
naar de Toeslagenwet uitgevoerd op verzoek van de staatssecretaris, van
de laatste jaren betreffen onder meer:

- het fraude-onderzoek «Tussen Schroom en Daad», waarin de signa–
lering, behandeiing en afdoening door de uitvoeringsorganen van sociale
verzekeringsfraude centraal staat (maart 1991);

- het onderzoek naar kenmerken en oorzaken van niet-gebruik van de
toeslagenwet, «Wie niet vraagt» (december 1992);

- het rapport «De regels van het spel», verslag van een onderzoek
naar toepassing van sancties in de WW (maart 1993).

Het betreft in alle gevallen onderzoeken waarvan de uitkomsten een
minder positief licht doen schijnen over de gevolgde werkwijzen van de
uitvoeringsorganen, die hieraan, zij het met de nodige weerstand, wel
hun medewerking hebben verleend.

Evaluatie stelselherziening
Reeds tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen over de

herziening van het stelsel van de sociale zekerheid werd vanuit de Kamer
verzocht om een evaluatie van deze omvangrijke wetgevingsoperatie.
Een evaluatie werd door de staatssecretaris toegezegd. Bij brief van 17
juli 198797 liet de bewindsman weten op welke wijze hij voornemens was
de evaluatie vorm de geven.

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenste,
behalve een bespreking van de evaluatieopzet, reeds op korte(re) termijn
in te gaan op inmiddels manifest geworden problemen als gevolg van de
invoering van de wetten per 1 januari 1987. Het mondeling overleg, dat
gepland was in december 1987, werd uitgesteld tot begin maart 1988
omdat een schriftelijke voorbereiding van het overleg wenselijk bleek.

Als voorbereiding op het mondeling overleg, heeft de staatssecretaris
in brieven aan de SVR en VNG d.d. 17 juli 1987 gevraagd om samen–
werking op het gebied van evaluatie van de structurele werking van het
nieuwe stelsel.

Kernpunten van het schriftelijk en mondeling overleg over de evaluatie
stelselherziening:

- De staatssecretaris constateert dat het nieuwe stelsel in de
uitvoering niet heeft geleid tot de ernstige problemen, die sommigen in
de periode voor de uitvoering hadden verwacht.
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9' Een nota van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst van december 1987 stelt
dat na enige aanloopproblemen de invulling
werkbaar blijkt.
99 Aarts L, H. Brumsma en P de Jong:
«Arbeidscapaciteit van WAO toetreders»
deel-rapport Determinantenonderzoek
WAO, 1982.
100 WAGW in uitvoering. SVr, 1990. R90/4.
101 WAGW in uitvoering. SVr. 1990.
Deelrapport II - Instrumentgebruik en resul–
taten (R 90/2) en het Eindrapport (R 90/4).
102 Rapport 89-05, augustus 1989

- Bij de Evaluatie Stelselherziening in 1988 heeft een groot aantal
fracties twijfels over het functioneren van het opstapje.

- Verscheidene fracties uiten twijfels over de voortgang van de VZA.
- Men wijst op problemen in de uitvoering ten gevolge van de definitie

voor het werkloosheidsbegrip.
- De Kamer is geen voorstander van het structurele (longitudinaal)

onderzoek dat onderdeel uitmaakt van de evaluatie stelselherziening.
- De fracties geven geen eenduidig oordeel over het contra-legem

handelen van de uitvoeringsorganisaties.
- Slechts één fractie wijst op het probleem van het niet-gebruik van

de sociale zekerheid.
- Verscheidene fracties vragen de staatssecretaris om opheldering

over de tegenvallende ontwikkelingen in het arbeidsongeschiktheids–
volume.

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Volgens de Gemeenschappelijke Medische Dienst leverde het nieuwe

arbeidsongeschiktheidscriterium weinig problemen op98.
De opbrengst van de afschaffing van de verdiscontering was lager dan

verwacht. De raming was gebaseerd op een onderzoek naar de determi–
nanten van arbeidsongeschiktheid dat het ministerie had laten
uitvoeren". Een onderzoek in het kader van de Evaluatie Stelselher–
ziening naar de realisatie van de opbrengst uit 1990 gaf aan dat het
gemiddelde arbeidsongeschiktheidspercentage in 1988 met 10% was
gedaald.

Opstapje
Het opstapje is een mislukking geworden. Uit een onderzoek van de

Sociale Verzekeringsraad in 1990'°° blijkt het opstapje zelden te worden
toegepast.

WAGW
Het ministerie heeft verschillende onderzoeken naar de Wet arbeid

gehandicapte werknemers laten verrichten, waaronder een uitvoerings–
onderzoek101. De FBV heeft een eigen onderzoek gedaan102.

Uit het evaluatie-onderzoek van de SVR blijkt onder meer:
- toepassing van artikel 30 Ziektewet komt frequent voor;
- er zijn verschillen in de mate waarin bedrijfsverenigingen gebruik

maken van artikel 30 ZW;
- het overgrote deel van de toepassingen resulteert in het volledig

hervatten van het eigen werk bij de eigen werkgever;
- de sanctiebepalingen naar werkgever en werknemer worden vrijwel

nooit toegepast.

Signalen uitvoeringsorganen

Werkloosheidswet/werkloosheidsbegrip
Reeds kort na de invoering constateerden bedrijfsverenigingen dat de

wet– en regelgeving ten aanzien van het werkloosheidsbegrip tot beleids–
matige en uitvoeringstechnische problemen leidden.

In een brief dd 17 augustus 1987 bracht de FBV een aantal knelpunten
onder de aandacht van de SVR.

Het gaat om de volgende problematische gevolgen van de
WW-systematiek:

- het in bepaalde situaties niet kunnen verstrekken van uitkeringen bij
onwerkbaar weer;

- het verstrekken van uitkering in situaties waar men zich kan afvragen
of er maatschappelijk sprake is van werkloosheid;

- het vaststellen van een te hoge of te lage uitkering in relatie tot de
omvang van de werkloosheid;
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- toevallige en ongelijke uitkomsten bij volledig verlies van een baan,
dat wordt gevolgd door (gedeeltelijke) werkhervatting;

- beantwoording van de vraag of er sprake is van werkloosheid in
verband met onzekerheid over beschikbaarheid of recht op doorbetaling
van loon;

- consequenties met betrekking tot het inkomen bij gedeeltelijke
werkhervatting tegen een hoger of lager loon;

- de vaststelling dan wel controle van het aantal arbeidsuren vóór of
tijdens de uitkering;

- onuitvoerbaarheid bij wisselende arbeidspatronen.

De Federatie van Bedrijfsverenigingen achtte het noodzakelijk om de
evaluatie van de stelselherziening niet af te wachten alvorens reparatie–
wetgeving tot stand te brengen. Aan de Sociale Verzekeringsraad werd
gevraagd om de nota in de commissie stelselherziening van 26 augustus
1987 te behandelen en vervolgens in het OSF (Overleg SVR/FBV/GMD)
van 1 oktober 1987 te bespreken.

Als oplossing voor de knelpunten rond de beoordeling van werkloos–
heid in de nieuwe Werkloosheidswet werd in eerste instantie (bij brief
van 17 augustus 1987) voorgesteld:

- een minder strikte omschrijving van het begrip «werkloosheid» met
daaraan gekoppeld het laten vervallen van de exacte berekening van een
gemiddeld arbeidspatroon

- de vaststelling van één recht op uitkering in het eerste halfjaar;
- bij werkhervatting tijdens de uitkering herziening van de uitkering op

grond van de inkomsten in plaats van naar rato gewerkte uren.

Op grond van de brief en bijgevoegde nota oordeelde de commissie
stelselherziening van de SVR in haar vergadering van 26 augustus 1987
dat wetswijziging nodig was. Tevens werd een (voorlopige) alternatieve
oplossing geschetst.

Naar aanleiding van dit besluit heeft de Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen een aantal mogelijke oplossingen onderzocht en daaruit één
oplossing gekozen die uitgewerkt is in het voorstel dat begin februari
1988 is aangeboden aan de Sociale Verzekeringsraad.

Tegelijkertijd met het indienen van het voorstel hebben de Federatie
van Bedrijfsverenigingen en Sociale Verzekeringsraad overleg gevoerd
over de noodzaak om kwaliteit en kwantiteit van de gesignaleerde
problemen te onderzoeken. De Federatie van Bedrijfsverenigingen was
van mening dat dit niet nodig was, maar heeft op aandrang van de
Sociale Verzekeringsraad een beperkt, kortdurend onderzoek uitgevoerd.
De rapportage daarover van de Federatie van Bedrijfsverenigingen is in
september 1988 besproken door de Sociale Verzekeringsraad die van
mening was dat het onderzoek niet aan de gestelde onderzoekstech–
nische maatstaven voldeed.

In haar brief van 5 oktober 1988 stelde de Federatie van Bedrijfsver–
enigingen dat nader onderzoek niet vereist is voor het uitbrengen van het
SVR-advies over de gevraagde wetswijziging. Zij deed een dringend
beroep op de Sociale Verzekeringsraad om op korte termijn te adviseren
over een definitieve oplossing van de problemen. Indien dit desondanks
niet mogelijk zou blijken, zou de Sociale Verzekeringsraad de volgende,
voorlopige oplossing moeten adviseren:

- in de wet «kalenderweek» vervangen door week;
- voor de vaststelling en berekening van omvang van rechten uit te
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gaan van een globale berekening (alternatief voor artikel 16, lid 2);
- ontstaan van een tweede recht onmogelijk maken binnen twee

weken na het ontstaan van het eerste recht.

Op 30 oktober 1988 verzocht de Sociale Verzekeringsraad aan de
Federatie van Bedrijfsverenigingen om haar op de hoogte te houden van
knelpunten bij de toepassing van het herziene stelsel van sociale
zekerheid. In zijn brief van 6 november 1988 deelde de Federatie van
Bedrijfsverenigingen mede dat zij op wetstechnisch gebied geen belang–
rijke nieuwe problemen te melden had.

Na intensieve studie en overleg stelde de Sociale Verzekeringsraad op
15 december 1988 een ongevraagd advies over de beoordelingsproble–
matiek vast. In dit advies103 constateerde hij dat de gesignaleerde
problemen een gevolg zijn van de systematiek van de WW en dat
derhalve de oplossing gezocht moet worden in een wijziging daarvan in
de wet. In afwachting van een gedegen onderzoek in het kader van de
evaluatie van de stelselherziening adviseerde zij de voorlopige oplossing
te kiezen die de Federatie van Bedrijfsverenigingen in haar brief van 5
oktober 1988 had voorgesteld.

Op 6 september 1988'04 en 31 mei 1989105 bracht de SVR nog
adviezen uit over de vrijstelling van de 5-ureneis bij onwerkbaar weer.

Werkloosheidswet/arbeidsverledeneis
Ook op andere punten doken uitvoeringsproblemen op. Het

8-uren-criterium (zie hoofdstuk II) bleek in de praktijk grote problemen
op te leveren. De bedrijfsverenigingen bleken het gegeven: «weken van
acht uur of meer» niet te kunnen registreren, hetgeen betekende dat ze
de Werkloosheidswet contra legem uitvoeren. Ze kregen na overleg
tussen de SVR en de staatssecretaris voor 1989 en 1990 ontheffing van
deze verplichting van de Sociale Verzekeringsraad.

Een contra-legem toepassing op zo'n korte termijn is zeer ongebrui–
kelijk. Het duidt erop dat in dit geval alle instanties de uitvoeringspro–
blemen hebben onderschat.

Toen het ministerie in 1989 een adviesaanvraag aan de Sociale Verze–
keringsraad stuurde over de vaststelling van het arbeidsverleden, laaide
de discussie op.

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Onderdeel van de afschaffing van de verdiscontering was de wijziging

van het arbeidsongeschiktheidscriterium. In april 1987 bracht de
Federatie van Bedrijfsverenigingen een circulaire uit over de interpretatie
van het arbeidsongeschiktheidscriterium. Het informele overleg met de
Gemeenschappelijke Medische Dienst werd na de invoering geformali–
seerd en intensiever. Gesproken werd onder andere over de herbeoor–
deling en het opstapje.

Het tegenvallende volume-effect werd mede veroorzaakt doordat de
Gemeenschappelijke Medische Dienst al kritischer met de verdiscon–
tering om ging, waardoor het gemiddelde percentage arbeidsonge–
schikten al daalde voordat de verdiscontering werd afgeschaft.
Daarnaast bestaat op het ministerie ook het vermoeden dat de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst de uitvoeringspraktijk niet helemaal heeft
aangepast aan de afschaffing.

Bij de evaluatie van de stelselherziening bleek het voor de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst moeilijk om binnen de gestelde termijn de
herbeoordeling te laten plaatsvinden. Dit was van belang aangezien men

103 A 89/1 dd 10 'anuari 1989 ^13'"' bePaa'd dat wanneer binnen de termijn herbeoordeling plaatsvond,
104 A 88/u dd 6 september 1988 de uitkeringsgerechtigde nog een «gewenningsuitkering» kon krijgen. De
105 A 89/12 dd 31 mei 1989 Gemeenschappelijke Medische Dienst is hierin niet geslaagd, mede als
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gevolg van de zogenaamde onvindbare, onbereikbare gevallen. Daarop
heeft de Sociale Verzekeringsraad de minister geadviseerd aanvullende
regelingen te treffen. Pas in 1989 had de Gemeenschappelijke Medische
Dienst vrijwel alle herbeoordelingen gedaan.

Toeslagenwet
Bij het ministerie van SZW bestond weinig zicht op de uitvoering van

de Toeslagenwet. Bekend was dat de Gemeentelijke Sociale Dienst en de
bedrijfsverenigingen verschillend omgaan met het partnerbegrip. Uit het
onderzoek bleek, dat bij de bedrijfsverenigingen de beoordeling plaats–
vindt aan de hand van door de cliënt verstrekte gegevens. Volgens
sommigen was dit in overeenstemming met hetgeen hierover in de parle–
mentaire behandeling is gezegd.

Knelpunten in de uitvoering van de Toeslagenwet bleken:
- meting van extra inkomen;
- art. 8, zesde lid: een bijzonder ingewikkelde regeling voor een hele

kleine groep mensen;
- alleenstaande ouders die gaan samenwonen: wordt vaak niet gemeld

bij de bedrijfsvereniging.

In het traject na de invoering van de Toeslagenwet is alleen nog echt
discussie geweest over het Inkomensbesluit in het kader van de Toesla–
genwet.

Een andere belangrijke ontwikkeling vormt de rechtmatigheidsver–
klaring die het ministerie op 25-01-1991 aan de Sociale Verzeke–
ringsraad heeft gevraagd over de uitvoering van de Toeslagenwet.
Sindsdien heeft de Sociale Verzekeringsraad tweemaal een verklaring
uitgebracht.

Rechtspraak

Eigenlijk levert de jurisprudentie maar drie aspecten van de geselec–
teerde maatregelen, die de wetgever zich moet aantrekken. De overige
jurisprudentie is gericht tegen de neigingen van uitvoeringsorganen om
van de bepalingen van de wet af te wijken.

De drie genoemde aspecten betreffen het beschikbaarheidsvereiste.

De Centrale Raad van Beroep heeft hierover uitspraken gedaan:
- Het beschikbaarheidsbegrip bevat geen norm met betrekking tot de

omvang van de beschikbaarheid of met betrekking tot de aard en plaats
van de arbeid op de arbeidsmarkt. Het gaat erom of de arbeid waarvoor
de werknemer beschikbaar is op de arbeidsmarkt voorkomt. Voor
hoeveel uren of hoeveel functies een werknemer beschikbaar is, is niet
van belang.

- Of de werknemer beschikbaar is, moet worden beoordeeld aan de
hand van de feiten en omstandigheden van het concrete geval. Zijn er
geen feiten en omstandigheden die wijzen op niet-beschikbaarheid, dan
komt de nadruk op de opstelling van de werknemer te liggen. De
opstelling van de werknemer zal slechts tot niet-beschikbaarheid leiden
als ondubbelzinnig vaststaat dat de werknemer door houding en gedrag
duidelijk en eenduidig te kennen heeft gegeven, althans heeft doen
blijken dat hij zich niet voor arbeid op de arbeidsmarkt beschikbaar stelt
of wil stellen.

In de volgende gevallen is bijvoorbeeld sprake van een zogenaamd
weerlegbaar vermoeden van niet-beschikbaarheid:

- recht hebben op een Ziektewet-uitkering en
- het volgen van een voltijdse opleiding.
De bedoelde uitspraak heeft voor wat betreft de eerste drie maanden
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van de Ziektewet gevolgen voor het systeem van de uitsluitingsgronden
in de Werkloosheidswet.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde, dat bij ziekte in beginsel geen
sprake is van beschikbaarheid.

Als gevolg van deze uitspraak leidt elk ziektegeval in beginsel tot
beëindiging van het recht op uitkering (en tot herleving na het einde van
de ziekteperiode).

In dit kader verwierp de CRvB ook de door de wetgever gehanteerde
theorie van samenval van momenten.

Dit zou consequenties hebben voor de bepaling van de eerste
werkloosheidsdag.

Deze uitspraken van de rechter noodzaakten de regering tot reparatie
van de Werkloosheidswet.

2.4.3. Reparatie

Al tijdens de Kamerbehandeling lieten de uitvoeringsorganen blijken
knelpunten te zien in de nieuwe Werkloosheidswet. Een overleg hierover
leidde tot aanpassingen, ondermeer door middel van een novelle
(19 606) die nog tijdens de parlementaire behandeling van de oorspron–
kelijke voorstellen aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

Overzicht

Sinds de stelselherziening heeft de wetgever zich een aantal malen
genoodzaakt gezien een van de betrokken wetten te herzien.

- Wet van 30 mei 1990, houdende nadere wijziging van een aantal
sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen mede in verband met
de stelselherziening sociale zekerheid), Stb. 1990, 316. Aangeboden
4-7-1989 (TK21 213).

- Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijziging enkele
bepalingen inzake het recht op uitkering). Aangeboden 25-6-1990
(21 608).

- Wet van 26-6-1991, houdende wijziging van de Werkloosheidswet
(Herziening arbeidsverledeneis), Stb. 1991, 338. Aangeboden
13-11-1990(21 892).

Ook in andere wetsvoorstellen zijn onderdelen opgenomen die
beschouwd kunnen worden als reparaties van de stelselherziening.

- Wet van 26-2-1992 houdende wijziging van de Ziektewet, de Wet
op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsonge–
schiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele ander wetten, alsmede
een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter
vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidson–
geschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidson–
geschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede
enkele technische aanpassingen (Terugdringing arbeidsongeschiktheids–
volume), Stb. 1992, 82. Aangeboden 3-9-1991 (22 228).

- Wet van 7 juli 1993 tot wijziging van de Wet op de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de
overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende tot
herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden van het
uitkeringsrecht aan een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschikt–
heidsuitkering aan de leeftijd alsmede invoering van een stimulerings–
maatregel voor herintreding van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing
beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen), Stb 1993, 412. Aange–
boden 22 september 1992 (22 824).
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- Wijziging van de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere
wetten, alsmede het treffen van een regeling voor het overheidsper–
soneel, in verband met terugdringing van het ziekteverzuim (Wet terug–
dringing ziekteverzuim). Aangeboden 5 november 1992 (22 899).

Werkloosheidswet/Werkloosheidsbegrip
Op 25 juni 1990 diende de regering een reparatiewetsvoorstel in'06. In

de Memorie van Toelichting daarvan stond, dat de genoemde problemen,
met uitzondering van de problematiek inzake onwerkbaar weer, veroor–
zaakt worden door de huidige systematiek van de WW. Een oplossing
van de problemen moet dan ook komen van een wijziging van die syste–
matiek. Gezien het ingrijpende karakter hiervan is, naar het oordeel van
de staatssecretaris net als dat van de SVR, een integrale oplossing op
korte termijn niet mogelijk.

Bovendien is nader onderzoek naar de geschetste problemen alsook
naar mogelijke oplossingen hiervoor noodzakelijk, niet alleen wat betreft
uitvoeringstechnische of doelmatigheidsaspecten maar ook op hun
rechtspositionele en financiële consequenties.

Nader onderzoek zal plaatsvinden aan de hand van resultaten van de
evaluatie stelselherziening.

In dit wetsvoorstel werden adviezen van de Sociale Verzekeringsraad
om het werkloosheidsbegrip voorlopig beter te laten werken overge–
nomen, met uitzondering van het voorstel voor de berekening van de
omvang van het recht op grond van een andere berekeningswijze van het
arbeidsurenverlies.

Kernpunten in de opstelling van Kamer en regering bij de schriftelijke
behandeling zijn:

- De Tweede Kamer blijft het principe van de concretisering en objec–
tivering van het werkloosheidsbegrip in het belang van rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid, uitgangspunt van de nieuwe WW, trouw. Rechten
vloeien voort uit de wet, niet meer uit de beleidsvrijheid van de bedrijfs–
verenigingen en de uitspraken van de beroepsrechter. Impliciet hieraan is
dat elk relevant verlies van arbeidsuren onder voorwaarden leidt tot een
zelfstandig uitkeringsrecht.

- De Tweede Kamer blijft bij het primaat van de rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid boven het belang van een eenvoudig uitvoerbare wet. De
Kamer blijft gericht op gelijke behandeling in specifieke gevallen.

- Bij het ministerie lijkt het zicht op problemen van fraudegevoelige
regelgeving, controle en uitvoeringstechniek toegenomen sinds de
stelselherziening, bij de Tweede Kamer blijkt daar nog weinig van.

- Problemen van uitvoeringstechnische en administratieve aard
worden slechts op een technische, de systematiek niet rakende manier
opgelost

- Het toevoegen van het element loonverlies aan het werkloosheids–
begrip zou ook volgens de regering veel uitvoeringsproblemen oplossen,
maar het zou tevens de regeling nog ingewikkelder maken. Deze proble–
matiek hangt samen met die van de dagloonsystematiek.

- De Tweede Kamer ondersteunt het standpunt van de regering dat
grootscheepse en principiële wijzigingen van het werkloosheidsbegrip
moeten wachten op de evaluatie van de stelselherziening.

- De problematiek van de werkloosheid bij onwerkbaar weer staat
betrekkelijk los van die van de systematiek van de WW en heeft meestal
meer te maken met de problematiek van een specifieke bedrijfstak.
Hetzelfde geldt voor de vakantiebonnen en de daglonen.

- Inzake de problematiek van het kalenderweekcriterium (eerst was
het «week», toen werd het «kalenderweek», daarna moest het «week»
worden en nu toch weer niet, allemaal op instigatie van de FBV) wordt
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duidelijk hoe moeilijk het is voor FBV, SVR en SZW om overzicht te
houden over de ontstane uitvoeringsproblemen.

Op dit moment is het wetsvoorstel nog bij de Kamer in behandeling.
De trage voortgang van deze reparatie kan verklaard worden uit het feit
dat de regering steeds op SVR-adviezen heeft gewacht terwijl de resul–
taten van onderzoek in het kader van het PES107 eveneens moesten
worden afgewacht. De SVR heeft moeten wachten op de totstandkoming
van de CRvB-jurisprudentie in 1990, en heeft daarnaast onderzoek
gedaan naar werkloosheid bij onwerkbaar weer108 om zich over deze
problematiek met de bedrijfsverenigingen te kunnen verstaan, hetgeen
de nodige tijd vergde.

Tenslotte blijkt, dat de politieke leiding van SZW geen prioriteit gaf aan
dit wetsvoorstel.

Omdat in het wetsvoorstel 21 608 de voorgestelde berekeningswijze
niet is overgenomen, was de Federatie van Bedrijfsverenigingen bij nader
inzien van mening dat de wijziging van «kalenderweken» in weken geen
verlichting maar een verzwaring betekent voor de beoordeling van
werkloosheid in de nieuwe Werkloosheidswet. In haar brief van 30
januari 1991 respectievelijk 26 maart 1991 verzocht zij om het begrip
«kalenderweek» te handhaven. Aan dit verzoek is voldaan bij de Tweede
Nota van Wijziging109.

Naar aanleiding van de genoernde jurisprudentie bracht de Sociale
Verzekeringsraad op 31 oktober 1991 een ongevraagd advies110 uit om
de wet– en regelgeving aan te passen aan de uitspraken van de CRvB. Dit
leidde tot de Tweede Nota van Wijzigingen.

Tweede Kamer, SZW en Sociale Verzekeringsraad achten het pas
mogelijk om een definitieve oplossing te kiezen nadat de resultaten van
het PES-onderzoek naar het werkloosheidsbegrip bekend is. Dit
onderzoek is kort geleden van start gegaan. Rond de opzet van PES zijn
veel complicaties en vertragingen ontstaan.

De advisering door Federatie van Bedrijfsverenigingen respectievelijk
Sociale Verzekeringsraad is een goed voorbeeld van een langzame terug–
koppeling van de uitvoering naar de wetgever die niet het door de uitvoe–
ringsorganen gewenste effect oplevert. Daarbij valt het op dat:

- De lijnen langer zijn dan strikt noodzakelijk. De Federatie van
Bedrijfsverenigingen neemt namens de bedrijfsverenigingen een
standpunt in dat door de Sociale Verzekeringsraad uitgedragen zou
moeten worden aan de wetgever.

- De wetgever en de Sociale Verzekeringsraad bij de oplossing van de
problemen een wetgevingstechnische invalshoek kiezen, terwijl de
Federatie van Bedrijfsverenigingen zich vooral richt op een snelle
oplossing van de problemen in de uitvoeringspraktijk.

- Wetswijzigingen vertraagd worden doordat de rechter enige tijd
nodig heeft om tot uitspraken in hoogste instantie te komen.

Analyse
Er zijn voor de gerezen problemen verscheidene verklaringen mogelijk:
- de wet is ondeugdelijk, te complex, niet uitvoerbaar;
- de problemen bestonden al voor 1987, maar komen pas door deze

wet boven water. Vroeger werden deze problemen «onder tafel»
opgelost door de bedrijfsverenigingen. Deze hadden toen meer feitelijke
beleidsruimte, contra legem of niet.

De commissie stelt vast, dat beide verklaringen kernen van waarheid
bevatten.
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Enerzijds bevat de systematiek principiële en feitelijk fouten. Twee
principiële problemen komen steeds naar voren: het onderscheid tussen
uitsluitingsgronden en weigeringsgronden en de onmogelijkheid de
onderhavige begrippen concreet en objectief te definiëren.

Het eerste punt betreft het gebrek aan logica van het objectief
ontstaan van een recht (geen uitsluitingsgrond) dat meteen op grond van
verwijtbaar handelen blijvend en geheel geweigerd kan worden (wel een
weigeringsgrond), waarbij de mogelijkheid van een gedeeltelijke uitkering
nadrukkelijk open blijft.

De systematiek bevat ook feitelijke fouten. De grootste en meest
voorkomende kritiek is eigenlijk, dat deze niet consequent is doorge–
voerd. Hier wordt slechts genoemd: het arbeidsurencriterium, het
beschikbaarheidsvereiste en het onvoldoende eenduidig definiëren van
begrippen.

Bovendien is de Werkloosheidswet erg gedetailleerd. Het hanteren van
het objectieve urencriterium in combinatie met de mogelijkheid van
herleving van rechten maakt, dat bij wisselende en onregelmatige
arbeidspatronen meerdere kleine rechten naast elkaar kunnen ontstaan,
bestaan, eindigen en weer herleven. Dit detaillisme, ingegeven door de
wens uitkeringsgerechtigden tot achter de komma in specifieke situaties
gelijk te behandelen, leidt tot absurditeiten en tot technisch-administra–
tieve problemen voor de uitvoeringsorganen die deze rechten moeten
vaststellen, honoreren en controleren.

Anderzijds blijkt uit de feitelijke uitvoering van de wettelijke bepalingen
(hoofdstuk II) dat bij de uitvoeringsorganen ook steeds een zekere
weerstand tegen de nieuwe Werkloosheidswet heeft bestaan, een wet
met veel WWV-elementen en een minimum aan beleidsvrijheid inzake
het ontstaan van het recht op uitkering. In kringen van de FBV streeft
men nog steeds naar «redelijke oplossingen» voor problemen als
«maatschappelijke werkloosheid», die door de rechter allang contra
legem zijn verklaard. De strijd om de toepassing van de Werkloos–
heidswet bij onwerkbaar weer is ook te verklaren uit deze hang naar
beleidsvrijheid. De bedrijfsverenigingen verzetten zich er eenvoudig
tegen, dat bedrijfs– en bedrijfstakgebonden kosten niet verhaald zouden
mogen worden op het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Werkloosheidswet/arbeidsverledeneis
In november 1990 volgde wetsvoorstel 21 892 ter herziening van de

arbeidsverledeneis. Het ministerie koos voor de meest eenvoudige
oplossing, nog eenvoudiger dan de Sociale Verzekeringsraad voorstelde.
(Dit wetsvoorstel is op 1 januari 1991 van kracht geworden.)

Kernpunten in de opstelling van Kamer en regering:
- Als het een min of meer technisch onderwerp betreft, is het mogelijk

de wet betrekkelijk snel te repareren.
- De regering heeft hier een beleid kunnen voeren, gericht op

eenvoudige oplossingen voor uitvoeringsproblemen, dat onafhankelijk is
van de oplossingen die de uitvoeringsorganen aanreikten.

- Andermaal is gebleken, dat het maken van regelingen voor mensen
met wisselende arbeidspatronen niet uit moet gaan van de situatie van
mensen met «normale» arbeidspatronen.

- De Kamer betreurt het losser worden van de relatie tussen arbeids–
verleden en het verkrijgen van rechten, maar ziet geen betere mogelijk–
heden om de contra legem uitvoering te beëindigen.

- De Tweede Kamer zoekt steeds naar wellicht onbillijk behandelde
individuele gevallen, maar ziet toch ook het belang van een eenvoudige
uitvoering.
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Problemen werden dus soms door reparatie vrij snel opgelost. In
andere gevallen werd een wetswijzigingstraject in gang gezet, waardoor
het lang duurde voordat knelpunten waren verholpen. Een aantal
knelpunten is nog steeds niet opgelost.

Werkloosheidswet/Voorzieningen
In het wetsvoorstel nieuwe Werkloosheidswet (19 261) bestond het

zogenaamde voorzieningenhoofdstuk uit lege artikelen. Tijdens de
stelselherziening is op aangeven van de Kamer een aantal van deze
artikelen ingevuld. Het gaat om artikel 75, 76 en 78 WW (nadere regels
over opleiding of scholing). Over deze artikelen, noch over het Voorzie–
ningenhoofdstuk als geheel, was toen een adviesronde geweest. De SVR
werd op 28 mei 1986 nader advies gevraagd over de ingevulde artikelen,
op 28 mei 1988 ontvingen SER en SVR adviesaanvragen over het
voorzieningenbeleid als geheel. De SER bracht advies uit op 21 april
1989 l 1 l,deSVRop 18januari 1990112.

Op 11 mei 1993 zond de staatssecretaris de Tweede Kamer een
nota'13, waarin werd voorgesteld het Voorzieningshoofdstuk niet verder
in de WW in te vullen, maar juist te laten vervallen.

Werkloosheidswet/Passende arbeid
Tijdens de parlementaire behandeling van de stelselherziening is

uitvoerig gedebatteerd over het begrip passende arbeid.
Naar aanleiding van de zogenaamde bollenproblematiek laaide deze

discussie vanaf 1990 weer op114. De discussie draaide om de vraag
welke verplichtingen de werkloze werknemer heeft inzake aanvaarding
van passende arbeid, hoe de jurisprudentie op dit punt moet worderi
begrepen, hoe uitvoeringsorganen en arbeidsbureaus moeten samen–
werken om een aantal criteria voor passende arbeid op uitkeringsgerech–
tigden toe te passen en welke sancties kunnen worden opgelegd.

Het resultaat van de gevoerde overleggen was een brief van de
bewindspersonen van SZW dd 25 juni 1992115, waarin een Richtlijn
passende arbeid wordt gepresenteerd.

Over deze richtlijn is bestuurlijk overleg gevoerd met de VNG, het CBA
en de SVR. Dit overleg ging over de implementatie van de richtlijn in de
uitvoeringspraktijk van arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties en het
toezicht daarop. Gelet op de houding die het ministerie meestal inneemt,
is het opmerkelijk dat het ministerie - en niet een uitvoerings– of arbeids–
voorzieningsinstantie - hier pogingen in het werk stelt om de uitvoerings–
praktijk direct te beïnvloeden in de richting van wetsconform handelen.
(Het begrip passende arbeid was immers met ingang van 1987 in de wet
opgenomen.)

De status van deze richtlijn is overigens onduidelijk: het blijft bij
aanbevelingen.

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Sinds de stelselherziening zijn er drie wetsvoorstellen ingediend, die

direct of indirect reparaties van de arbeidsongeschiktheidswetgeving
kunnen worden genoemd.

Het wetsvoorstel TAV (22 228) formuleert dit als volgt'16.

«Op dit moment zien we ons geconfronteerd met een grote werkloos–
heids– en arbeidsongeschiktheidsproblematiek. Ten aanzien van de
arbeidsongeschiktheidsproblematiek is reeds opgemerkt dat in het
recente verleden het kabinet een aantal maatregelen heeft getroffen.
Deze hebben tot nu toe onvoldoende geresulteerd in een stabilisering
van dan wel een daling van het aantal mensen met een arbeidsonge–
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schiktheidsuitkering, en de kosten die dat met zich meebrengt. Het
kabinet acht de huidige omvang van de arbeidsongeschiktheidsproble–
matiek onaanvaardbaar en heeft dan ook gemeend nieuwe maatregelen
te moeten treffen.»

Op 22 september 1992 is een nieuw wijzigingsvoorstel van het
arbeidsongeschiktheidscriterium ingediend117. Het betreft hier een
wijziging van het passende arbeid criterium in het begrip «gangbare
arbeid» en het in verband daarmee doen vervallen van het deelcriterium
«en die met het oog op zijn opleiding en vroegere arbeid hem in
billijkheid kan worden opgedragen».

Opstapje
Bij de invoering van de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheids–

volume (TAV) is per 1-3-1992 het opstapje geschrapt.
Als redenen hiervoor noemt de Memorie van Toelichting het geringe

gebruik van dit (re-)integratie-instrument en de introductie van vervan–
gende instrumenten zoals een loonkostensubsidie en de bonusuitkering
in de TAV.

WAGW
In het kader van de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume

(TAV) zijn sancties op grond van artikel 30 ZW verplicht gesteld.

2.4.4. Conclusies

Conclusies nadere regelgeving
De punten in de nieuwe Werkloosheidswet waarop de SVR zijn

bevoegheid om nadere regels te stellen niet gebruikt heeft, zijn te
beschouwen als voorbeelden van een buitenproportionele invloed van de
FBV. De SVR heeft zijn regelgevende taak daar onvoldoende waarge–
maakt door teveel coördinerende taken in handen van de FBV te laten, en
het ministerie heeft daar ook onvoldoende druk op uitgeoefend.

Inzake nadere regelgeving zijn de contacten tussen ministerie, SVR en
uitvoeringsorganen intensief geweest. Bij de technische vormgeving is in
hoge mate rekening gehouden met de wensen van de uitvoering.

Conclusies terugkoppeling

Onderzoek en informatie
De commissie stelt vast, dat pas aan het eind van de onderzochte

periode door SZW en SVR beleidsinspanningen zijn verricht om tot een
uitvoerings– en beleidsinformatiesysteem te komen en onafhankelijk
onderzoek te verrichten. Voor die tijd berustte de informatieverwerving
van het ministerie op min of meer toevallige signalen.

Een van de projecten in dit kader, overigens voortgekomen uit een
wens van de Kamer, is het Project Evaluatie Stelselherziening. Dit PES
levert - zij het met vertraging - informatie op aan de hand waarvan een
adequate terugkoppeling van uitvoering naar wetgever zou kunnen
plaatsvinden.

Ook ander onderzoek, meestal onder verantwoordelijkheid van de SVR
uitgevoerd, levert dergelijke informatie op.

Signalen uitvoeringsorganen
Ministerie en Kamer waren, vooral door directe signalen vanuit de

uitvoeringsorganen, reeds vroeg op de hoogte van eventuele knelpunten
in de uitvoering van de stelselherziening.

117 Wetsvoorstei Terugdringing Beroep Wat betreft het werkloosheidsbegrip stelt de SVR zich niet langer
Arbeidsongeschiktheidsregeiingen, 22 824 volledig in het verlengde van de FBV op. De SVR neemt hier zijn

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 271



wetstechnische verantwoordelijkheid, terwijl de FBV meer als belangen–
groep van bedrijfsverenigingen optreedt.

Het werkloosheidsbegrip in de WW blijkt moeilijk uitvoerbaar, hetgeen
SZW, SVR noch FBV hadden voorzien. De terugkoppeling daarvan is een
moeizaam proces. Vraagtekens kunnen gezet worden bij de effectiviteit
van de terugkoppeling door de SVR van uitvoeringstechnische conse–
quenties.

De arbeidsverledeneis levert een voorbeeld van absolute onuitvoer–
baarheid, en dus van terecht gedoogde contra legem uitvoering.

De uitvoering van de verdiscontering levert twijfels op over de effecti–
viteit van de GMD-aanpak.

De Toeslagenwet blijkt niet de uitvoeringsproblemen op te leveren die
verwacht werden.

Rechtspraak
Er zijn maar drie aspecten van de geselecteerde maatregelen, waar–

over jurisprudentie bestaat die directe consequenties heeft voor de
wetgever. De overige jurisprudentie beoogt de neigingen van uitvoerings–
organen om van de wet af te wijken in te dammen door nadruk te leggen
op de bepalingen van de wet.

Conclusies reparatie
De commissie stelt vast, dat reparatie van het werkloosheidsbegrip

een wetstechnische noodzaak was met betrekking tot de uitspraken van
de CRvB, en een uitvoeringstechnische met betrekking tot de moeilijke
uitvoerbaarheid van de betrokken wettelijke bepalingen. Bedrijfsvereni–
gingen hebben zich desondanks tezeer als belangenbehartigers opge–
steld en ook teveel de ruimte daarvoor gekregen.

Gezien de trage afhandeling van de reparatie van deze wetgeving kan
enerzijds worden vastgesteld dat het een moeilijk oplosbare proble–
matiek is, maar anderzijds ook dat het ministerie hier geen zware priori–
teiten legde.

De Kamer stelt nog steeds het belang van rechtszekerheid en rechts–
gelijkheid boven het belang van een eenvoudig uitvoerbare wet.

De reparatie van de arbeidsverledeneis toont, dat een betrekkelijk
technisch onderwerp veel sneller te repareren is. De regering heeft hier
een beleid kunnen voeren gericht op eenvoudige oplossingen voor
uitvoeringsproblemen, dat los staat van de oplossingen die de uitvoe–
ringsorganen aanreikten.

De reparaties van het arbeidsongeschiktheidscriterium tonen hoe de
wetgever wetsinstrumenten hanteert om de onbedoelde uitvoeringsef–
fecten van eerdere wetgeving te corrigeren.

De afschaffing van het opstapje is een voorbeeld van een correctie van
ineffectieve wetgeving.

2.5. Conclusies

De commissie concludeert, dat de wetgever nieuwe beleidsdoelstel–
lingen gerealiseerd heeft door de invoering van de nieuwe Werkloos–
heidswet. Hoewel de uitvoeringsorganen nauw betrokken waren bij het
wetgevingsproces, was naar het oordeel van de commissie de reparatie–
wetgeving, die uit dit proces voortvloeide, vooral gericht op het
wegnemen van uitvoeringsproblemen, die door bepalingen in de nieuwe
Werkloosheidswet ontstonden. De betrokkenheid van de uitvoeringsor–
ganen bleek dus geen garantie te zijn voor een wetgeving zonder uitvoe–
ringsproblemen.

Ook met de invoering van de Toeslagenwet realiseerde de wetgever
nieuwe beleidsdoelstellingen. Deze wet heeft, zo concludeert de
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commissie, na de invoering ervan niet tot uitzonderlijke uitvoeringspro–
blemen geleid.

De reparatiewetgeving met betrekking tot de afschaffing van de
verdiscontering, de aanpassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium
en de aanscherping van de herplaatsingsbepalingen tijdens de Ziektewet–
periode was er, zoals de commissie concludeert, op gericht om de
uitvoeringspraktijk zodanig bij te sturen, dat de oorspronkelijke doelstel–
lingen van deze bepalingen alsnog geëffectueerd zouden worden.

De bepalingen over de tijdelijke verhoging van de AAW/WAO-uitke–
ringen met één arbeidsongeschiktheidsklasse hebben tot reparatiewet–
geving geleid, omdat ze onvoldoende geschikt bleken om de beoogde
doelstelling ermee te bereiken.

De commissie concludeert, dat een niet onaanzienlijk deel van de
onderzochte (reparatie)wetgeving enerzijds bij een zorgvuldiger wetge–
vingsproces, anderzijds bij een rechtmatige uitvoeringspraktijk
achterwege had kunnen blijven.

3. WETGEVING EN UITVOERING

3.1. Inleiding

In dit onderdeel wordt de relatie tussen wetgever en uitvoeringsorgani–
satie onderzocht en beoordeeld naar een aantal aspecten van de onder–
zochte wetgeving, te weten de uitvoerbaarheid van wettelijke bepalingen
en enige handhavingsaspecten van de wettelijke bepalingen.

De uitvoerbaarheid van de wetgeving wordt in paragraaf 3.2. onder–
scheiden in relatieve en absolute uitvoerbaarheid.

Relatieve uitvoerbaarheid betreft de termijn waarbinnen de uitvoering
moet plaatsvinden, absolute uitvoerbaarheid betreft de noodzakelijke
voorwaarden voor uitvoering, afgezien van de termijnen.

Absolute uitvoerbaarheid wordt beschouwd in verhouding tot het
maken van de politieke keuzen, en de door de wetgever gewenste indivi–
duele rechtvaardigheid, en in termen van aandacht voor de complexiteit
van de wetgeving en contra legem uitvoering.

Conclusies worden getrokken over de prioriteitstelling van de wetgever
op deze aspecten, alsmede over de opstellmg van de uitvoeringsorgani–
saties op deze punten.

De handhaafbaarheid van wetgeving wordt in paragraaf 3.3.
beschouwd onder de noemers van respectievelijk de werkdruk van het
bestuurlijk en justitieel apparaat, de fraudegevoeligheid van regelgeving
en de rechtshandhaving ervan.

Conclusies worden getrokken over de effectiviteit van het optreden van
de wetgever.

3.2. Uitvoerbaarheid van wettelijke bepalingen

3.2.1. Inleiding

In dit onderdeel wordt nagegaan, in hoeverre uitvoerbaarheid van
wettelijke bepalingen een rol speelt bij de activiteiten van de wetgever.
Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen relatieve uitvoer–
baarheid, dat wil zeggen de uitvoering kan binnen een bepaalde termijn
plaatsvinden, en absolute uitvoerbaarheid, dat wil zeggen de noodzake–
lijke voorwaarden voor uitvoering zijn los van een uitvoeringstermijn
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aanwezig. Bij het eerste komen met name invoeringsproblemen aan de
orde, bij het tweede met name structurele problemen. Vervolgens wordt
de vraag aan de orde gesteld, op welke wijze de wetgever met uitvoer–
baarheid in het wetgevingsproces rekening houdt.

3.2.2. Relatieve uitvoerbaarheid

De commissie heeft vastgesteld, dat in het wetgevingsproces herhaal–
delijk expliciet aandacht is gegeven aan de relatieve uitvoerbaarheid van
specifieke wettelijke bepalingen. Een voorbeeld daarvan is de herbeoor–
deling door de Gemeenschappelijke Medische Dienstvan beneden
35-jarigen na de afschaffing van de verdiscontering.

Hierover stelden Kamerleden vragen118:
PvdA: deze leden wezen op de, in het advies van de GMD uitgebreid

uiteengezette, praktische problemen met betrekking tot een collectieve
herbeoordeling. Ook wensten deze leden nadere informatie over de
gevolgen van de wetswijziging voor de werkbelasting van de uitvoerings–
organisatie van zowel de bedrijfsvereniging als de gemeenten.

CDA: deze ieden vroegen zich af of de uitvoeringsorganen wel
voldoende geëquipeerd waren voor de herkeuringsoperatie.

VVD: deze leden wilden een reactie op de stelling van het
GMD-bestuur, dat voor de noodzakelijke keuringen ten minste drie jaar
nodig is, terwijl medewerkers van de GMD zeiden: «herkeuring WAO'ers
is een klus die geklaard kan worden» (Volkskrant 7/8/85).

Van regeringszijde werd hierop geantwoord119, dat de tegengestelde
berichten van de GMD over de periode waarin de herbeoordeling plaats
zou kunnen vinden betrekking hadden op de oude overgangsmaatregel.
Inmiddels was een aanvullmg van de overgangsmaatregel voorgesteld.
De termijn van herbeoordeling was verlengd tot twee jaar. Tevens werd
de mogelijkheid gecreëerd om via ministeriële regelgeving voor bepaalde
categoriën personen de periode van herbeoordeling anders vast te
stellen (artikel 53,lid 6 IWS). Hiermee was tegemoet gekomen aan
eventuele uitvoeringstechnische problemen. De GMD had aangegeven,
dat de termijn van twee jaar te kort zou zijn120. De herbeoordelingspe–
riode is uiteindelijk in de praktijk met een half jaar verlengd'21.

Ook de overgangsregeling van artikel 43, lid 1 IWS, handhaving grond–
slagensystematiek AAW tot de zogenaamde «uitkeringsverjaardag» was
getroffen om een geleidelijke overgang naar het nieuwe systeem van de
TW tot stand te brengen. Een overgang per 1-1-1987 zou de uitvoerings–
organen volgens de staatssecretaris immers voor niet geringe problemen
plaatsen122.

In algemene zin werd met name door de oppositiepartijen aandacht
aan de uitvoeringsproblemen bij de invoering van de nieuwe wetgeving
besteed.

De PvdA-fractie constateerde dat zowel de voorgestelde stelselher–
ziening als de problemen met betrekking tot de invoering daarvan voor
de uitvoeringsorganisaties zouden leiden tot een onoverkomelijk aantal
problemen123 en begreep niet waarom het kabinet zich zo ver van de
werkelijkheid had vervreemd door als invoeringsdatum vast te blijven
houden aan 1 mei 1986. Ook de VVD-fractie stelde hierover vragen124.

De regering reageerde hierop als volgt. Evenals de fracties was de
regering van mening dat bij de invoering de nodige zorgvuldigheid moest
worden betracht. Daarom had de regering besloten, teneinde een verant–
woorde en zorgvuldige uitvoering van de verschillende wetsvoorstellen
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en onderdelen daarvan te bereiken, in artikel 71 IWS geen datum van
invoering op te nemen. Het technisch overleg met de FBV en de SVR
was nog niet afgerond; met de oplossing van technische knelpunten
werden goede vorderingen gemaakt. In het genoemd overleg was ook
gesproken over het tijdstip van invoering. Van de zijde van de bedrijfs–
verenigingen was gesteld dat na afronding van de politieke besluit
vorming een voorbereidingstermijn van 6 maanden gewenst was. Dat zou
met zich mee brengen dat, uitgaande van afronding van de politieke
besluitvorming in de Tweede Kamer voor het begin van het reces in
verband met de Kamerverkiezingen (eind april 1986) inwerkingtreding
vanaf ongeveer 1 oktober 1986 mogelijk zou zijn. Uit het overleg met de
uitvoeringsorganisaties was de regering niet gebleken dat de invoering
van de stelselherziening voor die organisaties tot onoverkomenlijke
problemen zou leiden, zoals de PvdA-fractie meende te moeten consta–
teren'25.

Bij de discussie over de relatieve uitvoerbaarheid speelden tijdens de
stelselherziening vooral drie factoren een rol, namelijk de vele wijzi–
gingen, die nog tijdens de behandeling in de Kamer werden aangebracht,
ook in het wijzigingsvoorstel (19 606), het feit dat het deels om geheel
nieuwe wetgeving ging waarbij nog uitvoeringsbesluiten getroffen
moesten worden en de signalen, die over de uitvoerbaarheid door de
uitvoeringsorganen zelf werden gegeven met betrekking tot de beoogde
invoeringsdata.

Voor de PSP was het duidelijk dat de nieuwe wetgeving tot zeer grote
uitvoeringsproblemen zou leiden, onder ander door de gedeeltelijke
overheveling van uitkeringen van gemeenten naar bedrijfsverenigingen.
«In bijna alle brieven die wij van betrokkenen ontvingen, staat dat
1 oktober (1986) - een datum die al later ligt dan de oorspronkelijk
bedoelde - volstrekt onhaalbaar is.» Gewezen werd op de SVR en met
name op een brief van 4 april 1986 van de FBV, waarin stond dat men
zeker niet voor 1 januari 1987 in staat zou zijn behoorlijk te werken op
grond van het ontbreken van nadere regels voor een groot aantal
begnppen die in de nieuwe wetgeving voorkomen: het begrip
werkloosheid, de referte-eis, de arbeidsverledeneis, het herlevingsrecht,
een aantal uitsluitingsgronden, de daglonen, de vrijwillige verzekering, de
onbetaalde arbeid, de inkomenstoetsing in het kader van de Toesla–
genwet, de inhouding belasting en premies in het algemeen en bij
samenloop van uitkeringen in het bijzonder'26.

Ook in de volgende citaten uit de behandeling van de voorstellen in de
Tweede Kamer komen de bovengenoemde drie factoren naar voren127

Mevr. Van Nieuwenhoven (PvdA): «Wij zijn er ons van bewust dat ook
de vandaag gemaakte opmerkingen op zichzelf weer aanleiding zouden
kunnen vormen voor wetswijzigingen, die op hun beurt weer zouden
kunnen leiden tot reparatie en vervolgens tot geheel nieuwe wetsvoor–
stellen. De Kamer lijkt een beetje in een kringetje rond te draaien. Mijn
fractie is nogal bezorgd met het oog op het feit dat wij de uitvoeringsor–
ganisaties vanaf 1-1-1987 hiermee belasten, terwijl het volgens ons niet
geheel duidelijk is wat er nog allemaal komt. Kan de staatssecretaris
zeggen of de nota naar aanleiding van het nader verslag hem tot verdere
reparatie heeft gebracht?» (p. 409).

Staatssecretaris De Graaf: «Voor zover ik het kan overzien, is dit
inderdaad wel het einde van de bijstellingen met betrekking tot de
stelselwijziging. Het lijkt mij niet uitgesloten dat na de invoering van de
stelselwijziging blijkt dat hier en daar toch nog de behoefte aan
bijstelling zal bestaan. Ik herinner mij dat de invoering van de WW in
1952 gevolgd is door drie technische wijzigingen. Het ligt dan zeker voor
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de hand dat bij het operationeel maken van de stelselherziening nog
enkele onvolkomenheden zullen blijken te bestaan, die later tot bijstelling
zullen leiden. Maar voor zover ik het op dit moment kan overzien en er
informatie over heb weten te vergaren, ook uit opmerkingen van de
uitvoerders, lijkt het mij dat dit nu zeker niet het geval behoeft te zijn.»
(p.414).

Mevr. Groenman (D66): «Moeten wij er niet toe besluiten, de wet een
paar maanden later in te voeren? Laten wij nu bij een zo omvattende
wijziging van het wettelijke stelsel verstandig zijn en tijdig besluiten om
de uitvoerders iets meer tijd te geven. Die tijd is hard nodig, ook om aan
alle betrokkenen duidelijk te maken wat er gebeurt. Tevens kan wat
preciezer worden gekeken naar een aantal uitvoeringsregels en besluiten.
Zo nodig kan de wet nog verder worden gerepareerd. Ik wil dit de
regering dringend vragen.»(p. 412).

Staatssecretaris De Graaf: «Mevrouw Groenman stelde ook de vraag
of nu het einde is bereikt. Zij meende nu toch nog even aan de rem te
moeten trekken. Wat verliest de regering daarmee? Elke vertraging zorgt
voor een vrij forse meeruitgave voor de rijksbegroting en uiteraard voor
een mindere uitgave van de fondsen. Ook om die reden hechten wij
eraan dat deze stelselherziening zo snel mogelijk, dus op 1-1-1987 wordt
ingevoerd.»(p. 416)

Mevr. Kraaijeveld-Wouters (CDA): «Er zijn nogal wat wijzigingen die
duidelijkheid verschaffen over de uitvoeringspraktijk. Mede naar
aanleiding van vragen van onze kant zijn er vele kleine, maar relevante
wijzigingen aangebracht.Maar de vraag blijft of inderdaad alle bedrijfs–
verenigingen op tijd in de startblokken kunnen staan. Wij horen hier en
daar toch zorgelijke geluiden en zouden daarop graag nog een reactie
krijgen.»(p. 413)

Staatssecretaris De Graaf: «Mevrouw Kraaijeveld heeft ook gevraagd
of alle uitvoeringsorganen op dezelfde wijze in de startblokken staan. Als
het goed is, is dit het geval. Voor alle uitvoeringsorganen geldt dezelfde
datum van invoering. Het is mij bekend dat men zeer goed op de
invoering van deze wetgeving voorbereid is. Ik doel met name op de
bedrijfsverenigingen. Waarschijnlijk is haar vraag ingegeven door krante–
berichten over problemen met het op korte tijd invoeren van de verzeker–
denadministratie. Hier is nogal wat discussie over. Misschien is dit bij
haar blijven hangen. Dit staat in beginsel los van de invoering van de
stelselwijziging.»

Mevr. Kraaijeveld-Wouters (CDA): «Mijn vraag had hier niets mee te
maken. Mijn vraag is ingegeven door een aantal ontmoetingen met
mensen van bedrijfsverenigingen. Hieruit bleek dat de één veel optimisti–
scher over de invoering spreekt dan de ander. Sommigen zijn zeer pessi–
mistisch.»

Staatssecretaris De Graaf: «Ik ben van nature zeer optimistisch».(p.
416).

De commissie constateert dat de regering echter tegelijkertijd als
onvermijdelijk beschouwt dat onvolkomenheden in nieuwe wetgeving pas
zichtbaar worden na inwerkingtreding daarvan. Vrees voor mogelijke
kinderziekten bij uitvoering van nieuwe wetgeving leidde niet tot
wijziging van de invoeringsdatum.

Met betrekking tot de invoering van de nieuwe Werkloosheidswet
merkte staatssecretaris De Graaf bijvoorbeeld op128: «Na afronding van
de besluitvorming in de Tweede Kamer is bij nadere bestudering ten
departemente gebleken dat de wetsvoorstellen stelselherziening, in
belangrijke mate als gevolg van amendering, nog enige in hoofdzaak
technische onvolkomenheden bevatten. Ook uitvoeringsorganen zijn, bij
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de voorbereidingen die getroffen moeten worden voor de uitvoering van
het herziene stelsel, gestuit op een aantal onduidelijkheden en
knelpunten, die niet in de eerdere fase van advisering zijn onderkend.
Indien Kamer en kabinet voor de behandeling van de wetsvoorstellen
meer tijd ter beschikking had gestaan, had een aantal van de nu in het
wetsvoorstel gecorrigeerde onvolkomenheden voorkomen kunnen
worden. De omvang van het pakket maatregelen en de uit een oogpunt
van rechtvaardigheid daarin aan te brengen verfijningen zijn in dit
verband belangrijker factoren geweest dan het tempo waarin de behan–
deling heeft plaatsgevonden. Uitvoeringsorganen zouden bij de gedetail–
leerde voorbereiding van de feitelijke uitvoering te allen tijde alsnog op
onvolkomenheden in zo'n complex geheel van wetgeving zijn gestuit.»
Ook stelde de regering: «Uit het overleg dat met uitvoeringsorganen is
gevoerd, is ons niet gebleken dat bij invoering op 1-1-1987 onoverkome–
lijke problemen zijn te verwachten. Dit neemt niet weg dat wij ons reali–
seren dat wij van uitvoeringsorganen een grote inspanning verwachten.

Overigens menen wij dat bij een omvangrijke herziening van een
samenstel van wettelijke regelingen als de sociale zekerheidswetgeving,
enige aanloopproblemen zeker niet kunnen worden uitgesloten. Dit geldt
echter zowel bij invoering op 1-1-1987 als bij invoering op een later
tijdstip. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat de verschillende
uitvoeringsorganen met de nodige inzet zorg zullen dragen voor een
verantwoorde overgang naar het herziene stelsel. Ten aanzien van de nog
te treffen nadere regelgeving merken wij op dat de voortgang in de
voorbereiding daarvan bij zowel de SVR als het departement geen
aanleiding geeft te veronderstellen dat invoering per 1-1-1987 niet
mogelijk zal zijn129.

Dat in de Kamer wel werd nagedacht over het voorkomen van
ongelukken bij invoering, blijkt ook bij de behandeling van de Werkloos–
heidswet. De leden van de fractie van D'66 deden daarbij de suggestie
de wetsvoorstellen, voordat zij worden ingevoerd eerst, bijvoorbeeld voor
een deel van het land te laten schaduwdraaien. Door het voeren van een
schaduwadministratie zouden technische feiten van de nieuwe wetten
makkelijker aan het licht komen. Reparatiewetgeving zou dan tot stand
kunnen komen voordat sprake is van invoering130. Deze suggestie kwam
de regering onwenselijk voor131.

Snelheid brengt het risico van ongelukken met zich mee en dus
afwegingen over snelle of geleidelijke invoering.

Om de wetgeving zo snel mogelijk in te voeren werden er in de sfeer
van de uitvoerbaarheid risico's genomen.

Drs. M.A. Ruys, vanaf mei 1985 coördinator van de voorbereid'mg van
de stelselherziening, wees hier in het openbaar verhoor op:

«Er zijn zeker risico's gelopen. In die periode speelde ook de uitvoering
van de Wet op de Studiefinanciering en voor ons was dat min of meer
een spookbeeld. Ik had zelf ook wel zorg (..) over de vraag of wij de
uitvoeringsorganen, in het bijzonder de bedrijfsverenigingen, wel
voldoende tijd gaven om zich voor te bereiden op de uitvoering van de
nieuwe Werkloosheidswet. Er zijn dus zeker risico's gelopen, vooral in de
sfeer van het overgangsrecht.»

De commissie constateert, dat er in de Kamer aandacht voor de
relatieve uitvoerbaarheid in het algemeen was. Deze heeft er niet toe
geleid dat de wetsvoorstellen over de stelselherziening op een latere dan
door de regering voorgestelde datum werden ingevoerd. Andere overwe–
gingen, met name financiële, waren doorslaggevend. De verschuiving
van de invoeringsdatum, die in de praktijk plaatsvond, was niet het
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gevolg van aandacht voor uitvoerbaarheid, maar hing samen met het
verloop van het wetgevingsproces.

3.2.3. Absolute uitvoerbaarheid

Sluitende wetgeving
De vraag, of de wetgever in staat is bij de inrichting van de wetgeving

problemen bij de uitvoering geheel uit te sluiten , werd door de heer
Linschoten in het openbaar verAoorontkennend beantwoord:

«We praten nu over de Werkloosheidswet maar het komt vaak voor dat
wij in discussies rondom sociale zekerheidswetgeving of rondom fiscale
wetgeving moeten vaststellen dat de praktijk niet alleen ingewikkeld is en
moeilijk voor de volle 100% in te zien valt, maar dat je in die praktijk ook
gedragsreacties ziet die volgen op wetswijzigmgen, die als gevolg van
die gedragsreacties dan weer problemen met zich meebrengen in de
uitvoeringspraktijk. Wat ik ermee probeer te zeggen is niet, dat daar niet
een uiterste poging mogelijk is om het zo goed mogelijk te doen. Maar ik
heb niet de iilusie dat wij als wetgever in staat zouden zijn om voor deze
ingewikkelde samenleving dit type wetgeving 100% sluitend te maken
voor nu en voor de toekomst. Daar is de samenleving te dynamisch en te
veranderlijk voor.»

Niettemin heeft de commissie wel onderzocht, welke prioriteit de
uitvoerbaarheid van wetgeving voor de wetgever heeft in de verhouding
tot:

- het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen (het maken van
politieke keuzen);

- het streven naar individuele rechtszekerheid danwel globale rechts–
zekerheid;

en in termen van:
- aandacht voor beheersing van complexiteit van wetgeving en streven

naar vereenvoudiging daarvan;
- aandacht voor het tegengaan van contra legem-uitvoering.

Politieke keuzen en uitvoerbaarheid
Het element van de uitvoerbaarheid was ondergeschikt aan de

politieke keuzen die bij de stelselherziening gemaakt werden.

Drs. M.A. Ruys zei in het openbaar verhoor hierover:
«Op dat moment ging het toch vooral om politieke keuzen in het

parlement over een herschikking van uitkeringsrechten tussen werklozen
en arbeidsongeschikten en daarbij weer tussen jongeren en ouderen. In
die politieke discussie stond niet de uitvoerbaarheid centraal, zeker niet.»

Dit beeld wordt in het openbaar verhoor bevestigd door het
CDA-kamerlid de heer S.C. Weijers. Uitvoerbaarheid had volgens hem bij
alle mensen die in de Kamer met de nieuwe Werkloosheidswet bezig
waren, niet de hoogste prioriteit.

Niettemin week een enkele maal toch ook de politieke keuze voor de
uitvoerbaarheid.

Het WD-kamerlid de heer R.L.O. Linschoten zei in het openbaar
verhoor over dit punt:

«De oorspronkelijke gedachte van de VVD was om de duur van de
uitkering volledig te koppelen aan het arbeidsverleden. Welnu, wat er
tijdens de schriftelijke behandeling gebeurde, was dat op basis van
beschikbare gegevens heel moeilijk viel aan te tonen - verder dan vijf
jaar kon men niet teruggaan - wat dat arbeidsverleden van mensen was
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geweest. De oorzaak was het in die periode ontbreken van een verzeker–
denadministratie. Dat is een van de voorbeelden op grond waarvan wij
toen hebben gezegd wij hebben die wens en vinden dat ook een goed
principe, maar moeten dit toch loslaten omdat bij het vasthouden hieraan
in de uitvoeringspraktijk de grootst mogelijke problemen zouden
ontstaan.»

Het ging in dit geval om amendementen van het lid Linschoten132, die
hij in de Kamer op 9-4-1986 als volgt toelichtte: «De variant uit de
tweede nota van wijziging fixeert het feitelijk arbeidsverleden als
bepalende factor voor de uitkeringsduur tot het moment van een nadere
wetswijziging. In de loop van de jaren blijft het feitelijk arbeidsverleden
gelijk en groeit het fictieve arbeidsverleden. De fractie van de VVD is er
voorstander van, dit om te draaien. Zij kiest nu voor een feitelijk arbeids–
verleden van 5 jaar dat per jaar meer wordt.133

Deze amendementen werden door hem ingetrokken wegens onuitvoer–
baarheid, omdat het volgens de staatssecretaris, na een gesprek dat hij
had met het presidium van de SVR, niet waarschijnlijk was dat de verze–
kerdenadministratie al op 1-1-1987 zou functioneren134.

Individuele rechtvaardigheid/globale rechtszekerheid en uitvoerbaarheid
De commissie heeft vastgesteld, dat bij de kamerbehandeling van de

stelselherziening door de fracties aandacht is besteed aan de belangen
van bijzondere groepen uitkeringsgerechtigden en aan regeling van
specifieke situaties waarin uitkeringsgerechtigden zouden kunnen
geraken en dat deze aandacht regelmatig vertaald is in vragen en
voorstellen tot amendering van de wetsvoorstellen.

De heer S. C. Weijers zei hierover in het openbaar verhoor:
«Je bent heel druk bezig om de wet te toetsen voor allerlei mensen en

situaties die je bij wijze van spreken van nabij kent. Natuurlijk keek je of
je de wet in de gewenste zin kon bijstellen. Het is typisch voor de Neder–
landse wetgever, dat die altijd streeft naar een precisie die naar de
mensen toe bijna handmatig wordt.»

In veel gevallen werden de wetsvoorstellen naar aanleidmg van deze
vragen en amenderingsvoorstellen van de Tweede Kamer in de praktijk
niet bijgesteld. Maar in een aantal gevallen gebeurde dit wel, bijvoor–
beeld bij het alsnog rekening houden met niet-verzekeringsplichtige
werkzaamheden zoals lidmaatschap van een gemeenteraad of provinciale
staten in artikel 16 WW. Ook gebeurde dit bij de nadere definiëring van
het werkloosheidsbegrip in artikel 16 WW inzake het (nog) niet intreden
van de eerste werkloosheidsdag bij schorsing en non-actiefstelling,
waarbij de dienstbetrekking in stand blijft en loon doorbetaald wordt.
Andere voorbeelden zijn de invoering van de mogelijkheid om voor speci–
fieke groepen, zoals uitvoerende kunstenaars, bij de arbeidsverledeneis
een kortere periode in aanmerking te nemen en de verfijning van het
verzorgingsforfait bij de arbeidsverledeneis in artikel 42 WW.

Daarbij werd aan de individuele rechtvaardigheid prioriteit gegeven
boven de uitvoerbaarheid.

Mevrouw E. ter Veld, Kamerlid in de periode van de stelselherziening,
bevestigde dit in het openbaar verhoor:

«Het zal best gebeurd zijn dat een uitvoeringsprobleem vergroot is,
132 TK 1985-1986 4?~ maar als dat zo is geweest (...) dan heb ik dat gedaan vanuit een zeer
ontvangen 9 4-1986 goede overweging dat daar het belang van de werknemers uitdrukkelijk
133 Handeiingen TK 9-4-1986. p. 4360. moest prevaleren boven het belang van de uitvoering.» Over de wijziging
1M Handeiingen TK, 16 4-1986, p 4594 inzake het intreden van de eerste werkloosheidsdag bij schorsing en
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non-actiefstelling zei zij dat zij de voordelen daarvan voor de werknemers
bewust tegen de nadelen van een minder goede uitvoerbaarheid (grotere
gevoeligheid voor oneigenlijk gebruik) had afgewogen.

Niet in alle gevallen kan vastgesteld worden dat aldus verfijnde
regelingen daarmee ook minder goed uitvoerbaar werden. Ook werd,
naar de commissie heeft waargenomen, soms uitvoerbaarheid gesteld
boven individuele rechtvaardigheid. Een voorbeeld daarvan is de
herziening van de arbeidsverledeneis. De problemen, die bij de uitvoering
ontstonden, waren gelegen in de berekening van het arbeidsverleden
door middel van het zogenaamde 8 uren-criterium136. De wijziging van dit
criterium leidde tot een iets ongunstiger regeling voor sommige
jongeren. Staatssecretaris Ter Veld erkende dat de lichte verzwaring van
de arbeidsverledeneis voor sommige jongeren inderdaad een negatief
effect hadden, maar vond dat acceptabel tegenover de verlichtingen die
ook geconstateerd zijn. Het grote voordeel van de nieuwe regeling was,
dat zij simpel registreerbaar was. De kleine nadelen die hier tegenover
stonden, moesten volgens haar maar geaccepteerd worden136.

Drs. M.A. Ruys gaf in het openbaar verhoor aan, dat de politieke inzet,
die de ambtenaren bij het wetgevingsproces dienden, was om bijvoor–
beeld voor het werkloosheidsbegrip een uitvoerbare definitie te vinden in
een balans tussen individuele rechtsbescherming en collectieve rechtsze–
kerheid.

15 TK 1990-1991. 21 892, nr. 3, p. 1.
136 Handelingen Tweede Kamer.
1990-1991. 13-3-1991. p 3423-2425
137 TK 1985-1986. 19 261, nr 6, p 9
"• Handelingen TK 10-4-1986, pag 4389
138 Handelingen TK 16-4-1986, pag 4592
140 TK 1985-1986, 19 261, nr. 7.

Mevrouw E. ter Veld zag in het openbaar verhoor het risico voor een te
grote nadruk op de individuele rechtsbescherming ook bij de uitvoering
zelf en de jurisprudentie:

«Ik denk dat je in de werkelijkheid altijd situaties tegenkomt die je in
geen wetsbepaling kunt vatten. Dat is niet erg, maar er zit wel een gigan–
tisch risico aan. Wetten stellen grenzen. Door voortdurende jurispru–
dentie heb je kans dat de grenzen zich constant verleggen: twijfelge–
vallen komen binnen de grenzen van de wet. Als zo'n proces zich
voortzet, dan heb je uiteindelijk een ontwikkeling (...) waardoor de hele
wet onuitvoerbaar wordt.»

Ingewikkeldheid/eenvoud en uitvoerbaarheid.
Bij de behandeling van de nieuwe Werkloosheidswet werd door een

aantal fracties de ingewikkeldheid van deze wet aan de orde gesteld.
De PvdA-fractie vond het onderscheid tussen weigerings– en uitslui–

tingsgronden niet duidelijk, er konden volgens deze fractie grote
problemen ontstaan met de uitvoerbaarheid van de wet137. De PvdA
vreesde dat bedrijfsverenigingen en gemeenten zouden worden gecon–
fronteerd met wetgeving die op vele punten onuitvoerbaar zou blijken te
zijn138. Dit gold ook het arbeidsurenverliescriterium.

Staatssecretaris De Graaf had de overtuiging dat de voor het arbeids–
urenverlies gekozen invulling van de WW goed uitvoerbaar was. Dat gold
ook voor andere invullingen. Hij was bereid om op elk moment zaken te
heroverwegen. Maar hij was gelet op wat hij op dat moment wist, van
mening dat de keuze de juiste was. Het voorgestelde systeem was
volgens hem niet ingewikkelder dan dat van de oude WW en de WWV139.

In het voorlopig verslag140, vastgesteld 2-1-1986, merkten fracties over
ingewikkeldheid en vereenvoudiging het volgende op.

De PSP: «Wat een eenvoudig en toegankelijk stelsel had moeten
worden, ontaardt in een buitengewoon ingewikkeld en ontoegankelijk
stelsel.» (p. 20);

De CPN verwees naar de mening van DIVOSA dat de konstruktie van
de WW te ingewikkeld is en niet tot vereenvoudiging leidde (p. 24);
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De GPV merkte op dat wat was begonnen als een operatie tot vereen–
voudiging van het systeem van werkloosheidsvoorzieningen is geëindigd
in een operatie die zou leiden tot een aanmerkelijk toenemende
complexiteit van de regelgeving (p. 30);

De PvdA betreurde dat voor de vereenvoudiging van de sociale
zekerheid wordt verwezen naar een afzonderlijke juridisch-technische
exercitie (p. 50);

D66 vroeg of vereenvoudiging nou niet juist een der doelstellingen van
de herziening was (p. 51);

Volgens de PPR erkende het kabinet met de opmerking over een
afzonderlijke juridisch-technische exercitie ter vereenvoudiging van de
sociale zekerheidsregelingen in een later stadium, dat de voorliggende
wetsvoorstellen geen vereenvoudiging inhielden (p. 51).

De regering antwoordde hierop, dat bij de totstandkoming van het
wetsvoorstel WW het streven naar helderheid en inzichtelijkheid een
duidelijke rol gespeeld had. De erkenning dat in de toekomst tot een
verdere vereenvoudiging kon worden overgegaan, liet naar haar mening
de in het wetsvoorstel tot stand gebrachte vereenvoudigingen onverlet.
Met de voorgestelde systematiek, de in het wetsvoorstel op meer dan
een plaats verhelderde begrippen, de zo duidelijk mogelijke afbakening in
de toedeling van bevoegdheden en met de voorgestelde uitvoering door
de bedrijfsverenigingen, hetgeen de uitvoeringsorganisatie met
betrekking tot de werkloosheidsregeling inzichtelijker maakt, vermocht zij
niet in te zien dat een vereenvoudigingsdoelstelling niet was gereali–
seerd141.

Door sommige fracties werd ingewikkeldheid mede benaderd vanuit
het standpunt van de «gebruikers» van de wetgeving.

Volgens de RPF leek het tegengestelde van vereenvoudiging bereikt,
doordat wij een stelsel van sociale zekerheid kregen dat nog alleen
toegankelijk was voor specialisten Gevreesd moest worden dat door de
complexiteit tevens de fraudegevoeligheid zou toenemen'42.

De PvdA vond de Invoeringswet Stelselherziening zo gecompliceerd
dat hulpverleners mensen, die met de WW en WAO te maken kregen,
nauwelijks zouden kunnen helpen143.

Ook door de uitvoeringsorganen werd de relatie tussen ingewik–
keldheid en uitvoerbaarheid een enkele maal aan de orde gesteld. In het
verslag van het onderzoek van het GAK naar de arbeidsverledeneis kwam
onder meer als conclusie naar voren: «Als de duur van het reële arbeids–
verleden nauwkeuriger dan in gehele jaren moet worden vastgelegd, zal
de uitvoerbaarheid van de arbeidsverledeneis aanzienlijk gecompli–
ceerder zijn.144

De commissie merkt op, dat de relatie tussen ingewikkeldheid, vereen–
voudiging en uitvoerbaarheid niet eenduidig is.

Dit ligt onder meer hieraan, dat de ingewikkeldheid van een wet nu
eens op zichzelf beschouwd wordt, dan weer in vergelijking met de
ingewikkeldheid van een andere wet.

De commissie constateert, dat de ingewikkeldheid van de wetgeving
en de vereenvoudiging daarvan met het oog op een betere uitvoer–
baarheid bij de stelselherziening wel aandacht, maar geen prioriteit
gekregen heeft. Dit werd bevestigd in de openbare verhoren.

De heer L. de Graaf, staatssecretaris van Sociale Zaken tijdens de
stelselherziening, zei in het openbaar verhoor, dat er bepaalde moeilijk–
heidsgraden zaten in de uitvoerbaarheid van de maatregelen. Een van de
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punten was het werkloosheidscriterium, een ander het systeem van de
toeslagwetgeving, met zijn inkomenstoets en vrijlatingsgrenzen. Het
laatste punt gaf in de praktijk naar de waarneming van de commissie
geen bijzondere uitvoeringsproblemen.

Kamerleden ten tijde van de stelselherziening zeiden in het openbaar
verhoor vereenvoudiging toen geen prioriteit gegeven te hebben:

De heer S. C. Weijers:
«Het wetgevende proces was ook bedoeld voor vereenvoudiging. Als je

kijkt wat wij met elkaar gemaakt hebben, zeg ik dat ik op dat punt geen
bloemen verdiend heb.»

Mevrouw E. ter Veld:
«Het wetsvoorstel was ingewikkeld. Het ging teveel uit van wat ik maar

even «gladde gevallen» noem, mensen die een zeer regelmatig arbeids–
patroon hadden en of volledig werkloos waren of volledig werkend
waren. Een aantal amendementen op een bepaald niet gemakkelijk
wetsvoorstel kunnen het nog iets ingewikkelder hebben gemaakt om het
te leren kennen. Ik heb wel eens gezegd dat je nu om een werkloosheids–
uitkering te kunnen uitrekenen anderhalf jaar opleiding nodig had.
Vroeger was een opleiding van een half jaar redelijk adequaat.»

(...) «Nog een conclusie die je kunt trekken is dat, als het gaat om
eenvoud of rechtvaardigheid, ik altijd de prioriteit bij rechtvaardigheid
heb gelegd.»

Mr. G.B. Nijhuiszet samengevat dat hij al bij de behandeling van het
wetsvoorstel had opgemerkt dat het niet tot vereenvoudiging, tot een
betere en eenvoudiger uitvoering zou leiden. Toch gaf hij zijn steun aan
de stelselherziening, omdat de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen moest worden geregeld. Ook werd het niet eenvoudiger volgens
hem, omdat de verschillende filosofieën van PvdA (het behoeftecri–
terium), CDA (het gezinsdenken) en WD (de individualisering) slecht
combineerbaar waren en dit alleen maar kon in de vorm van de Toesla–
genwet. Verder speelde een budgettaire taakstelling een rol.

Contra legem-uitvoering en uitvoerbaarheid
De mate van aandacht die tijdens het wetgevingsproces bestaat voor

uitvoerbaarheid, kan weerspiegeld worden in de uitvoeringspraktijk.
Wanneer regels in de praktijk onuitvoerbaar blijken te zijn, gaat het
uitvoeringsorgaan er soms toe over om zelf regels in de plaats te stellen
van de wetgeving, waarbij die wetgeving contra legem uitgevoerd kan
worden.

Dit is een van de voorkomende vormen van contra legem-uitvoering.

De commissie heeft dit onder meer waargenomen bij de wijziging van
de Werkloosheidswet met betrekking tot herziening van de arbeidsverle–
deneis.

De registratie van het arbeidsverleden zou onderdeel moeten uitmaken
van de verzekerdenadministratie. De ervaring met de inrichting van de
verzekerdenadministratie (VZA) leerde echter dat het criterium «een
dienstbetrekking van 8 of meer uren per week gehad hebben» zeer
moeilijk uitvoerbaar was.

Daarom waren de bedrijfsverenigingen nooit tot registratie van het
8-urencriterium overgegaan. Uitemdelijk is, met instemming van de
staatssecretaris van SZW, een tijdelijke regeling voor de bepaling van het
arbeidsverleden getroffen, vastgesteld in de circulaire van 21 december
1989 van de SVR. Deze regeling hield in dat de bedrijfsverenigingen het
tijdvak waarover loon is genoten registreerden, alsmede de in dat tijdvak
gelegen dagen waarover het loon is ontvangen: de sociale verzekerings
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(SV)-dagen. Deze registratie van SV-dagen vond reeds plaats ten
behoeve van de jaaropgave, welke dient ter vaststelling van het bedrag
aan verschuldigde premies. Het arbeidsverleden in weken werd vastge–
steld door het aantal kalenderdagen in het tijdvak te delen door 7. Omdat
deze oplossing een versoepeling van de arbeidsverledeneis inhield en
dus in het voordeel van betrokkenen was, werd hier niet over geklaagd,
maar uit juridisch oogpunt bezien was deze handelwijze niet juist'45.

Tijdens de Kamerbehandeling vroeg de fractie van D66 naar de
juridische status van de SVR-circulaire dd 21-12-1989. Werd hiermee
geen contra legem-beleid gesanctioneerd146?

Staatssecretaris Ter Veld bevestigde dat inderdaad sprake was van
contra legem-uitvoering. Vanzelfsprekend dient een dergelijke uitvoering
van de wet zoveel mogelijk vermeden te worden, maar de praktische
problemen voor de uitvoeringsorganen waren met het oude criterium
dermate groot geworden, dat geen andere oplossing mogelijk was dan af
te wijken van de wettelijke bepalingen. Deze ongewenste situatie diende
natuurlijk zo snel mogelijk te worden beëindigd, hetgeen ook een van de
redenen was waarom voor de behandeling van dit wetsvoorstel op spoed
was aangedrongen147.

Al eerder kwam contra legem-uitvoering in verband met de WW aan
de orde in het kader van de evaluatie van de stelselherziening sociale
zekerheid148.

De fractie van de PvdA vroeg in dit verband: Welke opvatting heeft de
staatssecretaris over een onjuiste dan wel contra legem-uitvoering van
de wet? In wiens belang wordt het geacht dat de WW ten dele niet en
ten dele moeilijk uitvoerbaar is? Heeft contra legem-uitvoering personele
gevolgen en budgettaire effecten149?

Staatssecretaris De Graaf antwoordde hierop: Onjuiste dan wel contra
legem-uitvoering is in beginsel onacceptabel. Indien in de praktijk van de
uitvoering echter blijkt, dat een regeling niet bedoelde effecten teweeg
brengt, is wijziging van de regeling noodzakelijk. Vooruitlopend daarop
kan zich de situatie voordoen dat in een uiterste geval en dan nog slechts
tijdelijk contra legem-uitvoering plaatsvindt. Een moeilijk uitvoerbare
wetgeving is in niemands belang. Zo zich personele en financiële
effecten voordoen, zijn deze niet kwantificeerbaar150. Later voegde hij
daaraan nog toe: De vraag inzake contra legem. De heer Linschoten
heeft er ook een aantal opmerkingen over gemaakt, met name in die zin
dat in een aantal gevallen de bedrijfsverenigingen verstandig hebben
gehandeld. Daar ben ik het mee eens. Wel is het zo dat het in die
situaties waar dan verstandig gehandeld is, zij het contra legem, wel
moet gaan om zaken waarvan wij ook samen vinden dat wij daar de wet
moeten aanpassen. Waar het in strijd is met onze bedoelingen, moet je
het zeker niet doen. Als voorbeeld van een onjuiste gang van zaken
wordt genoemd de vorstverletuitkering in het kader van de bouw151.

De commissie constateert dat het wetgevingsproces bij de Werkloos–
heidswet op een enkel punt een aanzet tot contra legem-uitvoering heeft
gegeven. Maar aan de andere kant heeft de commissie waargenomen,
dat contra legem-uitvoering bij dezelfde wet ook los van uitvoerbaarheid
heeft plaatsgevonden. De wetgever is in het wetgevingsproces naar de
waarneming van de commissie meer bezig contra legem-uitvoering terug
te dringen dan deze te voorkomen, door bewust rekening te houden met
uitvoerbaarheid.
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3.2.4 Benadering van uitvoerbaarheid door de wetgever

Wanneer de wetgever problemen voorziet bij de uitvoering van de
wetgeving die hij tot stand brengt, kan hij die wetgeving inhoudelijk
aanpassen om de uitvoerbaarheid daarvan te vergroten. Ook is het
mogelijk, dat hij regels over de organisatie van de uitvoering zo aanpast,
dat de uitvoeringsorganisatie beter toegerust is voor en toegesneden is
op de uitvoering van die wetgeving, waardoor de uitvoerbaarheid
daarvan gegarandeerd is. De commissie constateert, dat uitvoerbaarheid
tijdens de stelselherziening door regering en Kamer eenzijdig is geplaatst
in het kader van inhoudelijke aanpassing van de wetgeving.

Toch wordt tijdens de kamerbehandeling van de stelselheziening naast
de inhoud van de voorstellen ook wel de organisatie van de uitvoering ter
disussie gesteld. Maar dit gebeurde naar de waarneming van de
commissie meer in de discussiesfeer van parallelle of volgtijdelijke
behandelmg ten opzichte van de inhoudelijke wijzigingen in de wetgeving
dan vanuit de invalshoek van vergroting van uitvoerbaarheid door verbe–
tering van de uitvoeringsorganisatie.

Enkele voorbeelden daarvan zijn de volgende.

D66 voorzag in het algemeen grote problemen bij uitvoering van
wetsvoorstel wijziging AAW/WAO. «De gedeeltelijk arbeidsongeschikte
zal ook met de nieuwe WW te maken krijgen, met alle eisen en
bepalingen die daarbij horen en eventueel ook met de Toeslagenwet, de
IOW en de ABW. En maar toetsen en maar controleren! En dat alles door
verschillende uitvoeringsinstanties. (...) Hoe kan worden voorkomen dat
betrokkene niet de dupe wordt van niet goed op elkaar afgestemde
werkzaamheden van de uitvoerende organen?152»

Het CDA vond de samenhang tussen sociale zekerheid en arbeids–
marktbeleid onhelder. Het CDA suggereerde de volgende aanpak: in en
om de regionale arbeidsmarkt diende een samenhangend bestuurlijk
stelsel met één ingang waar alle vragen over uitkeringen, herkansingen,
bemiddeling arbeidsrecht, plaatsing van gehandicapten en arbeidsom–
standigheden samenvielen onder tripartiete verantwoordelijkheid.
«Telkenmale verwijzen de minister en de staatssecretaris naar de op
stapel staande arbeidsvoorzieningenwet en de organisatiewet voor de
sociale zekerheid. Dit is ons te mager. Wij vragen de minister uitdruk–
kelijk, zijn visie te geven op dit voor ons wezenlijke punt (...) Anders
gezegd, het leggen van de wet in handen van de bedrijfsverenigingen
kan niet zonder een visie op het verder verklinken van arbeidsmarktbeleid
en werkloosheidsverzekering.153»

De VVD vond het evenals het CDA niet juist dat de regering wel op
korte termijn wilde praten over uitvoeringsorganisatie aan de top, maar
de problematiek aan de voet wilde wegschuiven naar latere tijd. Juist de
cliënten hadden volgens de VVD belang bij een goede uitvoeringsorgani–
satie aan de voet, bij de integratie van uitvoeringsorganisaties en bij
regionalisatie'54.

De PSP-fractie was het opgevallen dat in de Memorie van Toelichting
bij de nieuwe werkloosheidswet erg weinig woorden besteed waren aan
het zeer omvangrijke uitvoeringsvraagstuk dat zou ontstaan als gevolg
van de voorgestelde wijzigingen in de sociale zekerheid'55 en de leden
van deze fractie vroegen in dit verband onder meer naar de verhouding
tussen de bereikbaarheid van de districtskantoren van de bedrijfsvereni–
gingen en die van de doorgaans lokaal georganiseerde sociale diensten
van de gemeenten.
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De relatie tussen de inhoud van de wetgeving en de aanpassing van de
uitvoeringsorganisatie kwam zo wel aan de orde tijdens de behandeling
van de wetsvoorstellen, maar bleef losstaan van uitvoerbaarheid en
leidde niet tot geïntegreerde voorstellen over uitvoerbaarheid in relatie
tot zowel inhoud als uitvoering. Uitvoerbaarheid wordt zo benaderd in
termen van aanpassing van de inhoud van de regels aan de mogelijk–
heden van een gegeven uitvoeringsorganisatie. De eventuele reorgani–
satie van de uitvoeringsorganisatie aan de top en aan de voet is tegelij–
kertijd een van de inhoud van de wetgeving losstaand wetgevingstraject.
Daarop zal de commissie nog nader ingaan.

3.2.5. Conclusies

De commissie concludeert, dat uitvoerbaarheid bij het wetgevings–
proces geen belangrijke rol gespeeld heeft.

De aandacht die de wetgever voor de invoeringsproblemen bij de
stelselherziening had was van de zijde van de regering nog enigszins
substantieel, van de zijde van de Kamer vooral verbaal bepaald.

De absolute uitvoerbaarheid van de wetgeving had bij de regering en
de Kamer een lage prioriteit in vergelijking met politieke doeleinden en
individuele rechtvaardigheid. Zij werd nauwelijks vertaald in termen van
aandacht voor beheersing van complexiteit van wetgeving en streven
naar vereenvoudiging daarvan. Evenmin waren regering en Kamer gericht
op het voorkomen van contra legem-uitvoering.

Wanneer er al aandacht van de wetgever voor uitvoerbaarheid was,
richtte deze zich eenzijdig op de aanpassing van de inhoud van de
wetgeving, waarbij de veronderstelde mogelijkheden van de uitvoerings–
organisatie als richtsnoer dienden.

3.3. Handhavingsaspecten wettelijke bepalingen

3.3.1. Werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat

Regering
In de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel nieuwe Werkloos–

heidswet156 worden opmerkingen gemaakt over de handhaafbaarheid van
de stelselherziening. Handhaving wordt daar hoofdzakelijk behandeld als
een capaciteitsprobleem van het bestuurlijk en justitieel apparaat. Hoe
groter de werkbelasting van deze apparaten, hoe kleiner de handhaaf–
baarheid.

Drie factoren beïnvloeden de handhaafbaarheid:
1. Het aantal beslissingen dat in het kader van de regelgeving wordt

genomen.
2. De beroepsgevoeligheid van de maatregelen.
3. De complexiteit van de regelgeving alsmede de juridische en feite–

lijke bewerkelijkheid van de regelgeving.

Op grond van een inschatting van deze factoren concludeerde de
regering, dat het voorgestelde pakket maatregelen de eerste periode na
invoering de werklast van het bestuurlijk en justitieel apparaat zou
vergroten. Op een aantal punten zullen burgers een vergrote behoefte
aan rechtsbescherming hebben.

Het bestuurlijk en rechterlijk apparaat zal vertrouwd moeten raken met
de nieuwe wetgeving. Naar verwachting zal de werkdruk op het
bestuurlijk apparaat in de structurele situatie geen toename vertonen,
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onder meer omdat uitvoering van de nieuwe Werkloosheidswet in
handen van de bedrijfsverenigingen komt en de werklast van de
gemeenten daardoor afneemt, ondanks het feit dat deze de uitvoering
van de Wet Inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers (de latere
IOAW) ter hand gaan nemen.

Wat betreft de complexiteit van de regelgeving, die bepalend is voor
de behoefte aan rechtsbescherming van uitkeringsgerechtigden, is de
regering van oordeel dat er in het nieuwe stelsel deels sprake is van een
vereenvoudiging en stroomlijning, vanwege de concretisering van
begrippen (werkloosheidsbegrip) en vereenvoudiging van bepalingen
(referte-eis).

Al met al zal de werklast voor het justitieel apparaat voor een deel
blijvend toenemen, vooral door de beroepsgevoeligheid van de
wetgeving inzake AAW/WAO en de gelijkstelling van gehuwden en
ongehuwden in de wet.

Op grond van deze beschouwing kan de conclusie getrokken worden,
dat de regering dus verwacht dat de handhaafbaarheid van het stelsel zal
afnemen.

Kamer
De Kamer had geen kritiek op deze benadering. Wel legde de Kamer

andere accenten bij de inschatting van de genoemde factoren. De Kamer
gaf, net als de regering, wèl inhoud aan deze factoren, maar niet aan het
begrip handhaving.

Zo legt de Kamer gedurende de behandeling van de stelselherzienings–
voorstellen veel nadruk op de beroepsgevoeligheid van het begrip
passende arbeid. Zal het codificeren van dit begrip, terwijl de jurispru–
dentie nog niet is uitgekristalliseerd, niet leiden tot een golf nieuwe juris–
prudentie? De staatssecretaris denkt van niet157.

Meer dan de regering maakt de Kamer een punt van de beroepsgevoe–
ligheid van de begrippen «gezamenlijke huishouding» en «economische
eenheid» in de Toeslagenwet, en de gevolgen die deze zal hebben voor
de werkdruk bij bedrijfsverenigingen en Raden van Beroep.

Net als de regering verwacht de Kamer dat het aantal beroepsproce–
dures, zeker in de sfeer van de WAO, zal toenemen. En dus de werkdruk
bij bedrijfsverenigingen en Raden van Beroep.

Ten aanzien van de derde factor, de juridische en feitelijke bewerke–
lijkheid van de regelgeving, gaat de Kamer op tal van punten met de
regering in debat. Hier moet onderscheiden worden tussen werkdruk als
zodanig en werkdruk als gevolg van de tijdsdruk die op de stelselher–
ziening ligt.

Deze laatste vorm van werkdruk komt voort uit de noodzaak voor de
uitvoeringsorganen om complexe regelgeving als de onderhavige in zeer
korte tijd te implementeren. Daaronder valt ook de opdracht aan de GMD
om uitkeringsgerechtigden (WAO) beneden de 35 jaar binnen twee jaar
opnieuw te beoordelen.

Tot op het laatst bleven uitvoeringsorganen signalen doorgeven dat de
stelselherziening per 1 januari 1987 niet op een verantwoorde manier
kon worden ingevoerd. Eerder had de regering, op advies van de Raad
van State, de invoering al uitgesteld tot die datum.

De werkdruk komt ook onafhankelijk van de tijd aan de orde. Hoe hoog
zal de prijs van de stelselherziening zijn in termen van kosten en inspan–
ningen? Hoe zal de overdracht van taken van gemeenten naar bedrijfs–

156 TK 1985-1986 19 261 nr 3 biz 81 ev verenigingen geschieden? De regering ontkent niet dat aan de stelselher–
(par. 4.6) ziening extra inspanningen zullen zijn verbonden die aanleiding kunnen
157 Hand. TK, 1985-1986. biz. 4588 geven tot extra uitvoeringskosten158.
158 TK, 1985-1986,19 261, nr 15: biz. 89 Afgezien van de debatten rond het werkloosheidsbegrip in de nieuwe
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i9 TK, 1985-1986, 19 383, nr 5: blz. 24
160 In aanmerking moet worden genomen
dat onder de noemer AAW/WAO steeds alle
AAW gevallen worden meegeteld, dus ook
de AAW-reparatie in verband met gelijke
behandeling en AAW-voorzieningen.
Indien deze cijfers gerelateerd zouden
worden aan de groei van het aantal primaire
beslissmgen waartegen iemand in beroep
kan gaan (toekenningen, afwijzingen, herzie–
ningen, beëindigingen, sancties) dan zou
deze stijging voor de AAW/WAO vermoe–
delijk geheel afgevlakt worden De ZW en
de WW zouden een relatieve daling
vertonen

Werkloosheidswet, die eigenlijk meer over complexiteit en uitvoer–
baarheid gaan, vindt de meest expliciete werkdrukdiscussie plaats over
de uitvoering van de inkomenstoets in de Toeslagenwet. Zijn de bedrijfs–
verenigingen wel in staat de uit de uitvoering van de Toeslagenwet voort–
vloeiende controles op leefvorm te verrichten? Kunnen ze effectief
onderscheiden tussen thuiswonende en uitwonende jongeren?

De regering ziet geen probleem. In feite werkt er een zelfregulerend
mechanisme vanwege de samenhang tussen de Algemene Bijstandswet
en de Toeslagenwet159.

Regering en Kamer zagen handhaving tijdens de stelselherziening
blijkbaar in termen van de werkdruk van bedrijfsverenigingen en Raden
van Beroep. De Kamer was, meer nog dan de regering, bevreesd voor
het teruglopen van de handhaafbaarheid van het stelsel.

In hoeverre zijn de bovenvermelde inschattingen door de ontwikke–
lingen bewaarheid?

Beroepszaken, mensen en middelen
In de periode 1982-1992 is er bij de Raden van Beroep in het totaal

sprake van een geleidelijke stijging van het aantal nieuwe sociale verze–
keringszaken, veroorzaakt door de AAW/WAO, en sinds de stelselher–
ziening van een daling van het aantal nieuwe WW-zaken. Dit is des te
opmerkelijker, omdat - zoals bekend - met de stelselherziening een
integratie van de oude WW en de WWV heeft plaatsgevonden. Ook het
aantal nieuwe premiezaken daalt in 1991, na een stijging in de jaren
daarvoor.

Bij de CRvB is er tot 1992 sprake van een absolute daling van het
totaal aantal nieuwe sv-zaken, vooral door daling van het aantal
WW-zaken.

De golf beroepszaken die na de stelselherziening verwacht werd, is er
dus niet gekomen, ook niet in de AAW/WAO. Er is daar wel een gestage
stijging, toe te schrijven aan de toegenomen strijd om de arbeidsonge–
schiktheidsklasse (afschattingen), maar die is tot 1992 kleiner dan
verwacht. Pas met ingang van 1992 is er, alleen bij de CRvB, sprake van
een spectaculaire ontwikkeling160.
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Grafiek 1 Ontwikkeling nieuwe beroepszaken bij de Raden van Beroep/
Arrondissementsrechtbanken '82-'92
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De verwachting van deze golf van beroepszaken na de stelselher–
ziening (een self fulfilling prophecy!) heeft zeker geleid tot aanstelling
van nieuwe rechters en nieuw personeel bij de afdelingen beroepszaken
van de bedrijfsverenigingen.

De Raden van Beroep en de CRvB hebben er niet alleen in verband
met de stelselherziening rechters bijgekregen. Ook over de gehele
periode 1982-1992 is de toename van het aantal sociale verzekerings–
rechters en gerechtsauditeurs (assistent-rechters: deze worden vanwege
hun betekenis hier tot de rechters gerekend) fors.

Bij de CRvB steeg het aantal ondervoorzitters van 8 in 1983 via 10 in
1987 naar 11 in 1992, het aantal leden van 16 via 16 naar 23 en het
aantal gerechtsauditeurs van 8 via 16 naar 31. Het totaal aantal rechters
plus gerechtsauditeurs steeg van 64 in 1983 via 73 in 1987 naar 111 in
1992161.

Bij de RvB steeg het aantal sv-rechters (incl. voorzitters) van 56 in
1983 via 60 in 1987 naar 93 in 1992, en het aantal gerechtsauditeurs
van 14 via 22 naar 34. Het totaal (voorzitters, ondervoorzitters, gerechts–
auditeurs) steeg van 70 in 1983 via 82 in 1987 naar 127 in 1992'62.

Die stijging kan niet alleen worden verklaard uit het absolute aantal
beroepszaken dat stijgt, noch uit de zaken die volgens velen steeds
ingewikkelder worden.

Ook bij de bedrijfsverenigingen is er personele groei in verband met
het aantal beroepszaken. Bij de afdelingen beroepszaken is er sprake van
een totale groei van 241 full time equivalenten (fte) in 1982 via 320 in
1987 tot 389 in 1991. Bij enkele bedrijfsverenigingen (Metaalindustrie,
DETAM, Vervoer, BVG, Banken, Nieuwe Algemene, Nieuwe Industriële) is
de groei sinds 1987 behoorlijk tot spectaculair, bij andere is er nauwe–
lijks groei163.

Hetzelfde kan gezegd worden van de uitvoeringskosten benodigd voor
de behandeling van beroepszaken en de verwerking van uitspraken van
de sociale zekerheidsrechter (apparaatskosten).

De totale kosten (alle bedrijfsverenigingen) stijgen van f 23 487 000 in
1982 via f 34 998 000 in 1987 tot f 44 090 000 in 1991164.

61 Bron: Naamlijst leden rechterlijke macht.
162 Bron: Naamlijst leden rechterl i jke macht
163 Cijfers door de bedrijfsverenigingen aan
de enquêtecommissie verstrekt.
164 Cijfers door de bedrijfsverenigingen aan
de enquètecommissie verstrekt.
165 In de eerste jaren na 1987 een enkele,
daarna trok het aantal nieuwe gevallen iets
aan. Een indicatie: in 1991 kwamen er 38
nieuwe TW-gevallen bij de CRvB. in 1992
36.

De gehele periode 1982-1992 vertoont dus toegenomen investeringen
in mensen en middelen. Niet alleen de stelselherziening van 1987 heeft
deze stijging veroorzaakt.

Factoren handhaafbaarheid
Wat zegt dit alles nu over de inschattingen van de wetgever en vooral

over de handhaving van de genoemde sociale verzekeringswetten?

a. De complexiteit van de wetgeving (in termen van juridische en feite–
lijke bewerkelijkheid) bleek groot maar niet onoverkomelijk, als er maar
een flink aantal mensen en middelen worden ingezet.

b. De beroepsgevoeligheid van de stelselherziening bleek minder
groot dan verwacht.

Alleen al aan de hand van de Toeslagenwet kan de geringe beroepsge–
voeligheid van de behandelde sociale verzekeringswetten geadstrueerd
worden.

Anders dan de Kamer verwachtte, zijn er nauwelijks beroepszaken over
de Toeslagenwet gevoerd165.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 289



16$ Lees: gevoeligheid voor oneigenlijk
gebruik, misbruik en fraude
'•' TK, 1985-1986, 19 261, nr 3: blz 84.
Zie Bijlage VI 2 over de Aanbevelingen van
ISMO.
168 In het kamerdebat over het onderdeel
sociale zekerheid van het eindrapport ISMO
en het regeringsstandpunt daarover (UCV
21 oktober 1985, zie Bijlage VI 2) was de
Kamer zich bewust van de fraudegevoe–
ligheid van onderdelen van de stelselher
ziening waarin veel rekening wordt
gehouden met individuele omstandigheden
Het blijft echter bij opmerkingen, voorna–
melijk over bijstandsfraude Over het
sanctiebeleid wordt nauwelijks gesproken.

Uit Hoofdstuk II is ook duidelijk geworden waarom: de controle door
de bedrijfsverenigingen op partnerinkomen en leefvorm is nooit goed
ontwikkeld. De uitvoeringsorganen gaan uit van de juistheid van de door
de aanvrager verstrekte gegevens. De Toeslagenwet is mede hierdoor
gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik.

Daarmee wordt ook duidelijk wat de beperkingen zijn van de hier
behandelde opvatting van handhaafbaarheid.

Uitvoeringsorganen zijn enerzijds in staat onder grote werkdruk tot een
rechtmatige uitvoering komen, maar anderzijds sluit een redelijke
werkdruk een minder strikte naleving van de wet, en dus een tekort aan
rechtshandhaving, niet uit.

Als handhaving wordt opgevat als een functie van de werkdruk van het
bestuurlijk en justitieel apparaat, dan is de handhaafbaarheid van het
stelsel niet afgenomen, zoals regering en Kamer dachten, maar juist
verbeterd.

In deze opgevatting hoeft de regering niet veel meer te doen dan
zorgdragen voor de goede personele en financiële voorwaarden,
waaronder uitvoeringsorganen hun taak naar behoren kunnen uitoefenen.

3.3.2. Fraudegevoeligheid'66

In de Memorie van Toelichting op wetsvoorstel 19 261 werd wel
aandacht besteed aan de fraudegevoeligheid van de stelselherziening,
maar niet in het kader van de handhaafbaarheid.

De inrichting van deze wet ten opzichte van de aanbevelingen van
ISMO'67 werd aldus verantwoord:

«In deze wetgeving zal een spanningsveld blijven bestaan tussen de
doelstelling enerzijds om een voor belanghebbenden zo rechtvaardig
mogelijke regeling te treffen, anderzijds de doelstelling om een wet zo
stringent mogelijk op te zetten teneinde mazen daarin te voorkomen.
Gelet op de doelstelling om in elk geval in de nieuwe Werkloosheidswet
een zo eerlijk en doelmatig mogelijk systeem op te zetten, zal mede door
soms wenselijk geachte verfijningen voor meer specifieke situaties
misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling niet volledig uit te sluiten
zijn. Er zijn diverse regels ter voorkoming en bestrijding van misbruik en
oneigenlijk gebruik in de nieuwe Werkloosheidswet opgenomen, mede
met het oog op een aantal door ISMO van belang geachte aspecten.»

Deze aspecten zijn:
- concretisering van begrippen;
- diversificatie van sancties;
- opname van een minimumsanctie bij verwijtbare werkloosheid;
- omkering van de bewijslast tot het moment van ontstaan van de

werkloosheid bij verzwijging van relevante gegevens;
- uitbreiding van terugvorderings– en verrekeningsmogelijkheden;
- afschaffing van de glijdende schaal;
- misbruikbepalingen in de Toeslagenwet.
Het kabinet stelde zich voor dat de bedrijfsverenigingen in overeen–

stemming met het Algemeen Werkloosheidsfonds afdoende controle–
maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen van
ISMO.

Kamer168

De Kamer twijfelde in de schriftelijke en mondelinge behandeling
enerzijds aan de effectiviteit van fraudebestrijding en sanctiebeleid en
aan de mate waarin de ISMO-aanbevelingen zijn overgenomen, ander–
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>s TK, 1985-1986, 19 261, nr 8: blz. 125.
170 Amendement Ter Veld cs, ontvangen
8-4-1986 (TK, 19 261, nr 34), overgenomen
in de vierde nota van wijziging (TK, 19 261,
nr 60)
171 Amendementen van Ter Veld cs,
ontvangen 8-4-1986 (TK, 19 261, nr. 29) en
van Linschoten en Weijers, ontvangen
9-4-1986 (TK, 19 261,nr 39). Beiden
overgenomen in de vierde nota van wijzi–
gingen (TK, 19 261, nr. 60)
172 Eerste en tweede nota van wijziging, TK,
19 261, nr. 11 en nr. 16 (resp 7 februari en
21 maart 1986)
'" TK, 1985-1986, 19 261, nr 8: blz 89

zijds is de Kamer bezorgd over mogelijke aantasting van de rechtsbe–
scherming van de burger.

De staatssecretaris moet erkennen, dat niet volledig aan de aanbeve–
lingen van ISMO wordt voldaan'69.

Ook kan hij de zorgen van de Kamer over het misbruikrisico in de
Toeslagenwet niet wegnemen.

Inzake de arbeidsverledeneis aanvaardt de Kamer dat een methode
waarbij alleen wordt afgegaan op het reële arbeidsverleden van de
werknemer controleproblemen en misbruikrisico oplevert.

Daarnaast wordt de staatsecretaris uiteindelijk gedwongen de
omkering van de bewijslast in te trekken'70, gebeurt hetzelfde met de
minimumsanctie (later niveaubegrenzing geheten) bij verwijtbare
werkloosheid, zodat het sanctiebeleid geheel aan de bedrijfsverenigingen
wordt overgelaten171, en wordt het begrip verwijtbare werkloosheid na
uitvoerige discussies en raadpleging van de FBV genuanceerd172.

De staatsecretaris weet de Kamer bovendien te overtuigen van de
overbodigheid het evenredigheidsbeginsel in de wet vast te leggen173:

«Wij achten met hantering van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur voldoende waarborgen aanwezig voor een adequate toetsing
door de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep.»

Deze onderwerpen speelden geen belangrijke rol in het debat. Op de
aanbevelingen van ISMO werd na de eerste schriftelijke ronde slechts
incidenteel teruggekomen. Hierbij speelt ongetwijfeld een element van
verkokering binnen de Kamer: de fraudespecialisten hadden het
ISMO-debat beheerst, en nu waren de sociale zekerheidsspecialisten aan
het woord.

Al met al nam de Kamer een passieve houding aan als het ging om
deze aanbevelingen, en maakte hij zich wel hard als het ging om de
rechtsbescherming van de burger en de beleidsvrijheid van de bedrijfs–
verenigingen.

Citaat openbaar verhoor Linschoten over het afschaffen van de niveaube–
grenzing:

«Voorzitter: Maar u had er... op dit punt vertrouwen in dat de SVR dan
wel de Federatie van bedrijfsverenigingen hier verantwoord mee zouden
omgaan?

Linschoten: Ik had op dat moment... het idee dat het niet noodzakelijk
was om zo'n beperkt minimum in de wet op te nemen vanwege het
geringe effect dat ik daarvan verwachtte, en het gegeven dat ook de
Sociale Verzekeringsraad zei dat het niet nodig was, gegeven het
sanctiebeleid dat men voerde.»

Citaat openbaar verhoor Ter Veld:
«Van der Burg: U heeft een amendement ingediend om de omkering

van de bewijslast - een instrument van de bedrijfsverenigingen in de
strijd tegen de fraude - te schrappen. Waarom heeft u dat gedaan?

Ter Veld: Dat kan ik wel uitleggen. De tekst was zodanig dat, wanneer
een werknemer op heterdaad betrapt werd bij fraude, de bedrijfsver–
eniging bevoegd was, vanaf de eerste dag dat de uitkering werd
verstrekt, de uitkering in te trekken. Dat vond ik absoluut onjuist. De
uitkeringsduur kon door de nieuwe Werkloosheidswet van een half jaar
doorlopen tot zeveneneenhalf jaar. Ik heb toen nog wel geprobeerd -
maar ik heb dat niet als amendement kunnen indienen, omdat de fractie
van de Partij van de Arbeid er anders over dacht - te komen tot de
volgende constructie: als je op heterdaad betrapt bent, heeft de bedrijfs–
vereniging de bevoegdheid, vanaf een eerder moment de uitkering in te
trekken, als zij dat aannemelijk kan maken. Dat heeft het echter niet
gehaald.» ...
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174 Tussen schroom en daad, maart 1991
175 Zie Bijlage VI 2 voor een chronologie
176 Zie Bijlage VI 2 voor een overzicht van
het beleidsmatig en politiek vervolg op
Tussen schroom en daad.
177 TK, 1992-1993, 17 059, nr 180

«Ik moet eerlijk zeggen, dat ik mij geen andere maatregelen kan herin–
neren die ik specifiek op het punt van de fraudebestrijding in de
wetgeving heb geïncorporeerd.»

Novelle(19606)
Bij de behandeling van de Wijziging van een aantal voorstellen van wet

in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid, de
novelle die in september en oktober 1986 het parlement passeerde,
waren fraudebestrijding en sanctiebeleid slechts incidenteel aan de orde.
Er ontstond een discussie over de fraudegevoeligheid van de Toesla–
genwet en de controle daarop. Het kabinet zag geen problemen in de
controle op thuis– dan wel uitwonende jongeren.

Implementatie
Op het terrein van de sociale verzekering duurde het vijf jaar, voordat

een adviesaanvraag van de staatssecretaris van SZW leidde tot de publi–
catie van een SVR-onderzoek over signalering, behandeling en afdoening
van sociale verzekeringsfraude174. De adviesaanvraag was uitgegaan naar
aanleiding van het Eindrapport ISMO, samen met andere adviesaan–
vragen'75.

Handhavingsbeleid
In 1990 was er een omslag waarneembaar in de benadering van de

SVR door het ministerie. Er gingen harde brieven uit over met name het
sanctiebeleid in de WW. Van de SVR werd ook in andere opzichten een
aktieve houding verlangd, namelijk inzake toezicht op de bedrijfsvereni–
gingen.

Vanaf 1991 was er sprake van een meer geïntegreerde benadering van
de zijde van de regering176: de bestrijding van oneigenlijk gebruik,
misbruik en fraude wordt een onderdeel van het handhavingsbeleid,
waarin aandacht besteed wordt aan regelgeving, uitvoering en controle,
opsporing, maatregelen (terugvordering, sancties, vervolging) en toezicht
en sancties. In deze benadering wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen werkgevers– en werknemersfraude.

Vanaf 1992 ontplooide ook de SVR activiteiten op het gebied van de
rechtshandhaving. Zie de Nota Handhaving van de SVR, in het kader
waarvan per bedrijfsvereniging bestuurlijk gefiatteerde beleidsplannen
inzake handhaving tot stand komen. Op deze manier is fraudebestrijding
niet langer een uitvloeisel van controle. De bedrijfsverenigingen dienen
op een beleidsmatig aktieve en systematische wijze hun fraudesignalen
te genereren.

In de onderzochte periode is er dus, ondanks deze late ontwikkelingen,
in de sociale verzekeringswereld nauwelijks sprake van effectieve en
systematische bestrijding van oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude,
laat staan van een effectief handhavingsbeleid.

Regering en Kamer hebben, ondanks beleidsmatige overeenstemming,
laten geworden dat de implementatie van een en ander zeer moeizaam
op gang kwam.

En zelfs deze late ontwikkelingen garanderen geen succes. In de
jaarlijkse voorgangsrapportage fraudebestrijding, laatstelijk verschenen
op 23 juli 1993'77 is het nog steeds nodig om op de terreinen uitvoering
en controle en op het gebied van de bestuursrechtelijke reacties stevige
beleidsvoornemens te presenteren.

Er zal op controlegebied een verschuiving plaatsvinden van gegevens–
vergelijking achteraf naar het systematisch vooraf vergelijken van
gegevens.
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178 Eindrapport van de Heroverwegings–
werkgroep «Misbruikgevoeligheid van regel–
geving in de sociale zekerheid» Den Haag,
januari 1993 Blz 7-8
"9 - Zicht op wetgeving, dd 5 maart 1991

(22008, nr. 1-2);
- Met vaste hand, Verbetering van de
kwaliteit van de rechtshandhaving, dd
27 maart 1991 (22 045, nr. 1-2);
- Aspecten van rechtshandhaving op
het gebied van de sociale zekerheid, dd
5 december 1991 (22 457, nr. 1-2).

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat onder anderen de bedrijfs–
verenigingen verplicht tot terugvordering van ten onrechte verstrekte
uitkeringen.

Dergelijke beleidspunten behoorden ook ten tijde van het ISMO-debat
en de stelselherziening al tot de vaste voornemens.

Heroverweging fraudegevoelige regelgeving
In Hoofdstuk II is al uitvoerig ingegaan op de fraudegevoeligheid van

de door de commissie geselecteerde bepalingen.
Aan de hand van een recent Heroverwegingsonderzoek'78 kan uit

andere bron worden nagegaan of er nog steeds wat schort aan de
bepalingen van WW, ZW en WAO.

- Veel begripsomschrïjvingen blijken misbruikgevoelige elementen te
bevatten en hoge uitvoeringslasten met zich mee te brengen; de
gegevens die de regelgevmg vraagt, blijken moeilijk vast te stellen en te
controleren.

- Aan de hand van «criteria», zoals de mate van arbeidsonge–
schiktheid, het al dan niet hebben van inkomsten en de woon– en leefsi–
tuatie, wordt bepaald of er in specifieke gevallen recht op een uitkering
bestaat, en tot welke hoogte. Een te sterk doorgevoerde verfijning van de
criteria leidt tot ruimere mogelijkheden tot misbruik.

- De betrokkenheid van uitkeringsgerechtigden is niet groot, omdat
weinig consequenties aan het ontvangen van uitkeringen of het betalen
van premies zijn verbonden indien uitkeringsontvangers de «verzeke–
ringsvoorwaarden» niet goed naleven.

- Het oorspronkelijk vrij stringente onderscheid tussen sociale verze–
keringen en sociale voorzieningen is vervaagd. Ook in de sociale verzeke–
ringen zijn criteria een rol gaan spelen die behoren bij een mininimumin–
komensvoorziening. De samenhang tussen de regelingen is complexer en
daardoor onduidelijker geworden.

Het terrein van de vermijding van fraudegevoelige regelgeving was ook
al een onderdeel van de aanbevelingen van ISMO.

Ook hier heeft de wetgever in de jaren sinds ISMO niet veel voortgang
geboekt.

Als bestrijding van oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude en de
vermijding van op deze punten gevoelige regelgeving gezien worden als
aspecten van handhavingsbeleid, dan heeft de handhaafbaarheid van de
regelgeving in de onderzochte periode slechts bescheiden vooruitgang
geboekt.

3.3.3. Rechtshandhaving en wetgeving

Notas
De laatste jaren is de regering beleidsmatig anders gaan denken over

handhaving.
Een serie toepasselijke nota's over wetgeving en rechtshandhaving

heeft het licht gezien179.

In de Nota Met vaste hand wordt rechtshandhaving opgevat als het
bewerkstelligen van de naleving van wettelijke regels. Het kan daarbij
gaan zowel om het treffen van bestuurlijke en feitelijke oplossingen,
organisatorische maatregelen, administratieve voorzieningen, financieel–
economische bepalingen als om de juridische reactie op de niet-naleving
van rechtsregels.

In de Nota Aspecten van rechtshandhaving op het gebied van de
sociale zekerheid wordt onderscheiden tussen rechtshandhaving in ruime
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zin (het bewerkstelligen van een rechtmatige uitvoering van de regels) en
rechtshandhaving in enge zin (het voorkomen, opsporen en waar nodig
sanctioneren van onrechtmatigheden). De analyse van het zogenaamde
handhavingstekort wijst onder andere de cultuur van de uitvoerende
sector als een belangrijke factor aan. Handhaving in ruime zin is veelal
niet de optiek van waaruit de uitvoeringsorganen in de eerste plaats
plegen te denken en te werken. Deze nota is overigens buitengewoon
helder over de eisen die op dit punt aan uitvoeringsorganen gesteld
mogen worden.

«Uitvoeringsorganen zijn echter niet slechts verantwoordelijk voor het
verstrekken van uitkeringen. In hun wettelijke takenpakket ligt opgesloten
de verantwoordelijkheid voor een rechtmatige uitvoering van de wet. Uit
het feit dat aan de wet rechten op uitkering kunnen worden ontleend,
volgt rechtstreeks, dat deze uitkeringen dan ook alleen behoren ten
goede te komen aan hen die daarop inderdaad recht kunnen doen
gelden. En dit laatste kan uit de aard der zaak niet gezegd worden van
hen die zich frauduleus (trachten te) voorzien van een uitkering. De
uitvoerende taak impliceert op zichzelf dus al een belangrijke verant–
woordelijkheid voor de handhaving (in ruime zin).»

(Nota Aspecten van rechtshandhaving, blz. 12)

Wetgeving
Wat doet nu, het Heroverwegingsrapport indachtig, de wetgever zelf in

concrete en recente wetgevingstrajecten aan bevordering van de rechts–
handhaving? Een korte verkenning leert het volgende.

1°. Wetsvoorstel werkloosheidsbegrip (21 608)
In de Memorie van Toelichting wordt geen expliciete aandacht besteed

aan handhavingsaspecten, hoewel er onder andere gerepareerd moet
worden vanwege de moeilijke uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en
fraudegevoeligheid van het urencriterium. De wetgever houdt zich louter
bezig met wetgeving. De Kamer voegt hier weinig aan toe. Integendeel:
de Kamer benadrukt het belang van individuele rechtvaardigheid. Rechts–
gelijkheid prevaleert boven uitvoeringstechnische problemen van admini–
stratieve aard (TK, 21 608, nr. 10: blz. 2).

2°. Wetsvoorstel arbeidsverledeneis (21 892)
In de Memorie van Toelichting wordt geen expliciete aandacht besteed

aan handhavingsaspecten, hoewel er onder andere gerepareerd moet
worden vanwege de onmogelijke uitvoerbaarheid van het 8-uren
criterium.

Wel gaat SZW realistisch om met dit probleem: de gerezen uitvoe–
ringsproblemen worden teruggevoerd tot het bestaan van onregelmatige
arbeidsverhoudingen (15% van het totaal) en bij het zoeken van een
oplossing wordt uitgegaan van de noodzaak voor deze groep een
werkbare oplossing te vinden.

De Kamer maakt zich zorgen over het losser maken van de band
tussen arbeidsverleden en het verkrijgen van rechten en over rechtsge–
lijkheid.

3°. Wetsvoorstel TAV (22 228)
In de Memorie van Toelichting wordt expliciet aandacht besteed aan

dereguleringaspecten, waaronder worden begrepen: administratieve
lastenverzwaring bedrijfsleven, terugtreden van de overheid en werkdruk
bestuurlijk en justitieel apparaat. Handhaving in de zin van de nota's
rechtshandhaving, dus met aandacht voor de voorwaarden waaronder
uitvoeringsorganen tot een rechtmatige uitvoering kunnen worden
gebracht, komt niet voor. Wel: handhaving in de betekenis die in
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paragraaf 3.3.1. is behandeld. De werkdruk voor uitvoeringsorganen en
rechters wordt verminderd door heldere regels te stellen.

De Kamer besteedt noch in het Voorlopig Verslag, noch in het
Eindverslag aandacht aan deze problematiek.

4°. Wetsvoorstel TBA (22 824)
Voor dit wetsvoorstel geldt hetzelfde als voor het wetsvoorstel TAV.

Toegegeven wordt dat de uitvoeringsorganen zwaarder belast worden,
onder andere omdat de systematiek complexer wordt.

De Kamer stelt in het Voorlopig Verslag enige vragen over de gevolgen
voor uitvoeringsorganen en rechters. Daarin klinkt weliswaar de zorg
door dat de uitvoeringsorganen misschien niet adequaat met de nieuwe
regels zullen omgaan, maar aandacht voor rechtmatige uitvoering, dus
voor de nieuwe notie van rechtshandhaving, is dit niet te noemen.

In het Eindverslag komt de Kamer er al niet meer op terug.

5°. Wetsvoorstel TZA (22 899)
Voor dit wetsvoorstel geldt hetzelfde als voor het wetsvoorstel TBA.

De Kamer besteedt geen aandacht meer aan deze deregulerings–
aspecten.

De wetgever heeft dus in concrete wetgevingsprojecten wel oog voor
handhavingsaspecten, maar niet op de manier die op grond van de
nota's rechtshandhaving verwacht zou kunnen worden.

De wetgever maakt zich voornamelijk druk om de werklast voor uitvoe–
ringsorgaan en rechter, en doet weinig aan vereenvoudiging van regel–
geving.

Ook de centrale vraag in de recente benadering van rechtshandhaving,
namelijk hoe de wetgever zou kunnen bewerkstelligen dat wettelijke
regels worden nageleefd, wordt niet beantwoord.

3.3.4. Conclusie

Handhaving van wettelijke bepalingen omvat meer dan een capaciteits–
probleem van rechters en uitvoeringsorganen of de beroepsgevoeligheid
van bepalingen, al zijn deze factoren wel van invloed.

Vermijding van regelgeving die gevoelig is voor oneigenlijk gebruik,
misbruik of fraude is een ander aspect van handhaving.

Het bewerkstelligen van de naleving van wettelijke regels (rechtmatige
uitvoering van de wet) is een aspect dat sinds kort opgeld doet.

In een effectief handhavingsbeleid behoren al deze aspecten een rol te
spelen.

De commissie concludeert, dat de wetgever in de dagelijkse wetge–
vingspraktijk hoofdzakelijk uitgaat van de werkdruk van het bestuurlijk en
justitieel apparaat, zonder rekening te houden met het belang van een
strikte naleving van wettelijke regels.

De commissie stelt vast, dat handhaving op het terrein van de sociale
verzekeringen tot voor kort geen prioriteit bij de wetgever genoot.

3.4. Conclusies

De commissie concludeert, dat de criteria van de uitvoerbaarheid en
de handhaafbaarheid van de wetsvoorstellen een ondergeschikte rol
speelden bij het wetgevingsproces inzake de stelselherziening.
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De Commissie signaleert tevens een bepaalde mate van verkokering bij
de Tweede Kamer, die ertoe geleid heeft dat de inhoud van de sociale
verzekeringswetgeving, de organisatorische vormgeving van de
uitvoering van die wetgeving en de handhaving van die wetgeving
gedurende de onderzoeksperiode in betekenende mate los van elkaar aan
de orde konden komen. Gevolg daarvan is naar het oordeel van de
commissie geweest, dat vragen met betrekking tot inhoud, uitvoering en
handhaving bij het wetgevingsproces onvoldoende in hun onderlinge
verband zijn beschouwd en besproken, waardoor ook de wetgeving op
deze afzonderlijke terreinen niet volledig tot haar recht is gekomen.
Tevens constateert de commissie, dat ook de regering deze samenhang
niet benadrukt heeft, waardoor deze ook langs die weg in de Kamer niet
aan de orde gesteld is.

De commissie concludeert dat regering en Kamer bij het wetgevings–
proces geen uitdrukking hebben gegeven aan een integrale visie op
inhoud, uitvoering en handhaving van de sociale zekerheidswetgeving.
Dit is belemmerend geweest voor het resultaat van het wetgevings–
proces.
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VII TOEZICHT EN CONTROLE

1. INLEIDING

Op de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten wordt toezicht
gehouden door de Sociale Verzekeringsraad (SVR). Het is één van de
wettelijke taken van de SVR om erop toe te zien dat de uitvoeringsor–
ganen hun werk naar behoren vervullen. Controle op uitkeringsbesluiten,
premie-afdracht en uitvoeringskosten is een taak van de centrale
ifondsen, die dit werk overigens lange tijd door een speciale afdeling van
de SVR hebben laten uitvoeren.

De kwaliteit van het toezicht en de controle op de uitvoeringsorganen
zijn medebepalend voor de kwaliteit van de uitvoering: goed toezicht
leidt niet alleen tot correcties op foute beslissingen of gebrekkig beleid,
maar heeft ook een preventieve werking.

Om die redenen heeft de commissie onderzoek gedaan naar de
kwaliteit van het toezicht door de Sociale Verzekeringsraad en van de
controle door de centrale fondsen voor de werknemersverzekeringen. In
dit hoofdstuk komt het toezicht aan bod in de paragrafen 2 tot en met 5,
en de controle in de paragrafen 6 tot en met 9. Overigens is de
scheidslijn tussen toezicht en controle niet altijd helder. In paragraaf 4
van dit hoofdstuk staan de conclusies van de enquêtecommissie samen–
gevat.

2. DE SOCIALE VERZEKERINGSRAAD (SVR)

2.1. Korte introductie van de SVR

2.1.1. Positie en taken van de SVR

De Sociale Verzekeringsraad (SVR) is een zelfstandig bestuursorgaan,
opgericht op 6 november 1952 op grond van het bepaalde in de Organi–
satiewet Sociale Verzekeringen (OSV).

De SVR is onder meer belast met het toezicht op de uitvoering van de
socialeverzekeringswetten, de uitvoeringsorganen en de centrale
fondsen. Een overzicht van de wetten en organen die onder het toezicht
van de SVR vallen is opgenomen in bijlage VII.1.

Naast de toezichthoudende taak heeft de SVR nog andere wettelijke
taken:

- het coördineren van de uitvoering;
- het adviseren van de regering;
- het stellen van nadere regelen;
- het beslissen in geschillen;
- het voeren van de fondsenadministratie.
Op grond van haar formele taken vormt de SVR dus een belangrijke

schakel tussen beleid en uitvoering.

Als onderdeel van de opdracht aan de enquêtecommissie is een
deelonderzoek gewijd aan het functioneren van de SVR. Dit deelon–
derzoek moest antwoord geven op de vraag: «Op welke wijze heeft de
SVR invloed uitgeoefend op de totstandkoming en uitvoering van wette–
lijke maatregelen?»

Het deelonderzoek is toegespitst op twee kerntaken van de SVR, te
weten advisering en toezicht. Op de adviserende taak van de SVR wordt
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' Organisatie van de beheersing van de
sociale zekerheid, TK 1978-1979, 1 5 594.
nrs. 1-2.
2 Toezicht door de Sociale Verzekerings–
raad, TK, 1991-1992, 22 555, nrs 1-2.
3 De in deze paragraaf opgenomen gege–
vens zijn gebaseerd op door de SVR ten
behoeve van de enquêtecommissie opge–
stelde documentatie

ingegaan in hoofdstuk VI. Hier gaat het vooral om de toezichthoudende
taak van de SVR. Overigens zijn toezicht en advies voor een deel met
elkaar verweven.

2.1.2. Beeldvorming toezicht SVR

Het onderzoek naar de toezichthoudende taak van de SVR kan niet los
worden gezien van de beeldvorming over de toezichtuitoefening door de
SVR. Bepalend voor die beeldvorming zijn twee rapporten, namelijk:

- Het interimrapport «Organisatie van de beheersing van de sociale
zekerheid» (commissie Lamers, 1979)1

- Het rapport «Toezicht door de Sociale Verzekeringsraad» van de
Algemene Rekenkamer(1992)2

Beide rapporten geven een goed inzicht in het functioneren van de
SVR ten aanzien van zijn toezichthoudende taak. Er zijn echter verschil–
lende redenen voor het verrichten van aanvullend onderzoek in het kader
van de parlementaire enquête.

In de eerste plaats geldt ten aanzien van het rapport van de commissie
Lamers dat de hierin vervatte analyse ten dele gedateerd is. Ten aanzien
van het rapport van de Algemene Rekenkamer geldt verder als beperking
dat ze weliswaar wijst op tekortkomingen in de toezichthoudende taak
van de SVR, maar dat ze vrijwel niet ingaat op mogelijke verklaringen
voor die tekortkomingen.

De commissie merkt wel op dat de SVR inmiddels een ingrijpende
reorganisatie heeft ondergaan (1990-1992). Verwacht mag worden dat
die van invloed is op het (toekomstig) functioneren van de SVR. In dit
deelonderzoek kan hiermee slechts ten dele rekening worden gehouden,
aangezien de effecten van de reorganisatie nog beperkt zijn. De
commissie heeft op grond van deze overweging ervoor gekozen het
accent van haar analyse van de toezichthoudende taak te leggen op de
situatie in de jaren tachtig.

2.1.3. De formele bestuursstructuur van de SVR

Met het oog op de beschrijving van de formele bestuursstructuur zijn
onder meer de volgende vragen aan de SVR voorgelegd:

- Wat was in het afgelopen decennium (vanaf 1 -1-1983) en wat is nu
de formele organisatiestructuur van het bestuursniveau en het secreta–
riaat van de SVR?

- Hoe waren binnen die structuur de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden geregeld?

- Kunnen de veranderingen in de formele structuur en de verande–
ringen in de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegd–
heden worden toegelicht?

- Wie waren in het te onderzoeken decennium de raadsleden, door
welke personen werd het presidium gevormd en wie gaven leiding aan
het secretariaat3?

De hoofdlijnen worden hierna kort samengevat.

Raad
Artikel 35 en 36 van de Organisatiewet Sociale Verzekering (OSV)

regelen de samenstelling van de raad, de benoeming van de voorzitter,
de plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden.
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Sinds 1982 is het aantal raadsleden, naast een voorzitter, vastgesteld
op24.

Bij de aanvang van elke zittingsperiode (drie jaar) bepaalt de minister -
na ingewonnen advies bij de SER - opnieuw het aantal raadsleden,
benoemt acht onafhankelijke leden en plaatsvervangende leden, en wijst
de organisaties van werkgevers en werknemers aan die elk ook acht
leden en plaatsvervangende leden benoemen.

Ten aanzien van de onafhankelijke leden stelt het presidium van de
SVR de voordracht op en legt deze ter bekrachtiging aan de staatssecre–
taris voor. Bij de selectie wordt gekeken naar deskundigheid op het
terrein van de sociale verzekeringen. Als een secundair en informeel
selectiecriterium geldt het streven naar een evenredige verdeling over
politieke groeperingen.

Bij de aanvang van een zittmgspenode wordt bij Koninklijk Besluit
telkens voor de tijd van drie jaar een voorzitter benoemd.

Presidium
Aan het begin van elke zittingsperiode worden bij beschikking van de

staatssecretaris - op voordracht van de SVR - drie plaatsvervangende
voorzitters aangewezen, ieder afkomstig uit een van de drie geledingen
(werkgevers, werknemers, onafhankelijken). De plaatsvervangende
voorzitters vormen samen met de raadsvoorzitter het presidium van de
SVR.

Commissies
Tot januari 1992 kende de SVR, naast het presidium, twaalf

commissies. Deze commissies vormden qua samenstelling een afspie–
geling van de raad; alle groeperingen waren gelijkelijk vertegenwoordigd.
Een vertegenwoordiger van het ministerie van SZW woonde de vergade–
ringen van deze commissies bij.

In het najaar van 1991 besloot de raad, teneinde een betere
aansluitmg op de raadstaken te krijgen, tot een complete herziening van
de bestuurlijke (commissie)structuur. Tegelijkertijd werd besloten tot
instelling van een «Toezichtkamer» met als oogmerk te komen tot een
onafhankelijker toezicht.

Thans beschikt de raad, naast de Toezichtkamer en het presidium, over
de volgende vaste commissies:

- commissie advisering
- commissie informatievoorziening en onderzoek
- commissie bedrijfsindeling
- klachtencommissie
- commissie rechtspositie personeel

2.1.4. Het secretariaat

Op grond van artikel 40 OSV heeft de raad een secretariaat voor de
uitvoering van zijn taken. Aan het hoofd daarvan staat een algemeen
secretaris (AS), die zo nodig wordt ondersteund door andere secreta–
rissen. De algemeen secretaris staat niet alleen de raad bij, maar is ook
verantwoordelijk voor de werkorganisatie.

Tot aan de reorganisatie (1990) waren er twee sector-secretarissen:
JWTZ (juridische en wetstechnische zaken) en FEZ (financieel-econo–
mische zaken). Onder hen ressorteerden verschillende afdelingen die
zich bezighielden met de voorbereiding van de raadstaken. Ten slotte
was er tot medio 1987 sprake van een leidinggevende functionaris voor
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5 Er is overigens - zeker sinds de reorgani–
satie - sprake van een relatief sterke groei
in het aantal academici. werkzaam binnen
de SVR In 1982 bedroeg dit aantal nog 29,
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ten behoeve van de enquêtecommissie)
6 Aan dit specifieke aspect wordt aandacht
besteed in de volgende paragrafen

de sector SMZ (sociaal-medische zaken). Onder de sector SMZ vielen
het Bureau Medisch Adviseur en de Afdeling Onderzoek.

Alleen voor de toezichttaak was geen aparte sector aangewezen (of
secretaris benoemd).

Naast deze drie sectoren kende het secretariaat een Dienst Inspecties,
waarbinnen de financiële en wetstechnische inspectie centraal stond, en
vier ondersteunende stafafdelingen.

De personeelsomvang van het secretariaat nam in de onderzoekspe–
riode toe van 306 (ultimo 1983) tot 343 medewerkers ultimo 1992. Over
de personele samenstelling zijn op basis van de gesprekken met
(voormalige) SVR-medewerkers tijdens het vooronderzoek de volgende
gegevens verzameld:

- binnen de SVR werken relatief veel ex-medewerkers van bedrijfsver–
enigingen en van het GAK;

- er werken veel middelbaar opgeleide mensen (meao-niveau),
aangevuld met vakdiploma's op het terrein van de sociale zekerheid; er is
relatief weinig academisch gevormd personeel5;

- de SVR kent een laag personeelsverloop (wordt in verband gebracht
met de als uitstekend ervaren arbeidsvoorwaarden);

- verschillende van de geïnterviewde secretariaatsmedewerkers gaven
aan in de periode voorafgaand aan de reorganisatie twijfels te hebben
gehad aan de maatschappelijke zingeving van hun werk, sommigen
hebben die twijfels nóg.

2.1.5. Organisatieperikelen - aanloop tot de reorganisatie

Gedurende een groot deel van de periode waarop dit onderzoek
betrekking heeft (1983-1990) was er sprake van vrijwel permanente
wijzigingen in de structuur van de beleidsvoorbereidende afdelingen en
van de managementstructuur. Deze wijzigingen vonden hun oorzaak in
onder meer de volgende feiten:

- de verscheidenheid en complexiteit van de primaire raadstaken
kwamen niet tot hun recht in de sectors– en afdelingsgewijze organisatie
van het secretariaat;

- er ontstonden problemen door de niet gecoördineerde aansturing
van afdelingschefs door de raadscommissies respectievelijk de sectorse–
cretarissen;

- de toewijzing van secretariële inzet aan sommige prioriteiten, vooral
aan toezichtactiviteiten6, verliep moeizaam;

- moeizaam verliep eveneens de afstemming tussen de sectorma–
nagers en de hoofden van de ondersteunende diensten.

Deze problematiek is lange tijd geen wezenlijk punt van aandacht
geweest voor de raad. Pas in 1985 werd een raadscommissie ad hoc
geformeerd, die zich met de sturing van het secretariaat en de verdeling
van raadsmiddelen ging bezighouden. Dit was de Commissie Taakin–
vulling SVR en Formatie secretariaat (CTF), onder voorzitterschap van
een onafhankelijk raadslid. De bevindingen van deze commissie leidden
echter niet tot wezenlijke bijsturing.

Pas na toenemende ontevredenheid van het secretariaat, primair met
betrekking tot de secretariaatsleiding (AS en sectorsecretarissen),
besloot het presidium in mei 1990 tot herstructurering van het topman–
agement en reorganisatie van het secretariaat. De aanleiding hiertoe was
een breed uitgesproken behoefte aan bezinning op mogelijkheden tot
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een betere sturing en beheersing van activiteiten. Het secretariaat diende
adequaat te kunnen reageren op op complexe externe ontwikkelingen.
De op dat moment vigerende managementstructuur was niet in staat een
voldoende antwoord op deze ontwikkelingen te geven.

Om de sturing en coördinatie van de verschillende activiteiten en de
relatie met het bestuursniveau te verbeteren, is het secretariaat gereor–
ganiseerd. Dit gebeurde pas in 1991. Bij het ingaan van de reorganisatie
traden de algemeen secretaris en de secretarissen JWTZ en FEZ terug.
Vanaf oktober 1990 benoemde de raad drie directeuren voor de behar–
tiging van de raadstaken: advisering, informatievoorziening & onderzoek
en toezicht. Zij zijn tevens secretaris van de respectieve commissies. De
commissie Toezicht Uitvoeringsorganen is in 1992 vervangen door de
Toezichtkamer. Naast deze drie directoraten kent het secretariaat nu een
Bureau Cliëntzaken en een Bureau Fondsenadministratie, alsmede
verschillende ondersteunende diensten.

2.2. Wettelijke grondslagen voor het toezicht

2.2.1. Profie/schets

In een in 1991 door de SVR uitgebrachte profielschets wordt de
essentie van de toezichthoudende taak als volgt verwoord7:

«De SVR toetst of de wetten zorgvuldig worden uitgevoerd en of de
uitvoeringsorganen naar behoren functioneren. Hij houdt er daarbij
rekening mee dat die uitvoeringsorganen binnen een bepaald kader een
zelfstandige beslissingsbevoegdheid hebben.

Om te toetsen of de uitvoeringsorganen hun werk naar behoren doen,
beoordeelt de inspectie van de SVR regelmatig de uitkeringen en de
uitvoeringsprocessen. Ook wordt aandacht besteed aan signalen vanuit
de samenleving die erop kunnen wijzen dat er bij een uitvoeringsorgaan
onvoldoende zorgvuldig te werk wordt gegaan.»

2.2.2. Toezicht krachtens de OSV

Artikel 47 van de OSV vormt de wettelijke grondslag voor de toezicht–
houdende taak van de SVR ten opzichte van de uitvoeringsorganen.

De tekst luidt als volgt:

Artikel47
1. De SVR is, voor zover dat toezicht op grond van deze wet of de

daarop berustende bepalingen niet aan anderen is opgedragen, belast
met het toezicht op de uitvoering van deze wet, op de uitvoering van de
in artikel 2, eerste lid, bedoelde wettelijke regelingen, op de organen, die
deze regelingen uitvoeren of administreren, alsmede op de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst. Onze Minister is bevoegd terzake nadere
regels te stellen.

2. De SVR kan voorschriften geven omtrent de samenwerking van
organen, welke ten aanzien van de uitvoering van deze wet of een der
wetten, welke in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met c, genoemde
takken van verzekering regelen, een controlerende of toezichthoudende
taak uitoefenen.

In het hierop gebaseerde Besluit van 15 november 1966 (Stcrt. 1966,
226) is bepaald dat het toezicht van de SVR zich onder andere moet
richten op:

a. de uitkeringsverzorging en toekenning van voorzieningen;
b. de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Medische Dienst;
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c. de wijze waarop de controle wordt uitgeoefend;
d. de doelmatigheid van de organisatie en de administratie;
e. de kosten van het beheer en van de administratie;
f. de financiële regelingen;
g. de belegging der gelden;
h. de balansen en rekeningen.

Overige wetsteksten die van belang zijn:

Artikel 48
De SVR kan met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke

bepalingen aan de organen, bedoeld in artikel 47, eerste lid,
voorschriften geven, welke strekken tot een goede en gecoördineerde
uitvoering van de in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met c, genoemde
takken van verzekering.

Artikel 49
De SVR kan een besluit van de algemene vergadering of het bestuur

ener bedrijfsvereniging, dan wel van het bestuur van het AWf, het AAf of
het AOf, indien dat besluit naar zijn oordeel in strijd met de wet of het
algemeen belang is, aan onze Minister ter schorsing of vernietiging
voordragen. Tenzij dringende redenen zich daartegen verzetten wordt
een dergelijke voordracht door de SVR niet gedaan, alvorens het bestuur
van de bedrijfsvereniging onderscheidenlijk van het AWf, AAf of van het
AOf in de gelegenheid is gesteld het desbetreffende besluit nader toe te
lichten.

8 Interimrapport commissie Lamers (zie
noot 1). blz. 21-25.
9 Besluit toezicht SVR 1992, nr. 92/864.
Stcrt 1992, 51.

Artikel 50
De besturen van een bedrijfsvereniging, het AWf, het AAf, het AOf,

het bestuur van het GAK en de GMD, alsmede de bij een dezer instel–
lingen werkzame personen zijn verplicht aan de SVR desverlangd schrif–
telijk de inlichtingen te verstrekken, welke hij ten behoeve van de
uitoefening van zijn taak verlangt en voorts de raad gelegenheid te geven
tot het instellen van een onderzoek, hetwelk hij ten behoeve van de
uitoefening van zijn taak nodig acht, en zo dikwijls hij dat vordert hem
inzage te geven in de boeken en bescheiden, zomede de gelden en
waarden te tonen, welke door of vanwege genoemde organen worden
beheerd of bewaard. Gelijke verplichting als bedoeld in de vorige volzin
bestaat jegens degene, die krachtens een machtiging van de SVR tot het
vragen van inlichtingen, tot inzage in boeken en bescheiden of tot het
zich doen tonen van gelden en waarden gerechtigd is.

2.2.3. Het Besluit Toezicht SVR 1992

Welk effect deze wettelijke grondslagen hebben gehad op het toezicht
van de SVR is op deze plaats nog niet aan de orde. Wél herinnert de
commissie aan de fundamentele kanttekeningen die eind jaren zeventig
door de commissie Lamers bij de wettelijke grondslagen werden
geplaatst8.

Het initiatief tot een grondige herziening van het Toezichtbesluit ex. art
47 OSV is pas genomen na een discussie (september 1991) in de
Tweede Kamer over het toezicht door de SVR en na het kritische rapport
van de Algemene Rekenkamer.

Het Besluit Toezicht SVR 19929 beoogt het toezicht van de SVR op de
rechtmatige en doelmatige uitvoering van de sociale-verzekeringswetten
nader vorm te geven. Het Besluit noemt de eisen waaraan dit toezicht
moet voldoen. Enige punten die afwijken van het vorige besluit (1966)
worden hierna kort toegelicht.
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Toelichting

In dit besluit wordt onder de term «doelmatigheid» mede de doeltref–
fendheid begrepen. Door in dit besluit ten aanzien van de rechtmatigheid
en doelmatigheid aan te geven op welke punten, met welke eisen en
welke produkten het toezicht door de SVR moet worden uitgevoerd, is
het voor de minister beter mogelijk om aan de hand van dit besluit te
beoordelen of de SVR zijn toezichttaak overeenkomstig de bedoelingen
van de wetgever uitvoert en kan hij beter, met verwijzing naar dit besluit
de SVR sturen en corrigeren. Uitgangspunt bij het (nieuwe) toezicht is
dat de wettelijke regelingen ook zodanig worden uitgevoerd dat
personen die recht hebben op een uitkering deze ook daadwerkelijk
ontvangen en dat personen die geen recht hebben op een uitkering geen
uitkering ontvangen. Het is van belang dat de uitvoeringsorganen
bijdragen aan een beperking van het beroep op de verschillende sociale
verzekeringswetten. Voorts is het noodzakelijk dat uitvoeringsorganen
voor het beheersen van hun kosten een beheersinstrumentarium ontwik–
kelen en ook daadwerkelijk gebruiken.

Ten slotte is in het besluit vastgelegd dat de SVR jaarlijks een plan van
toezicht voor het komende kalenderjaar aan de minister dient voor te
leggen.

Uit deze toelichting op het laatste Toezichtbesluit blijkt duidelijk dat er
voldoende aanleiding was het toezicht op fundamentele onderdelen aan
te passen. In het recente Besluit is echter niet zozeer het object van
toezicht veranderd, maar veeleer de wijze waarop de SVR zijn toezicht
gestalte dient te geven.

Van de effectuering van deze aanpassingen is nog niet veel zichtbaar
binnen de periode waarop het onderzoek in het kader van de enquête–
commissie betrekking heeft. Vertrekpunt voor de analyse van het toezicht
op de uitvoering vormt dus in beginsel het Besluit Toezicht SVR 1966.

2.3. De organisatie van het toezicht

2.3.1. De Commissie Toezicht Uitvoeringsorganen (CTU)

De belangrijkste bij het toezicht van de SVR betrokken commissie was
tot januari 1992 de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganen (CTU).
Hierin waren de drie geledingen gelijkelijk vertegenwoordigd.

De taakomschrijving van de CTU luidde:
«Het uitoefenen van het toezicht van de raad door het toetsen van de

kwaliteit van de uitvoering aan de hand van de bevindingen van de
inspectie van de raad en op andere wijze verkregen informatie en het aan
de hand van de toetsingsresultaten initiëren van noodzakelijk geachte
stappen.»

De CTU oefende het toezicht namens de raad uit en fungeerde dus
niet als voorportaal van de raad. Dit betekent dat het toezichtbeleid en
de resultaten zich in de regel onttrokken aan het zicht van de raad als
geheel.

In afwijking van de situatie in andere commissies binnen de SVR,
bijvoorbeeld de wetstechnische adviescommissies, berustte het voorzit–
terschap van de CTU niet bij een onafhankelijk lid, maar afwisselend bij
een vertegenwoordiger van de werknemers en werkgevers. De onafhan–
kelijke leden van de SVR hebben hiertegen bezwaren aangetekend. Het
onafhankelijke lid Nieuwenburg heeft de enquêtecommissie gewezen op
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10 Zie ook paragraaf 3 van dit hoofdstuk,
waarin het functioneren van de centrale
fondsen aan de orde is.
12 Klynveld Kraayenhof en Co, Rapport
inzake de structuur van de secretariaats
werkzaamheden ten behoeve van het toe–
zicht door de SVR op de uitvoeringsorga
nen, november 1979

zijn voorstel de invloed van de sociale partners in de CTU te beperken. En
de heer Fase heeft melding gemaakt van zijn initiatief, na aanvaarding
van het voorzitterschap van de SVR in 1987, tot het overgaan op een
onafhankelijk voorzitterschap van de CTU. Het heeft wel tot januari 1992
geduurd eer de SVR de CTU zou vervangen door een Toezichtkamer.
Deze telt, naast de onafhankelijke voorzitter, zes onafhankelijke leden,
drie werkgeversleden en drie werknemersleden.

Citaat openbaar verhoor Prof. dr. C.K.F. Nieuwenburg (SVR-onafhan–
kelijk raadslid):

«...De sociale partners hebben tot het laatste moment geprobeerd,
tegen te houden dat de commissie die toentertijd toezicht uitoefende op
de uitvoeringsorganen een onafhankelijk lid als voorzitter kreeg.»

Citaat openbaar verhoor Prof. mr. W.J.P.M. Fase (SVR-voorzitter):
«Ik heb mij laten overtuigen door de sociale partners die er sterk aan

hechtten om het voorzitterschap van de CTU te vervullen om tot
uitdrukking te brengen dat zij mede verantwoordelijkheid droegen voor
de invulling van het toezicht.»

In bestuurlijk opzicht waren voor het toezicht behalve de CTU twee
commissies van belang: de beleggingscommissie en de klachtencom–
missie. De beleggingscommissie hield toezicht op de naleving van de
beleggingsvoorschriften door de centrale fondsen10. De klachtencom–
missie onderzocht de door of namens verzekerden, uitkeringsgerech–
tigden en werkgevers bij de raad ingediende klachten, op basis waarvan
kon worden bijgedragen aan kwaliteitsverbetering bij de uitvoeringsor–
ganen.

2.3.2. De secretariaatsorganisatie van het toezicht

Tot aan de recente reorganisatie nam het toezicht een bijzonder
onheldere plaats in binnen de secretariaatsorganisatie. Het is de
commissie niet duidelijk geworden waarom de SVR geen aparte sector,
afdeling of vergelijkbare structuur heeft ingesteld, die speciaal met
toezicht werd belast. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de raadstaak
advisering, waarvoor wel een min of meer afgebakend organisatie–
onderdeel (sector JWT7) bestond.

In een in 1979 door Klynveld Kraayenhof & Co (KKC) uitgebracht
advies12 inzake de organisatie van de toezichttaak wordt een en ander als
volgt verwoord:

«..Er ontstaan een aantal compartimenten in de organisatie die ieder
voor een deel van de taak van het geheel verantwoordelijk zijn, en die
verantwoordelijkheid dan ook ten volle wensen op te eisen. Binnen het
secretariaat komt dit tot uitdrukking in discussies rond de vraag welke
sector, afdeling of functionaris het «primaat» van een bepaalde proble–
matiek of activiteit heeft.»

De toezichtactiviteiten waren in die tijd - en vrijwel ongewijzigd tot aan
de reorganisatie - verspreid over in ieder geval de volgende secretari–
aatsonderdelen13:

- de Algemeen Secretaris

- de Dienst inspecties
. de Financiële en Wetstechnische Inspectie
. de Organisatorische of Algemene Inspectie

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 304



- de Medisch Adviseur
. het Bureau Medisch Adviseur
. de Afdeling onderzoek

- de secretaris FEZ
. de afdeling bedrijfseconomische aangelegenheden
. de afdeling statistische ontwikkeling en analyse
. de afdeling Fondsenbeheer

- de secretaris JWTZ
. de Sectie Klachten

Binnen dit geheel nam vooral de Financiële en Wetstechnische
Inspectie een centrale positie in. Zij vormde als het ware het «buiten–
dienstapparaat» van de SVR, waarmee ca 50 procent (40 medewerkers)
van de totale met toezicht belaste formatie van het SVR-secretariaat
gemoeid was.

De door Klynveld Kraayenhof & Co gesignaleerde problemen inzake de
sturing van - en de coördinatie tussen - de verschillende secretariaatson–
derdelen die zich met toezichtactiviteiten bezighielden, zijn gedurende de
hele periode voorafgaand aan de recente reorganisatie actueel gebleven.

Op grond van de aanbevelingen van Klynveld Kraayenhof & Co werd in
1981 een besluit genomen tot de instelling van het Intern Beleidsteam
Toezicht (IBT). Dit werd belast met de voorbereiding van beleidsactivi–
teiten en meerjarenplannen, alsmede met de beheersing van toezichtac–
tiviteiten. Voorts werd, ter ondersteuning van het IBT, in 1982 een
Bureau Coördinatie Toezicht (BCT) gecreëerd. Het IBT heeft tot 1984
gefunctioneerd, waarna haar taken werden overgeheveld naar het Intern
Beleidsteam (1985-1987) en vervolgens naar het managementteam
(1987-1990).

Deze structuren, die het toezicht door de CTU en de feitelijke
uitvoering door de verschillende secretariaatsmedewerkers dienden te
coördineren, zijn weinig succesvol gebleken. Met toezicht belaste
medewerkers hebben gewezen op aanhoudende problemen rond de
toedeling van benodigde krachten voor het toezicht, de bewaking van
toezichtprioriteiten en de terugkoppeling van toezichtresultaten aan de
CTU.

Noch de secretariaatsleiding, noch de raad in het algemeen of de CTU
in het bijzonder, zag - vooruitlopend op de reorganisatie - aanleiding tot
meer fundamentele ingrepen in de organisatie van het toezicht.

Pas bij de reorganisatie zijn de verschillende toezichtactiviteiten
samengebundeld onder het nieuw gevormde Directoraat Toezicht. Hierin
is onder andere de voormalige Dienst Inspecties opgegaan. De directeur
fungeert tevens als secretaris van de Toezichtkamer.

2.4. Beschrijving toezichtactiviteiten

2.4.1. Drie categorieën van toezichtactiviteiten

De Algemene Rekenkamer trok uit haar onderzoek naar de toezicht–
houdende taak van de SVR (1992) onder meer de volgende conclusies
over het toezichtbeleid:

- Het door de SVR vastgestelde toezichtbeleid bood het secretariaat
onvoldoende houvast bij de uitvoering van het toezicht.
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- Het toezicht door de SVR op de uitvoeringsorganen voldeed niet aan
de bedoelingen van de wetgever. Er werden nauwelijks of geen controles
verricht op:

- de door de centrale fondsen uit te voeren declaraties en premie–
afdrachten

- de jaarverslagen (balansen en rekeningen) van de organen
- de doelmatigheid van de organisatie en administratie van de

organen.
- De SVR bewaakte de uitvoering van maatregelen onvoldoende en

ging slechts in beperkte mate na of de getroffen maatregelen het
beoogde effect hadden.

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer draagt belangrijke
gegevens aan voor een oordeel over het toezicht door de SVR. In
aanvulling hierop heeft de enquêtecommissie onderzoek verricht naar
mogelijke verklaringen voor de manier waarop de SVR zijn toezicht uitoe–
fende. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de verhouding tussen het
zogenaamde uitkomstengerichte toezicht op de uitkeringsverzorging en
het zogenaamde procesgerichte toezicht op de beheersing van de
uitvoering.

Er zijn drie categorieën toezichtactiviteiten te onderscheiden:

1. de financiële en wetstechnische inspectie: vooral de reguliere
controles op basis van de zogenaamde gevalsanalyses;

2. overige toezichtactiviteiten: het toezicht op processen, doelma–
tigheid, onder meer het zogenaamde Sociaal-Medisch Toezicht;

3. ondersteunende toezichtactiviteiten: activiteiten vanuit andere
kerntaken van de SVR (vooral de informatievoorziening & onderzoek en
coördinatie) die met toezichtuitoefening in verband kunnen worden
gebracht.

2.4.2. Opvattingen over toezicht eind jaren zeventig

In 1979 bracht Klynveld Kraayenhof & Co een rapport uit14, waarin niet
alleen de structuur van het secretariaat, maar ook de uitgangspunten ten
aanzien van het toezicht centraal stonden. Op grond van dit rapport komt
de commissie tot de conclusie dat er voor de SVR aanleiding bestond tot
een fundamentele bezinning op zijn toezichtbeleid.

Hierna volgen enkele bevindingen van Klynveld Kraayenhof & Co:
«De uitvoeringsorganisatie is zodanig omvangrijk en complex in verge–

lijking tot het bescheiden apparaat dat de raad ten dienste staat voor het
toezicht, dat men wel tot keuzes moet komen om niet het gevaar te
lopen «aan alles niets te doen»

«Zo is de gedachte dat toezicht zich dient te beperken tot repressieve
controle reeds door velen verlaten en is er een tendens zichtbaar naar
een bredere opvatting van toezicht, waarbij toezicht en coördinatie elkaar
op sommige punten raken en beide gericht zijn op verbetering van de
kwaliteit van de uitvoering. Om de discussie over de prioriteitsstelling ten
aanzien van de gebieden van toezicht te bevorderen en te ondersteunen,
bieden wij hier een aantal invalshoeken aan. Wij onderscheiden hiertoe:

- toezicht op plannen, het beoordelen van voornemens van uitvoe–
ringsorganen;

- toezicht op bedrijfsmatige aspecten, het bevorderen van de organi–
satorische condities waaronder de uitvoering plaatsvindt;

- toezicht op de uitkomsten van uitvoering.»
«Het zal duidelijk zijn dat het toezicht van de SVR tot nu toe vooral

gericht is geweest op micro-economische en juridisch-wetstechnische
aspecten, dat er sprake is van ontwikkeling op sociaal-medisch vlak en

14 Zie noot 10 van voorzichtige aanzetten op het gebied van het maatschappelijke
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15 In de CTU-notulen over de jaren 1980 en
1981 valt in dit verband meer dan eens de
term «volumebeheersing» In latere jaren is
dit tnmder nadrukkelijk aan de orde
16 Tot 1990 heeft het GAK zich - met suc–
ces - verzet tegen publikatie van het aantal
klachten per districtskantoor
" Bron: Svr. Jaarverslagen klachtenbehan–
deling, 1986 tot en met 1991

effect van de uitvoering. Bij ons onderzoek is ons gebleken dat veel
secretariaatsmedewerkers van mening zijn dat de resultaten van het
toezichtproces onvoldoende zijn en dat de oorzaak hiervan vooral
gezocht moet worden in het gebrek aan coördinatie en integratie van
deelactiviteiten.»

De commissie wijst erop dat de raadsleden binnen de CTU al bij het
begin van de discussies naar aanleiding van het KKC-rapport een
duidelijk verband zagen tussen het te voeren toezichtbeleid en de toene–
mende volumeproblematiek15.

Het rapport van de Algemene Rekenkamer, waarin een nadrukkelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen toezicht op uitkomsten en toezicht op
processen, heeft duidelijk gemaakt dat de SVR met de implementatie
van de door Klynveld Kraayenhof & Co aangedragen voorstellen eind
jaren tachtig nog niet ver was gevorderd. De beschrijving van de drie
soorten toezicht in de tussenliggende periode (de onderzoeksperiode van
de enquêtecommissie) beoogt onder meer in de achtergronden en
oorzaken hiervan meer inzicht te verschaffen.

2.4.3. De financiële en wetstechnische inspectie

De financieel-wetstechnische inspectie vormde in de jaren zeventig en
het grootste deel van de jaren tachtig de kern van het toezicht door de
SVR. De hiermee belaste Dienst Inspecties, het «buitendienstapparaat»,
nam (tot aan de reorganisatie) bij de toezichtactiviteiten dan ook een
centrale positie in.

De meeste aandacht van deze afdeling ging uit naar de jaarlijks terug–
kerende financiële en wetstechnische controles. Per uitvoeringsorgaan of
districtskantoor werden - aangekondigd - periodiek zogenaamde gevals–
analyses uitgevoerd, waarin de controle op correcte wetstoepassing en
uitkeringshoogte domineerde.

SVR-medewerkers en raadsleden hebben de commissie verklaard dat
deze omvangrijke controles vooral het toezicht omvatten op de rechtma–
tigheid van de individuele uitkeringsverzorging. De SVR hechtte hier
groot belang aan, net als trouwens de uitvoeringsorganen zelf: zij
beschouwden de reguliere inspecties als een belangrijke aanvulling op
hun eigen controlesystemen.

Aanvullend ten opzichte van deze financiële en wetstechnische
controles waren de activiteiten van de organisatorische inspectie, die de
klachten van uitkeringsgerechtigden onderzocht. Sinds 1986 publiceert
de klachtencommissie openbare jaarverslagen waarin het aantal klachten
(circa 1200 per jaar) per bedrijfsvereniging is uitgesplitst.16 Gezien het
geringe aantal klachten ten opzichte van het aantal uitkeringsbeslis–
singen, hebben deze rapportages echter sporadisch tot nadere actie
richting de uitvoeringsorganen geleid.17

Kanttekeningen commissie
De commissie onderschrijft het belang dat door de SVR werd gehecht

aan controle op de rechtmatigheid van de uitkeringsverzorging, maar
plaatst hierbij de volgende kanttekeningen:

* De juridisch-wetstechnische controles per uitvoeringsorgaan bleven
in de regel ook tot het uitvoeringsorgaan beperkt. Met andere woorden,
gegevens per wet of wetsaspect van het uitkeringstraject werden niet
systematisch verzameld of geanalyseerd. Toch had dat juist een totaal–
beeld van de uitvoering kunnen opleveren.
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* De financiële inspectie bleef grotendeels beperkt tot controles op de
uitkeringshoogte en richtte zich niet op een systematische analyse van
de balansen en rekeningen. Daardoor konden gedurende een groot deel
van de onderzoeksperiode geen inzichten worden gerapporteerd over de
opbouw en ontwikkeling van de uitvoeringskosten.

De commissie bevestigt hiermede de bevinding van de Algemene
Rekenkamer'8, dat bij de reguliere controles door de financiële en
wetstechnische inspectie vrijwel uitsluitend sprake was van toezicht op
de uitkeringsverzorging. De uitvoeringsprocessen als zodanig werden
niet onderzocht, en dus vond er geen toezicht plaats op de doelma–
tigheid van organisatie en administratie bij de uitvoeringsorganen.

De marginale aard van de financiële en wetstechnische inspectie is in
de openbare verhoren ook onderstreept:

Citaat openbaar verhoor Dr. P.C. Hermans (SVR-Directeur I&O):
«Toezicht werd in die tijd beschouwd als nagaan of uitkeringen op

correcte wijze verstrekt waren, dus of het juiste bedrag was vastgesteld.
Pas later, in de loop van de jaren tachtig, drong het besef door dat er ook
meer inzicht moest ontstaan in andere aspecten van beheersbaarheid,
zoals doelmatigheid.»

Citaat openbaar verhoor Prof. dr. C.F.K. Nieuwenburg (SVR-onafhankelijk
lid):

«Dat betekende in de praktijk dat het toezicht beperkt moest worden
tot een wetstechnische verificatie, wat gewoon betekende dat gekeken
werd of de wet wel conform de regeltjes werd uitgevoerd. (...) Verder
hadden we een financiële inspectie, die kon narekenen of een uitkering
niet een dubbeltje te hoog of te laag was. Om die orde van grootte ging
het.(...) Het toezicht dat we uitoefenen, was op zich degehjk, maar uiterst
schraal en beperkt. Het ging in feite om de rechtmatigheid; de doelma–
tigheid kwam niet aan de orde.»

Op basis van de reguliere inspecties werden doorgaans geen ernstige
«misstanden» geconstateerd, zo blijkt uit de controlerapporten die aan
de CTU werden voorgelegd. Volgens de CTU-notulen werden deze
controlerapporten in de regel voor kennisgeving aangenomen.

Van de zijde van het secretariaat is in het vooronderzoek aangegeven
dat eenvoudige «fouten» meestal niet in deze controlerapporten werden
vermeld, maar door de inspecteurs ter plaatse met de betreffende
uitvoeringsbeambten werden besproken en gecorrigeerd.

Uitvoeringsproblemen
Het secretariaat heeft laten weten dat de controlerapporten, ofschoon

ze hierop niet waren gericht, soms wel degelijk ook aanwijzingen
bevatten voor problemen in de procesgang of in de organisatie van het
betrokken uitvoeringsorgaan. Bijvoorbeeld ten aanzien van een te lage
premievaststelling of opvallende automatiseringskosten. In dergelijke
gevallen werd de CTU in de regel om een expliciet oordeel gevraagd.

Bijsturing van dergelijke uitvoeringsproblemen gebeurde bij voorkeur
informeel, in de zin dat de in de CTU vertegenwoordigde werkgevers–
respectievelijk werknemersleden direct contact opnamen met de
bestuurders van de betreffende uitvoeringsorganen:

Citaat openbaar verhoor mr. H. van Brussel (SVR-lid namens VNOj:
«...Wij hebben ook alle werkgeversleden van bedrijfsverenigingen

" Rapport Aigemene Rekenkamer (zie noot meermalen bij elkander geroepen om ze een hart onder de riem te
2). blz 17 steken, in de zin van: zorg nu dat je het rechte pad houdt.»

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 308



19 Voor een inhoudelijke toelichting op deze
problemen wordt verwezen naar paragraaf 3
van dit hoofdstuk, waarin het toezicht op de
fondsenadministratie aan de orde is
20 De Algemene Rekenkamer constateerde
bij zijn analyse over het toezicht in de jaren
1988 en 1989 dat met de door de Dienst
Inspecties uitgevoerde reguliere controles
ongeveer de helft van het totaal aantal door
de SVR uitgevoerde controles gemoeid was

Citaat openbaar verhoor mevrouw V. Domela Nieuwenhuis (SVR-lid
namens FNV):

«Op het falen van een bestuurder sprak je die bestuurder persoonlijk
aan, soms ook de organisatie die hij vertegenwoordigde, een van de
bonden. Wij zeiden dan: dat kan zo niet, dat moet gecorrigeerd worden.»

Citaat openbaar verhoor Prof. dr. C.K.F. Nieuwenburg (SVR-onafhankelijk
lid):

«...als het zaakje wat gevoelig lag, werd door werkgevers en
werknemers in de SVR gezegd dat zij wel contact zouden opnemen met
hun mensen in de betrokken bedrijfsvereniging, want dat waren de
mensen die hun taal spraken. Op die manier werd het een en ander weer
gladgestreken voordat het echt weer op tafel kwam. Dat was het onder–
handse.»

Uit een analyse van de CTU-notulen en uit gesprekken met
SVR-medewerkers is de enquêtecommissie gebleken dat er geen sprake
was van systematische controle van de wijze waarop gevolg werd
gegeven aan eventueel door de CTU voorgestelde maatregelen.

Uitzondering hierop vormen slechts enkele incidentele, zij het omvang–
rijke, problemen bij verschillende uitvoeringsorganen, die enkele malen
een meer intensief taeslag legden op de agenda van de CTU.
Voorbeelden hiervan zijn:

- de geschillen tussen het AOf en de Bedrijfsvereniging Bouw respec–
tievelijk de Grafische Bedrijfsvereniging als gevolg van het foutief
toepassen de indexeringsregels (art. 73 WAO);19

- de tekorten bij de Bedrijfsvereniging Kleding als gevolg van een te
laag vastgestelde Ziektewetpremie-inning;

- problemen bij de directievoering van de Bedrijfsvereniging voor de
Gezondheid Geestelijke en Maatschappelijke Belangen. Deze hadden
onder meer betrekking op de handelwijze van het management ten
aanzien van nevenactiviteiten op kosten van de bedrijfsvereniging, en op
uit de hand gelopen automatiseringskosten.

Bij de twee laatste voorbeelden is het opvallend dat de CTU niet tot
actie overging naar aanleiding van signalen vanuit het eigen inspectie–
apparaat.

Zo was bij de Bedrijfsvereniging Kleding al langer sprake van een
toenemende «vlucht» van bedrijven, hetgeen een signaal had kunnen zijn
om op onderzoek uit te gaan. Maar de CTU ondernam pas actie nadat zij
door het GAK was geattendeerd op onjuistheden bij de inning van de
Ziektewetpremie.

Ten aanzien van de affaire bij de BVG werd pas actie ondernomen
nadat de CTU hierom door het toenmalige bestuur van die bedrijfsver–
eniging was verzocht.

Tot zover de beschrijving en analyse van de financiële en wetstech–
nische inspectie. Hiermee zijn de voornaamste toezichtactiviteiten van de
SVR, tot in de loop van de jaren tachtig, in kaart gebracht20.

2.4.4. Overige toezichtactiviteiten

Het toezicht door de CTU richtte zich dus hoofdzakelijk op de rechtma–
tigheid van de uitkeringsverzorging. Toch is er vanaf het begin van de
jaren tachtig binnen de SVR vrijwel voortdurend gediscussieerd over
deze beperking bij het toezicht. Uit de CTU-notulen is de commissie
gebleken dat na het KKC-rapport wel degelijk de noodzaak werd gezien
van een meer op de uitvoeringsprocessen gericht onderzoek. Ook
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vroegen CTU-leden zich af of de toezichtactiviteiten bij de reguliere
controles niet konden worden beperkt door zogeheten «controle–
op-controle-methodieken» in te voeren.

Uit beleidsnota's, activiteitenplannen en dergelijke, die regelmatig de
agenda van de CTU bepaalden, blijkt dat al vanaf het begin van de jaren
tachtig werd gewerkt aan de ontwikkeling van toezichtmodules die
verder gingen dan de op uitkomsten gerichte reguliere financiële en
wetstechnische inspectie.

Te denken valt hierbij onder meer aan toezicht op:
- de administratieve organisatie en automatisering;
- de uitvoeringskosten en de begrotingen van uitvoeringsorganen;
- de procedures en normstellingen in het kader van de gevalsbehan–

deling ZW, AAW en WAO.

Verder werd gewerkt aan een projectmatige aanpak van het toezicht,
de uitvoering en de terugkoppeling van resultaten, en werden regelmatig
specifieke risicogebieden en aandachtsvelden voorgesteld.

Totstandkoming
De totstandkoming van een verderstrekkende toezichtuitoefening

verliep echter moeizaam. Het is de commissie opgevallen dat de behan–
deling door de CTU van de voorstellen tot nieuwe toezichtmodules jaren
in beslag nam en dat intensief met uitvoeringsorganen werd overlegd
over de precieze aard van de voorgenomen activiteiten. De commissie
heeft op grond van de haar bekende stukken nauwelijks zicht gekregen
op concrete resultaten die tot aan de reorganisatie zijn geboekt met deze
vorm van toezicht.

De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport eveneens aangegeven
dat de accentverschuiving van toezicht op uitkomsten naar toezicht op
processen eind jaren tachtig slechts tot beperkte resultaten heeft geleid.
Wel constateerde zij dat de ontwikkeling van het zogenaamde
sociaal-medisch toezicht hierbij goed aansloot21. De commissie heeft
mede om die reden juist deze vorm van toezicht aan een nadere analyse
onderworpen.

Soc/aal-medisch toezicht
Vanaf eind jaren zeventig tot eind jaren tachtig was een aparte functio–

naris belast met de ontwikkeling van het zogenaamde sociaal-medisch
toezicht (SMT). Dit was een van de eerste initiatieven tot toezicht op
processen, in dit geval gericht op de procedures bij de gevalsbehan–
delmg ZW, AAW en WAO, bij de medische diensten van de bedrijfsver–
enigingen en de GMD.

Onder de noemer van het SMT werd gewerkt aan kwalitatieve
normstellingen, waarbij onder meer de arbeidsomstandigheden van de
verzekeringsgeneeskundigen en de informatie-uitwisseling met de
curatieve geneeskundigen onderwerpen van aandacht vormden.

De oplevering van het toetsingskader verliep als gevolg van verschil–
lende factoren uiterst moeizaam. De eerste resultaten werden rond 1988
zichtbaar, tien jaar na het aantreden van de medisch adviseur. Met de
feitelijke toetsing is pas in 1991 aangevangen.

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het SMT berustte bij
de medisch adviseur, die naast het vervullen van deze taak belast was

!1 TK. vergaderjaar 1991-1992. 22 555 nrs met de onderzoekscoördinatie, het subsidiebeleid van de fondsen,
1-2. biz 16 advisering over medische voorzieningen en verschillende bredere
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managementtaken. Pas in de loop van de jaren tachtig is het bureau van
de medisch adviseur uitgebreid met twee medewerkers, een arbeidsdes–
kundige en een arts, die betrokken werden bij het ontwikkelen van een
toetsingskader.

Dat resultaten zo traag werden geboekt, kwam - behalve door de
geringe capaciteit - door de geringe status van het SMT ten opzichte van
andere prioriteiten, en de door de medisch adviseur ervaren noodzaak
om stapsgewijs verdergaande medewerking van de uitvoeringsorganen
te verkrijgen.

Dit is opmerkelijk, want de SVR was al vanaf het eind van de jaren
zeventig op de hoogte van de uitvoeringsproblemen van sociaal–
medische aard: het toenemende ziekteverzuim, de gebrekkige reïnte–
gratie en de moeizame afstemming tussen de bedrijfsverenigingen en de
GMD stonden bij herhaling op de agenda van de CTU.

Het heeft de commissie verbaasd dat tegen deze achtergrond de SVR
zijn toezichtactiviteiten niet méér heeft gericht op het verkrijgen van
inzicht in deze problematiek. Maar het tegendeel was het geval:

Citaten openbaar verhoor mr. H. van Brussel (SVR-lid namens VNO):
«Ik had niet steeds nieuwe vormen van toezicht nodig om te weten

waar de schoen wrong, want natuurlijk was er iets grandioos mis met de
sociale verzekering in Nederland en met de WAO in het bijzonder.
Natuurlijk, maar dat wisten wij allemaal.»

«...Wij liepen toch - ik zeg beleefdheidshalve maar «wij», want de
werkgevers waren wat dat betreft niet het enige brave jongetje in de klas
- met z'n allen om de hete brij heen. Die hete brij is het feit dat er een
arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat die zoveel beter is dan de
werkloosheidsverzekering, waardoor er een geweldige zuigkracht van
uitgaat die je niet tegen kunt houden, met welke instructies aan dokters
dan ook.»

Opvallend is ook de opstelling van de uitvoeringsorganen. Deze
stonden - blijkens de hiervoor gememoreerde noodzaak tot het
stapsgewijs verkrijgen van verdergaande medewerking - niet bepaald
enthousiast tegenover de met het sociaal-medisch toezicht ingezette
«trendbreuk»:

Citaten openbaar verhoor de heerJ.C. Streng (SVR-Medisch Adviseur):
«In de eerste plaats was de acceptatie van het toezicht onder de titel

toezicht door het veld van uitvoeringsorganen zeer moeilijk. In de tweede
plaats was de SVR niet echt toegesneden, noch ambtelijk, noch
bestuurlijk, op het houden van toezicht, anders dan via de invalshoek van
de Dienst Inspecties.

Die was er en is er nog maar die kijkt door middel van steekproeven
alleen naar uitkomsten, en dan nog alleen in wetstechnische en
boekhoudkundige zin. Wat toen van belang was, was dat het toezicht
eigenlijk ook de plannen en processen zou moeten betreffen. Echter, dat
werd toen door de uitvoeringsorganen niet als zodanig geaccepteerd.»

«..het was iets waarvoor de bedrijfsverenigingen en de GMD gewoon
de deur dicht wilden houden. Zij zeiden gewoon: jullie mogen met je
Dienst Inspecties kijken naar onze uitkomsten en verder heb je met ons
niets te maken.»

De commissie is van mening dat de wijze waarop bij het SMT werd
gewerkt aan verderstrekkende toezichtactiviteiten, illustratief is voor de
matige wijze waarop de SVR omging met het toezicht op processen. Op
grond van de behandeling in de CTU van beleidsplannen en nota's over
de overige toezichtactiviteiten constateert de commissie het volgende.
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Het agenderen van andere toezichtactiviteiten dan de reguliere, op
rechtmatigheid gerichte gevalscontroles riep discussies op over de
toezichtfilosofie van de SVR; verschillende onafhankelijk leden waren -
onder meer op basis van hun specifieke deskundigheid - in de regel wel
geporteerd voor verdergaande toezichtactiviteiten; met name de in de
CTU vertegenwoordigde sociale partners gaven er echter stelselmatig
blijk van moeite te hebben met een meer dan marginaal toezicht.

Citaten openbaar verhoor mr. H. van Brussel (SVR-lid namens VNO):
«Aanvankelijk was het toezicht heel sterk gericht op de vraag of de

werknemers hun uitkering op tijd kregen en of die goed was uitgerekend.
Van lieverlede heeft dat toezicht zich uitgebreid, is zich op steeds meer
terreinen gaan begeven, zozeer zelfs dat ik mijn hart weleens vasthield
voor die arme uitvoeringsorganen die bedolven werden onder hele
stapels regels van toezicht.»

«Mijn opvatting van toezicht houden was dat je het beleid van een
bedrijfsvereniging marginaal moet toetsen, dat je moet kijken of redelijk
bestuur tot een dergelijk beleid had kunnen komen, zonder dat je je
afvraagt of je het zelf beter zou hebben gedaan. Er was een sterke
neiging om over de schouders (...) mee te kijken.»

Citaat openbaar verhoor mevrouw mr. Domela Nieuwenhuis (SVR-lid
namens FNV):

«Wij hebben in de SVR en in de CTU verschillende keren nota's over
toezicht op toezicht geschreven. Daar werd in de CTU ontzettend veel
over gesproken. Ik had weleens het gevoel dat je bijkans achter iedere
uitkering een toezichthouder moest zetten. Daar werd heel veel over
gesproken.»

Verklaringen
De activiteiten waarover binnen de CTU wél overeenstemming werd

bereikt, kwamen slechts moeizaam van de grond. Hiervoor zijn twee
verklaringen:

- De beperkte toekenning, zowel kwantitatief als kwalitatief, van
secretariaatsmedewerkers: het implementeren van nieuwe toezichtmo–
dules bleek stelselmatig ondergeschikt aan andere taken die secretari–
aatscapaciteit vergden. In het bijzonder valt hierbij te denken aan de
advisering rond de stelselherziening en de uitvoering van de «aanwijzing»
bij de Verzekerdenadministratie.

- De weerstand bij uitvoeringsorganen tegen de voorgenomen activi–
teiten van toezicht. In de praktijk bleek meer dan eens dat uitvoeringsor–
ganen met succes een beroep konden doen op hun autonomie als het
ging om medewerking aan verderstrekkend toezicht. Van de weinig
sturende opstelling van de sociale partners binnen de CTU ging ook een
terughoudend effect uit op de manier waarop de secretariaatsmede–
werkers van de SVR de uitvoeringsorganen benaderden.

Op de moeilijke positie van de SVR ten opzichte van de bedrijfsvereni–
gingen is van verschillende kanten gewezen. Enerzijds speelt daarin mee
de wettelijke beperking in de bevoegdheden van de SVR, anderzijds is
het een mentaliteitskwestie:

Citaat openbaar verhoor Prof. dr. C.K.F. Nieuwenburg (SVR-onafhankelijk
lid):

«...Daar was nauwelijks vorm aan te geven, omdat de positie van de
SVR buitengewoon zwak was geregeld. Oorspronkelijk is het in de OSV
van 1952 de bedoeling geweest dat de SVR een sleutelpositie zou
innemen, met name in de sturing van het hele stelsel van sociale
zekerheid (..) Dat was dus bij lange na niet het beslag uit de jaren
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tachtig. Het probleem was dat de SVR weliswaar in het leven was
geroepen, maar niet werd toegerust met middelen om iets te doen.

(...)Bovendien speelt natuurlijk een belangrijke rol dat de bedrijfsver–
enigingen volstrekt autonoom waren, zowel wat de wetsinterpretatie
betreft - een moeilijk punt - als wat de gevalsbehandeling betreft.»

Citaat openbaar verhoor Prof. mr. W.J.P.M. Fase (SVR-voorzitter):
«Het ging om een andere mentaliteit, zowel op bestuurlijk als op

apparaatsniveau. De raad diende zich veel onafhankelijker op te stellen
ten aanzien van het uitvoeringsveld en moest tot eigen menings– en
gedachtenvorming komen. De raad moest ook veel meer zelfbewust
optreden. Daarnaast was belangrijk - ik denk dat dit voor het eerst na het
verschijnen van deze nota gebeurde - dat de raad de besturen van de
uitvoeringsorganen aansprak op hun bestuurlijke verantwoordelijkheden
ten opzichte van het uitvoeringsproces.»

Pas in de aanloop naar de reorganisatie (eind jaren tachtig, begin jaren
negentig) kan worden gesproken van een «doorbraak» van minder
toezicht op uitkomsten naar meer toezicht op processen. De nota
Toekomstbeeld22, waaraan in bovenstaand citaat wordt gerefereerd, is als
het ware het keerpunt.

Systematisch Toezicht
De gerichte aanpak van het toezicht op processen is beschreven in de

nota Systematisch Toezicht, die is uitgebracht in oktober 1991:

«Systematisch Toezicht is gericht op het door de raad vormen van een
zodanig beeld van uitvoering en uitvoeringsorganen SV dat de raad in
een verklaring een gedocumenteerd oordeel kan geven omtrent de
kwaliteit van uitvoering en uitvoeringsorganen in termen van doelma–
tigheid en doeltreffendheid alsmede omtrent de kwaliteit van produkten
in termen van wetmatigheid. Zonodig leidt het oordeel tot corrigerende
acties van de raad, hetzij richting uitvoeringsorganen, hetzij richting
wetgever, bijvoorbeeld in de vorm van spontane adviezen. Het systema–
tisch toezicht richt zich voorts sterker dan voorheen op de primaire,
ondersteunende, en managementprocessen in de uitvoering, naast
aandacht voor de kwaliteit (in termen van wetmatigheid) van de
produkten (resultaten).»

De commissie is van mening dat met het aannemen van de nota Syste–
matisch Toezicht - en gezien de totstandkoming van de Toezichtkamer
en de inwerkingtreding van het Besluit Toezicht SVR 1992 - in beginsel
meer waarborgen bestaan voor toezicht dat in overeenstemming is met
de bedoelingen van de wetgever. Het is echter naar haar mening nog te
vroeg om tot een definitief oordeel te komen. Er is immers nog slechts in
beperkte mate sprake van zichtbare resultaten van het thans vigerende
systematisch toezicht.

2.4.5. Ondersteunende toezichtactiviteiten

De SVR verricht niet alleen gerichte toezichtactiviteiten, maar– uit
hoofde van andere kerntaken - ook ondersteunende vormen van toezicht.
Dit geldt vooral:

- informatievoorziening & onderzoek, waarmee zicht op de uitvoering
kan worden verkregen en

- coördinatie en nadere regelgeving, waarmee verschillende vormen
van preventief toezicht kunnen worden uitgeoefend.

Daarom heeft de commissie in het vooronderzoek eveneens gekeken
inteme SVR-nota. 1990. naar ^6 mariier waarop de SVR deze beide kerntaken heeft uitgeoefend.
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Informatievoorziening & onderzoek

De kerntaak informatievoorziening & onderzoek, waarvoor sinds de
reorganisatie een apart directoraat binnen de SVR is gecreëerd, kent in
zijn huidige opzet geen lange traditie. Tot ver in de jaren tachtig was
sprake van een strikte scheiding tussen informatievoorziening en
onderzoek.

De informatiefunctie van de raad was tot medio jaren tachtig vrijwel
beperkt tot het gestandaardiseerd bewerken van de jaarverslagen van
bedrijfsverenigingen. Verschillende afdelingen van de SVR werkten
hieraan mee. De informatie diende voornamelijk als «boekhoudkundige»
verantwoording ten behoeve van de jaarverslagen van de centrale
fondsen.

Wat het onderzoek betreft heeft de raad zich aanvankelijk uiterst
terughoudend opgesteld. Tot medio jaren tachtig was er slechts spora–
disch sprake van eigen onderzoek. Wèl werden externe onderzoeks–
vragen beoordeeld, die voor subsidiëring door het arbeidsongeschikt–
heidsfonds in aanmerking wensten te komen.

De belangrijkste onderzoeksvragen waarbij de SVR in deze jaren actief
betrokken was, zijn het WAO-determinantenonderzoek en de onder–
zoeken in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Pas rond de stelselherziening ontstond een grote behoefte aan
(onderzoeks)gegevens op grond waarvan beslissingen konden worden
genomen. De gegevensstroom moest gedetailleerder worden, aangezien
bij het ministerie van SZW de behoefte ontstond maatregelen door te
rekenen voordat tot invoering werd overgegaan. In toenemende mate
kwamen vanaf die tijd naast adviesaanvragen ook onderzoeksvragen
vanuit het departement op de SVR af.

De SVR had zelf geen behoefte aan onderzoek dat zou kunnen leiden
tot beleidsinformatie.

De bestuurlijke verankering van de onderzoekstaak is naar de mening
van de betrokken secretariaatsmedewerkers nog steeds niet groot. Zij
verklaren dit uit het feit dat de meeste raadsleden (vooral werkgevers/
werknemers) een juridische achtergrond hebben, en niet gewend zijn te
denken in termen van beleidsinformatie en analyse. Desondanks had de
raad wél invloed op het onderzoeksprogramma. Zo werden onderzoeks–
voorstellen aanvankelijk besproken in de CTU, respectievelijk de
wetstechnische commissies, en wordt - sinds de reorganisatie - het
onderzoeksprogramma vastgesteld door de daartoe in het leven
geroepen raadscommissie Informatievoorziening&Onderzoek.

Gezien de bekendheid van de SVR met de volumeproblematiek heeft
de commissie zich afgevraagd of er dan onderzoek is verricht naar de
mogelijkheid om hierin meer inzicht te verkrijgen. De huidige directeur
I&O, de heer Hermans, heeft in dit verband aangegeven dat naast het
WAO-determinanten-onderzoek (1978) en het WAGW-evaluatie–
onderzoek (1989), door het secretariaat wel andere onderzoeksvoor–
stellen zijn ingediend, maar dat die geen van alle doorgang hebben
gevonden. Het gaat om:

- onderzoeksvoorstel naar de kwaliteit van de voorlichting over de
WAO (1983/1984);

- onderzoeksvoorstel naar WAO-haarden (1984/1985);
- onderzoeksvoorstel naar reïntegratieactiviteiten (1989);
- onderzoeksvoorstel naar arbeidsongeschiktheidsschatting (1989);
- onderzoeksvoorstel werking bonus/malussysteem (1992).
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Uit de toelichting van de heer Hermans bleek dat deze voorstellen bij
de sociale partners binnen de SVR geen prioriteit genoten en als zodanig
uit de onderzoeksprogrammas zijn geschrapt. Over het onderzoeks–
voorstel naar reïntegratieactiviteiten zei hij bijvoorbeeld:

Citaat openbaar verhoor de heer Dr. P.C. Hermans (SVR-Directeur I&O)
«De argumenten, voor zover ik dat nog kan achterhalen, waren dat er

op het gebied van volumebeheersing arbeidsongeschiktheid zoveel in
beweging was, dat er ook al zoveel onderzoek werd gedaan en er ook al
zoveel bekend was, dat men geen behoefte had aan onderzoek op dat
terrein.»

De commissie heeft hem ook gevraagd naar eventuele verschillen in de
beoordeling van dit soort onderzoeksvoorstellen tussen vertegenwoor–
digers van sociale partners enerzijds en onafhankelijke raadsleden ander–
zijds.

Citaat openbaar verhoor de heer Dr. P.C. Hermans (SVR-Directeur I&O)
«Daar is verschil tussen en dat is afhankelijk van het onderwerp. Dat is

ook logisch Als er een onderwerp is waar sociale partners inhoudehjk
verdeeld over zijn, tegengestelde belangen hebben, dan is die steun
uiteraard minder krachtig en eenduidig dan wanneer het onderzoek
betreft waarbij men geen direct belang heeft of waarbij er geen sprake is
van tegengestelde belangen.»

Ten slotte heeft de commissie onderzoek gedaan naar de opstelling
van de uitvoeringsorganen ten opzichte van informatievoorziening &
onderzoek door de SVR. De betrokkenheid van de SVR bij het Project
Evaluatie Stelselherziening betekende enerzijds dat I&O een groter
belang kreeg, maar was anderzijds het begin van een uiterst moeizame
verhouding met de uitvoeringsorganen.

Het maken van afspraken met de uitvoeringsorganen over de beschik–
baarstelling van gegevens is zonder meer te typeren als een onderhande–
lingsproces dat, zo blijkt uit een door de SVR opgesteld overzicht, heeft
geduurd van 1986 tot begin 1993.

De uitvoeringsorganen, meestal vertegenwoordigd door de Federatie
van Bedrijfsverenigingen, stelden zich in dit proces voornamelijk terug–
houdend op, vanuit het formele standpunt dat de SVR geen recht had op
gegevens van de uitvoeringsorganen, anders dan vanuit haar toezicht–
houdende taak. De huidige directeur I&O gaf tijdens het openbare
verhoor aan dat de uitvoeringsorganen zich ook wel beriepen op het
privacy-reglement rond uitkeringsgegevens.

Citaat openbaar verhoor de heer dr. P.C. Hermans (SVR-Directeur I&O):
«Ik herinner mij dat er een keer een gesprek geweest is tussen de

presidia van de FBV en van de SVR (...) Ik kan mij nog heel goed voor de
geest halen dat de voorzitter van de federatie zei: het gaat eigenlijk niet
om dat formele privacy-argument, dat weten wij ook allemaal wel; het
gaat erom dat wij bestrijden dat de SVR geequipeerd is om resultaten
van onderzoek op het gebied van de uitvoering sociale verzekering op
een adequate manier te interpreteren. Daarmee gaf hij dus eigenlijk aan
dat hij vond dat de SVR daar geen onderzoekstaak had.»

Van verschillende zijden binnen de SVR is aangegeven dat - na jaren
van moeizaam onderhandelen - sinds kort sprake is van een betere
samenwerking tussen de SVR en de FBV. De gewijzigde verhoudingen
sinds de inwerkingtreding van het Besluit Toezicht SVR 1992 hebben
daar ook aan bijgedragen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 315



Coördinatie en nadere regelgeving

Door middel van zijn kerntaak «Coördinatie en nadere regelgeving» kan
de SVR preventief toezicht uitoefenen. De raad heeft de wettelijke
bevoegdheid aan het GAK, de GMD en de administraties van bedrijfsver–
enigingen «voorschriften te geven, welke een efficiënte inrichting van die
administraties waarborgen en zo nodig strekken tot coördinatie van de
administraties».

Wat de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels betreft, is de
commissie gebleken dat dit vooral betrekking heeft op de adviserende
taak van de raad. Hieraan is aandacht besteed in hoofdstuk VI.

Wat de coördinerende taak betreft, bleek het - op grond van
gesprekken binnen de SVR - moeilijk in het oog springende activiteiten
te identificeren. De verwevenheid van deze en andere kerntaken is van
dien aard, dat de coördinatie geen «eigen» organisatie-onderdeel kent, in
de raad noch in het secretariaat.

Van groter gewicht is de constatering dat de SVR de coördinerende
taak in feite slechts marginaal en in afgeleide zin invulling geeft.
Weliswaar is de SVR betrokken bij de indeling van bedrijfsverenigingen,
bij internationale afspraken en dergelijke, maar bij een aantal voor de
hand liggende coördinatievraagstukken (als het sanctiebeleid, de wisse–
lende arbeidspatronen, de scholingsmogelijkheden) was er geen actieve
opstelling van de SVR.

De SVR heeft op basis van een in 1976 afgesloten protocol met de
Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV)23 de coördinatie in begmsel
overgelaten aan de FBV en zich beperkt tot een secundaire toetsing van
de door de FBV gerealiseerde resultaten, respectievelijk tot het zelf ter
hand nemen van de coördinatie, mocht de FBV dit nalaten. Het protocol
bevat geen afspraken over de coördinatie. Een van de weinige
voorbeelden waarbij de SVR metterdaad heeft gecoördineerd is de
invoering van de Verzekerden Administratie (VZA). Overigens deed de
SVR dit pas na een aanwijzing van de minister van SZW.

De bedrijfsverenigingen hebben in de loop van de jaren met grote
regelmaat, en met succes, een beroep gedaan op het voornoemde
protocol, hetgeen een verklaring is voor het terughoudend gebruik door
de SVR van zijn bevoegdheid tot het stellen van nadere regels en verder–
gaande coördinatie.

Binnen de SVR wordt wisselend gedacht over de uitwerking van dit
protocol, zoals blijkt uit onderstaande uitspraken, die betrekking hebben
op de opstelling van de SVR toen nadere regels in het kader van het
sanctiebeleid nWW langdurig uitbleven.

Citaten openbaar verhoor Prof. mr. W.J.P.M. Fase (SVR-Voorzitter)
«Er hoort een zekere consistentie te zijn in het sanctiebeleid dat de

uitvoeringsorganen voor de werkloosheidswet hanteren. Dan kun je twee
dingen doen. Je kunt als raad regels stellen ter zake of je kunt aan de
federatie vragen of zij bij machte is om de bedrijfsverenigingen op dat
gebied op een lijn te krijgen, zodat de rechtszekerheid en de rechtsge–
lijkheid verzekerd zijn. Als de federatie zegt dat zij het doet vind ik het
prima. Voor mij telt het resultaat.»

«Er staat in de werkloosheidswet dat de raad de bevoegdheid heeft.
" Een kopie van dit protocoi is opgenomen bepaalde regels te stellen. Er staat dus niet dat hij de plicht daartoe
in bijiage vii.2. heeft. Dat de raad er een zodanige invulling aan geeft dat hij eerst de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 316



uitvoeringsorganisaties zelf de kans geeft om tot een min of meer
uniform beleid te komen, verdraagt zich naar mijn mening zeer wel met
die taak.»

«Als de federatie een circulaire voor de bedrijfsverenigingen vaststelt,
wordt deze met een zichttermijn aan ons voorgelegd, conform het
protocol. Dat gebeurt nog keurig. Met circulaires van de raad gebeurt
hetzelfde.»

De commissie heeft, gezien de wijze waarop het protocol in de praktijk
wordt uitgelegd, moeite met de stelling dat de SVR op basis van zijn
coördinerende taak ondersteunend kan opereren ten opzichte van zijn
primaire toezichttaken. Eerder constateert de commissie dat de taakver–
deling heeft geleid tot het ontstaan van twee toporganen op het terrein
van de sociale verzekeringen.

Citaat openbaar verhoor Prof. mr. W.J.P.M. Fase (SVR-Voorzitter)
«Een jaar of zes, zeven geleden heerste er in hoge mate een competi–

tiesfeer tussen de raad en de FBV. Met het voortschrijden van de tijd en
met het wennen aan iets andere verhoudingen is er toch een veel
«grotere» sfeer gegroeid...»

«De federatie vervult vooral een coördinerende taak voor de bedrijfs–
verenigingen. Daarbij moet zij kunnen rekenen op consensus van alle
betrokken partijen. Per slot van rekening is het een vrijwillig samenwer–
kingsverband. De raad legt vooral het accent op zijn toezichtfunctie. Zo
hebben wij elkaar ook gevonden. leder zijn terrein.»

24 Bureau Fondsenadministratie. in: Struc–
tuur en functioneren van het secretariaat,
SVR-nota nr 9021 287, Zoetermeer,
18 12 1990

3. DE CENTRALE FONDSEN

3.1. Korte introductie van de centrale fondsen

3.1.1. Doe/stelling en taken van de centrale fondsen

Bedrijfsverenigingen hebben met verschillende geldstromen te maken:
ze innen premies, verstrekken uitkeringen en maken uitvoeringskosten.
Het centrale beheer van deze financiële stromen is gelegd bij speciaal
daarvoor opgerichte centrale sociale-verzekeringsfondsen, kortweg de
centrale fondsen genoemd.

Er zijn vier centrale fondsen:
- AWf, Algemeen Werkloosheidsfonds (opgericht in 1949);
- Aof, Arbeidsongeschiktheidsfonds (1967);
- AAf, Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (1976);
- Tf, Toeslagenfonds (1987).

De doelstelling van de fondsen is door henzelf zo geformuleerd:
«De vier centrale fondsen hebben ten doel de omvang van het

geldcircuit in de sociale verzekering, als ook de aanwending van deze
financiële middelen te beheersen»24.

De taken zijn in vijf categorieën te verdelen:

1. Premievaststelling
Het AAf, Aof en AWf stellen elk jaar het premiepercentage vast voor

respectievelijk de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Wet
op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Werkloos–
heidswet (WW) om de verwachte uitgaven aan uitkeringen, uitvoerings–
kosten en voorzieningen in dat jaar te kunnen dekken. Het Tf dient voor
elk jaar bij het ministerie van SZW een begroting in. De premiepercen–
tages zijn onderworpen aan de goedkeuring van de minister van SZW,
gehoord het advies van de SVR.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 317



2. Financieel beheer
De fondsen dienen te zorgen voor een verantwoord beheer van de in

bewaring gegeven middelen. Zij kunnen geld dat niet onmiddellijk door
bedrijfsverenigingen wordt opgevraagd tegen rente uitzetten op de
geldmarkt.

3. Verstrekking stimuleringsbijdragen
Het AAf en Aof verstrekken subsidies aan instellingen die de reïnte–

gratie van arbeidsongeschikten proberen te bevorderen. Het AWf is
medefinancier van de havenpools.

4. Controle en verificatie
De fondsen zijn bevoegd de premie-afdracht, uitkeringsbeslissingen en

uitvoeringskosten van bedrijfsverenigingen te controleren op rechtma–
tigheid. Zij verifiëren de afgedragen premies en opgevraagde uitkerings–
en uitvoeringsbedragen op hun juistheid en volledigheid.

5. Comptabiliteit
De fondsen zijn verplicht verslag uit te brengen aan de Sociale Verze–

keringsraad (onder wiens toezicht zij staan) en aan de minister van SZW
over de werkzaamheden en over de toestand van de fondsen
(jaarverslag). Ook moeten zij binnen een maand na afloop van een
kwartaal verslag doen van de stand van middelen en beleggingen aan het
einde van dat kwartaal.

3.1.2. Financiële omvang

Om een indruk te geven van de omvang van de door de fondsen
beheerde bedragen zijn in de volgende tabel gegevens opgenomen
betreffende de lasten per fonds in de periode van 1983 tot en met 1991.

Lasten' centrale fondsen 1983 - 1991 (x f 1 mln)

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

AAf

10789
12905
12554
13 183
13482
14238
14750
15052
16038

Aof

9 129
8690
7 947!

8078
8581
8765
8698
8755
9238

AWf

4418
3157
30472

3039
3451
4306
57593

4149
4789

Tf

—
—
—

477
616
657
608
630

Totaal

24336
24752
23548
24930
25991
27925
29864
28564
30695

bronnen: Jaarverslagen Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, Arbeidsongeschiktheids–
fonds en Algemeen Werkloosheidsfonds 1983 t/m 1991 en Jaarverslagen Toeslagenfonds
1987 t/m 1991
' Lasten: uitkeringen, sociale lasten, uitvoeringskosten, renten, en overige lasten
2 In 1985 werden de WW– en de WAO-uitkeringen verlaagd van 80% naar 70% van het
laatstverdiende loon
3 De staatssecretaris van SZW stelde voor 1989 een hogere WW-premie vast dan door het
AWf was berekend i.v.m verwachte effecten van de afschaffing der verdisconteringsbepa–
lingen m de arbeidsongeschiktheidswetten en met minder gunstige verwachtingen ten
aanzien van de werkloosheidsontwikkeling. Die effecten en verwachtingen bleven echter uit;
± 1,4 miljard teveel aan WW-premie stroomde binnen en vloeide naar de reserves van het
AWf

3.1.3. Samenstelling bestuur centrale fondsen

De fondsen zijn zelfstandige, rechtspersoonlijkheid bezittende
organen, met tripartiet samengesteld besturen. De drie geledingen
bestaan uit door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aangewezen onafhankelijke leden en vertegenwoordigers van centrale
werkgevers– en werknemersorganisaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 318



Twee van de vijf onafhankelijke leden van het Algemeen Werkloos–
heidsfonds zijn ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Bij de drie andere fondsen kunnen vanuit dat depar–
tement zogenoemde ministeriële waarnemers vergaderingen van de
besturen bijwonen.

De volgende tabel toont het aantal leden aangewezen en, tussen
haakjes, plaatsvervangende leden die zijn aangewezen door de minister
van SZW en door centrale organisaties van werkgevers en werknemers.

aangewezen door:
Minister van SZW

Centrale organisaties van werkgevers
. Verbond van Nederlandse Ondernemingen
. Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
. Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond
en Nederlands Christelijk Ondernemersverbond
. Koninklijk Nederlands Landbouwcomité,
Katholieke Nederlandse Boeren en
Tuindersbond en Nederlandse Christelijke
Boeren– en Tuindersbond

Centrale organisaties van werknemers
. Federatie Nederlandse Vakbewegmg
. Christelijk Nationaal Verbond
. Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger
Personeel

Totaal aantal bestuursleden

AAf

4(4)

4(4)
1 (1)
1 (1)

1 (1)

1(1)
4(4)
3(3)
1 (1)

–H

12(12)

Aof

3(3)

3(3)
1 (1)
1 (1)

1 (1)

–H

3(3)
2(2)
1 (1)

–H

9(9)

AWf

5(5)

5(5)
2(2)
1 (1)

1(1)

1 (1)

5(5)
3(3)
1(1)

1 (1 )

15 (15)

Tf

3(3)

3(3)
1(1)
1(1)

1(-)

-(1)
3(3)
2(1)
1(1)

-(1)

9(9)

«Hoewel er vier besturen zijn», schrijven de centrale fondsen in een
brief aan de Tweede Kamer, «is er in de zetelbezetting sprake van een
groot aantal personele unies. Kwesties die de vier fondsen gezamenlijk
aangaan, worden behandeld in gecombineerde vergaderingen van de vier
besturen. De besturen van de twee arbeidsongeschiktheidsfondsen
vergaderen altijd gezamenlijk»25. Alle bestuursleden van het Arbeidson–
geschiktheidsfonds zijn tevens lid van het bestuur van het Algemeen
Arbeidsongeschiktheidsfonds. De vier fondsen hebben één gezamenlijke
voorzitter. Die fungeert als «het gezicht naar buiten»

De fondsbesturen houden zes vergaderingen per jaar; die leggen dus
geen groot beslag op de tijd van de bestuursleden. Het drukst bezet is
uiteraard de voorzitter. Naar eigen zeggen (tijdens het openbaar verhoor)
besteedt de huidige voorzitter, prof. dr. W. van Voorden, niet meer dan
«16 a 20 dagen per jaar» aan zijn functie.

3.1.4. Aandachtspunten fondsbesturen

De fondsbesturen vergaderen hoofdzakelijk over financieel-technische
kwesties, zo is de enquêtecommissie gebleken na bestudering van de
onderwerpen die de afgelopen tien jaar op de agenda hebben gestaan.
Premiepercentages, subsidies, de financieel-economische positie (liquidi–
teitsprognoses en reserves) van de fondsen en het jaarverslag zijn de
meest voorkomende agenda-onderwerpen. Uit de bestuursverslagen en
interviews met medewerkers blijkt dat deze onderwerpen ook inhoudelijk
het meest aan de orde komen. Van de ontwikkeling van een beleidsvisie
is de enquêtecommissie niets gebleken.

Sinds enkele jaren komt ook het onderwerp controle voor op de
25 Brief van de vier centraie fondsen d.d. agenda's en in de verslagen van bestuursvergaderingen. Beheersing van
24-4-1992 aan de Tweede Kamer de kosten of van de volumina zijn echter geen onderwerpen van belang.
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Een enkele keer vervullen de centrale fondsen een adviserende rol. In
de regel gebeurt dat omdat de Sociale Verzekeringsraad vraagt om een
advies ter onderbouwing van zijn eigen advies aan de staatssecretaris.

Alleen het Algemeen Werkloosheidsfonds vergadert nog wel eens over
beleidsaangelegenheden. De bestuursverslagen van AWf duiden erop dat
de inbreng van het bestuur substantiëler is dan bij de andere fondsen.
Wellicht speelt hier de historie een rol. Immers, het Algemeen Werkloos–
heidsfonds bestond al voor de Sociale Verzekeringsraad en had van
1949 tot 1953 naast controlerende ook toezichthoudende bevoegd–
heden, alsmede een eigen apparaat met eigen personeel.

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds, het Algemeen Arbeidsongeschikt–
heidsfonds en het Toeslagenfonds werden bij hun oprichting alle gecon–
fronteerd met een inmiddels historisch gegroeide situatie waarin de
Sociale Verzekeringsraad toezichthoudende taken vervulde, en een
secretariaat had dat tevens voor het Algemeen Werkloosheidsfonds
werkte, maar onder leiding van de Sociale Verzekeringsraad.

Uit enkele verslagen van bestuursvergaderingen blijkt zonneklaar dat
als men al over beleidsmatige kwesties wil spreken en de SER is er nog
niet uit, de door sociale partners aangewezen bestuursleden zich van een
mening onthouden tot de SER er wel uit is. Als voorbeeld hiervan dienen
de discussies eind 1979 over de voorstellen van de projectgroep Lamers
ten aanzien van de uitvoeringsorganisatie. De positie van de fondsen is
sterk in het geding. De projectgroep wil de status van zelfstandige
rechtspersoonlijkheid bezittende organen aan de fondsen ontnemen door
ze op te hangen aan een nieuw op te richten centraal beheersingsorgaan.

In eerste aanleg vraagt het Algemeen Werkloosheidsfonds de vaste
Kamercommissie Sociale Zaken een onderhoud toe te staan over deze
materie. Maar meerdere vertegenwoordigers van sociale partners achten
het niet opportuun dit onderwerp met de Kamercommissie te bespreken
omdat de SER nog geen standpunt over (voor wat de fondsen betreft dit
onderdeel van) de voorstellen van de projectgroep heeft vastgesteld.
Derhalve kan in de visie van deze bestuursleden nog geen standpunt van
het fonds worden geformuleerd26.

3.2. Wettelijke grondslagen controle

3.2.1. Controle

Eén van de in het oog springende taken van de Centrale fondsen is die
van de controle. De fondsen zelf «wijzen erop dat de wetgeving een
bijzondere verantwoordelijkheid bij de fondsen legt om te controleren of
de uitvoeringsorganen bij het nemen van hun besluiten de wet juist
toepassen en of zij de administratiekosten op de juiste wijze
vaststellen»27.

26 Verslag vergadering AWf op 22 augustus
1979, nr 79/139 (AWF/1/202): pp 8 en 10

27 Brief van de vier fondsen aan de staatsse–
cretaris van SZW inzake controle uitgaven
Toeslagenwet (en andere wetten), 11 juni
1991
28 De artikelen 110 lid 1 WW, 73 lid 1
WAO, 68 AAW en 37 TW.

Een goede controle kan bijdragen aan een betere werkwijze bij de
uitvoeringsorganen. Daarmee is het belang van het onderzoek naar de
controle-activiteiten van de fondsen voor de commissie aangegeven.

3.2.2. Bevoegdheden

De controlebevoegdheden van de vier fondsen zijn vastgelegd in de
vier betreffende wetten. De fondsen hebben de bevoegdheid na te gaan
of uitkeringsbeslissingen van bedrijfsverenigingen in overeenstemming
zijn met de wettelijke bepalingen28.
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29 idem
30 De artikelen 110 lid 1 WW, 73 lid 1 WAO
en 68 AAW
31 De artikelen 110 lid 2 WW en 73 lid 2
WAO

Daarnaast zijn zij bevoegd na te gaan of bedragen die bedrijfsvereni–
gingen in rekening brengen aan de fondsen wegens voor die fondsen
gedane uitgaven (de uitvoeringskosten) op de juiste wijze zijn vastge–
steld29.

Met uitzondering van het Toeslagenfonds zijn de fondsen bevoegd na
te gaan of de bedragen die bedrijfsverenigingen in de fondsen storten
wegens voor de fondsen geïnde premies en verhaalsbijdragen op de
juiste wijze zijn vastgesteld30.

Indien het beleid van een bedrijfsvereniging ten aanzien van:
- de heffing en invordering der premies WW of WAO
- het verlenen van een uitkering krachtens de WW of WAO
- het beheer en de administratie met betrekking tot de werkloosheids–

of de arbeidsongeschiktheidsverzekering
in strijd is met bepalingen in de WW of WAO, kunnen het Algemeen
Werkloosheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds die bedrijfsver–
eniging mededelen dat aan de fondsen afgedragen of in rekening
gebrachte bedragen worden herzien31.

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds heeft een gelijke bevoegdheid ten
aanzien van die gevallen waarin en voor zover de bedrijfsvereniging bij
het verlenen van een WAO-uitkering is afgeweken van het door de GMD
verstrekte advies over de mate van arbeidsongeschiktheid, en in die
gevallen waarin de bedrijfsvereniging haar verplichtingen bedoeld in
artikel 71 a niet tijdig is nagekomen. Dit artikel verplicht de bedrijfsvereni–
gingen aan de GMD gevallen te melden, waarin verwacht mag worden
dat de GMD werk moet verrichten, alsmede de gevallen dat de arbeids–
ongeschiktheid voortduurt nadat 13 weken zijn verstreken. Deze
mededelingen staan bekend als de spontane melding, respectievelijk de
13de-weeksmelding.

Indien een bedrijfsvereniging zich niet kan verenigen met een herzie–
ningsbesluit, kan zij zich wenden tot de Sociale Verzekeringsraad die in
het dan ontstane geschil een beslissing neemt.

De bedragen die door het Aof of het AWf niet worden vergoed dan wel
worden teruggevorderd, dienen de bedrijfsverenigingen ten laste te
brengen van de ziekengeldkas respectievelijk het wachtgeldfonds.

3.3. De organisatie van de controle

3.3.1. Administratie door de Sociale Verzekeringsraad

Het Algemeen Werkloosheidsfonds werd opgericht voordat de Organi–
satiewet Sociale Verzekering in werking trad. Dit fonds kreeg ter
uitoefening van zijn taken, waaronder toen nog het toezicht op de
uitvoering van de Werkloosheidswet viel, een eigen ondersteunend
apparaat.

Op grond van de Organisatiewet Sociale Verzekering werd de Sociale
Verzekeringsraad opgericht (1952), onder meer belast met het toezicht
op de uitvoering van de werknemersverzekeringen Ziektewet en
Werkloosheidswet werd.

Het ondersteunend apparaat van het AWf ging over naar het nieuwe
orgaan. De wetgever achtte het efficiënter slechts één apparaat in stand
te houden, dat dan tevens werkzaamheden kon verrichten voor het AWf.
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32 Artikelen 104 Werkloosheidswet en Toe–
slagenwet.
33 Visie centrale sociale fondsen op voor–
ontwerp van wet nieuwe Organisatiewet
Sociale Verzekeringen, nota aan de Sociale
Verzekeringsraad, Zoetermeer 1989
34 Zie noot 25.

Dit fonds heeft daarop een algemene administratie-opdracht aan het
secretariaat van de Sociale Verzekeringsraad gegeven om de uitvoerende
werkzaamheden aan de SVR-medewerkers op te dragen. De drie andere
fondsen die later zijn opgericht, hebben een vergelijkbare administratie–
opdracht aan het SVR-secretariaat verleend.

Ten aanzien van twee van de vier fondsen, namelijk het Algemeen
Werkloosheidsfonds en het Toeslagenfonds, is in de wet deze vorm van
administratieve ondersteuning globaal vastgelegd: «Met de dagelijkse
leiding van de werkzaamheden van het Algemeen Werkloosheidsfonds is
belast de algemeen secretaris van de Sociale Verzekeringsraad, die
tevens als secretaris van het bestuur van het fonds optreedt. Het
personeel van de Sociale Verzekeringsraad verleent het fonds admini–
stratieve ondersteuning.»32

Voor de ondersteuning van de beide arbeidsongeschiktheidsfondsen is
echter niet gekozen voor een wettelijke voorziening. Zij zouden een eigen
administratief apparaat kunnen oprichten. Deze fondsen hebben het
echter vanzelfsprekend geacht in de praktijk dezelfde administratievorm
te kiezen als vóór hen door het Algemeen Werkloosheidsfonds was
gedaan, zoals duidelijk wordt uit het openbaar verhoor van de heer Van
Voorden:

«Het feit dat daar sprake is van ongedeeld secretariaat, is dus ten
aanzien van twee van de vier fondsen door de wetgever zo gewenst en
dan ligt het voor de hand dat het bij de andere twee fondsen op dezelfde
wijze gebeurt.»

De besturen van de centrale fondsen hebben eind jaren tachtig echter
gemeend dat de algemene administratie-opdracht niet helemaal
toereikend was, zo blijkt uit de volgende passage:

«De omstandigheid dat de centrale fondsen zich van hetzelfde secreta–
riaat bedienen als de SVr is niet bevorderlijk voor de ontwikketing van
een eigen identiteit (...).»"

In de brief aan de Tweede Kamer schreven de centrale fondsen hoe zij
dit wilden oplossen:

«Tot 1 maart 1991 hebben de vier fondsen het secretariaat van de
Sociale Verzekeringsraad met de Raad gedeeld. De verschillende
afdelingen van het secretariaat werkten zowel voor de Raad als voor de
fondsen. Bij het besluit van de Raad, voorjaar 1990, tot reorganisatie van
zijn secretariaat, is tevens besloten tot de afscheiding van een gedeelte
van zijn secretariaat ten behoeve van de ondersteuning van de vier
fondsen. Het hoofd van het Bureau fondsen is tevens (algemeen) secre–
taris van de onderscheiden fondsbesturen, ten aanzien van een tweetal
fondsen (Algemeen Werkloosheidsfonds en Toeslagenfonds) daartoe
gemandateerd door de (algemeen secretaris van de) Sociale Verzeke–
ringsraad. Reden hiervan is dat de onderscheiden wetten het secretaris–
schap verschillend regelen.»

«Met de reorganisatie is een formatie van 23,7 medewerkers voor
directe ondersteuning aan de vier fondsen toebedeeld. Met deze
bezetting zijn de fondsen overigens niet self-supporting. Voor een aantal
ondersteunende werkzaamheden wordt nog een beroep gedaan op het
secretariaat van de Sociale Verzekeringsraad. In het bijzonder geldt dit
voor de uitvoerende controlewerkzaamheden van de fondsen. Alleen ten
behoeve van de voorbereiding van opdrachtverstrekking aan het secreta–
riaat van de raad zijn twee formatieplaatsen aan het Bureau fondsen
toegekend (met een mogelijkheid tot verdubbeling van dit aantal na
evaluatie).»34
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Een andere reden voor een verzelfstandigd bureau was het advies van
SER en Sociale Verzekeringsraad om in de nieuwe Organisatiewet
Sociale Verzekering ruimte te maken voor een zelfstandig fondsenin–
stituut. In het voorjaar van 1991 koos ook het kabinet in een hoofdlijnen–
notitie voor deze optie. De fondsbesturen vonden in deze opstelling de
legitimatie om vooruit te lopen op de nieuwe organisatiewet, ervan
uitgaande dat het fondseninstituut over een eigen secretariaat zou gaan
beschikken.

3.3.2. Uitvoering controlewerkzaamheden

De centrale fondsen hebben geen eigen controle-apparaat of eigen
controleurs. Voor de uitvoering van de controlebevoegdheden zijn zij
aangewezen op de medewerking van de Sociale Verzekeringsraad en zijn
medewerkers. Voor de SVR en de fondsen gezamenlijk controleert het
Bureau Controle (voorheen de Dienst inspecties) van de SVR de gevals–
behandeling in de bedrijfsverenigingen. De controles zijn steekproeven
van de dossiers. Dat houdt in dat wordt gecontroleerd of per geval de
juiste stappen zijn genomen om tot een (uitkerings)beslissing te komen.

Beleid van een bedrijfsvereniging kan op deze manier niet worden
opgespoord. Sterker nog, uit het onderzoek van de commissie komt naar
voren dat, zelfs al vinden de inspecteurs van de SVR verscheidene fouten
van gelijksoortige aard, dit nog niet leidt tot onderzoek naar een
eventueel daaraan ten grondslag liggende beleidsfout. De SVR wil daar
verandering in brengen. De inspecteurs zullen dan ook meer werkzaam–
heden in het kader van dat toezicht moeten verrichten. Maar dat kan dan
wel ten koste te gaan van (steekproefsgewijze) dossiercontroles.

De inspecteurs van de SVR rapporteerden tot voor kort alleen aan de
Commissie Toezicht op de Uitvoeringsorganen (CTU). De CTU besliste
over inzage in het rapport door (één van) de fondsen. De beoordeling of
sprake was van foutief beleid van bedrijfsverenigingen lag dus in de
eerste plaats bij de SVR.

Eén fonds (het Aof) is drie keer geconfronteerd met beleidsfouten van
bedrijfsverenigingen ten aanzien van uitkeringsbeslissingen (zie § 3.4.1).
In geen van de gevallen is dat het resultaat geweest van eigen controle–
beleid, en zelfs niet van speurwerk van medewerkers van de SVR, maar
van berichten in de pers of van mededelingen van de administraties van
bedrijfsverenigingen zelf.

3.4. Beschrijving controle-activiteiten

3.4.1. Aangetroffen controle-activiteiten

Arbeidsongeschiktheidsfonds
Bestudering van de jaarverslagen van de vier fondsen over 1983 tot en

met 1991 levert slechts drie gevallen op waarin een fonds daadwerkelijk
van zijn controlebevoegdheden heeft gebruik gemaakt om een teveel aan
declaraties terug te vorderen. Daarnaast zijn in de door de enquêtecom–
missie onderzochte bestuursverslagen nog twee gevallen aangetroffen
waarin toepassing van de bevoegdheden wel is overwogen, maar niet is
geëffectueerd. Deze vijf gevallen hebben alle betrekking op het Arbeids–
ongeschiktheidsfonds. Bij de andere fondsen is toepassing van de hier
bedoelde controlebevoegdheden niet aangetroffen.

De drie aangetroffen gevallen betreffen controles bij de bedrijfsvereni–
gingen voor de Bouwnijverheid, voor de Grafische Industrieën, en voor
de Kledingindustrie (die sedert 1985 in staat van liquidatie verkeerde en
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is opgegaan in de Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie, die op haar
beurt weer is opgenomen in de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging).

In het geval van de bedrijfsvereniging voor de Kledingindustrie is het
Aof in 1987 op de hoogte gesteld van de ontdekking van de admini–
strateur dat per 1 juli 1974 een onjuiste herziening was toegepast op
daglonen van part-timers in de WAO. De geleden schade werd becijferd
op 8 miljoen gulden. Maar deze bedrijfsvereniging verkeerde inmiddels in
staat van liquidatie. Het bedrag kon derhalve niet meer ten laste van de
ziekengeldkas van de bedrijfsvereniging worden gebracht. In een credi–
teurenvergadering in 1988 is met de vereffenaar van de bedrijfsver–
eniging een akkoord bereikt om de claim van het Aof te beperken tot 1,2
miljoen gulden, verhoogd met het eventueel resterend positief saldo van
de ziekengeldreserve.

Niet de controle-activiteiten van het Aof, uit te voeren door inspecteurs
van de SVR, hebben de geleden schade aan het licht gebracht. Maar de
administratie van de bedrijfsvereniging voor de Kledingindustrie (het
GAK) ontdekte de fout, 13 jaar nadat die werd gemaakt. Bij een
eventueel faillissement van de bedrijfsvereniging moeten de leden, verze–
kerden en verplichtingen overgebracht worden naar andere bedrijfsver–
enigingen. De vraag rees dus wie de schade zou moeten betalen, reden
om het fonds van de zaak op de hoogte te stellen.

Algemeen Werkloosheidsfonds
In de jaarverslagen van het Algemeen Werkloosheidsfonds heeft de

commissie alleen passages over controles aangetroffen als die
betrekking hadden op door bedrijfsverenigingen vastgestelde premieper–
centages wachtgeld. Bedrijfsverenigingen zijn verplicht de premiepercen–
tages wachtgeld voor te leggen aan het AWf. Het fonds moet binnen een
maand een bedrijfsvereniging op de hoogte stellen als het zich niet kan
verenigen met het vastgestelde percentage.35

Een enkele keer beslist het AWf dat een bedrijfsvereniging zich niet
heeft gehouden aan de regels. Eventueel wordt het voorgestelde premie–
percentage dan aangepast. Overigens is dit geen controle in de zin van
artikel 110 Werkloosheidswet, waar sprake is van controle op de
juistheid van de afgedragen premiebedragen.

Jaar op jaar is in de jaarverslagen over deze vorm van controle te
lezen:

«Het AWf moet krachtens de wet de premies van de wachtgeld–
fondsen van de bedrijfsverenigingen goedkeuren. Het fonds is bevoegd
algemene aanwijzingen te geven bij de beoordeling van aanvragen om
uitkeringen ten laste van het AWf en kan maatregelen nemen om de door
de uitvoeringsorganen gemaakte kosten van beheer en administratie te
beperken. Het AWf moet nagaan of de declaraties van de bedrijfsvereni–
gingen op de juiste wijze zijn vastgesteld. Het fonds kan toetsen of de
besluiten van de bedrijfsverenigingen met betrekking tot de vaststelling
van het recht op uitkering in overeenstemming zijn met de wettelijke
bepalingen. Het AWf is bevoegd de in rekening gebrachte bedragen of
afgedragen premies te herzien en de verschillen ten laste van het wacht–
geldfonds te brengen.»36

Hier worden zeer helder de bevoegdheden inzake controle uiteengezet,
maar werkelijke controles in de zin van artikel 110 Werkloosheidswet zijn

35 Art. 121 ww bij het AWf niet aangetroffen.
36 Zie bijvoorbeeld: Algemeen Werkloos–
heidsfonds. Jaarverslag 1987, pag 39, Zoe–
termeer, 1989
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Toeslagen fon ds

Ook het Toeslagenfonds heeft de bevoegdheid om de uitkeringsbeslis–
singen van bedrijfsverenigingen op rechtmatigheid, en de gedeclareerde
uitvoeringskosten op juistheid te controleren. Aangezien voor de Toesla–
genwet geen premies worden geheven is controle daarop niet van
toepassing. Het Tf heeft enkele keren foutieve doorberekeningen bij een
aantal bedrijfsverenigingen geconstateerd. Deze fouten zijn te kwalifi–
ceren onder de noemer aanloopproblemen.

Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
De commissie heeft geen controle-activiteiten (in de zin van artikel 68

AAW) bij het AAf aangetroffen ten aanzien van door de bedrijfsvereni–
gingen gedeclareerde uitkeringen, voorzieningen en uitvoeringskosten.

3.4.2. Twee controles nader bezien

De commissie heeft de twee andere gevallen waarin het AOf van zijn
controlebevoegdheid gebruik maakte, aan een nauwgezet onderzoek
onderworpen. Jaarverslagen van het fonds werden bestudeerd, maar
vooral zijn bestuurs– en commissieverslagen alsmede de correspondentie
van het fonds en de SVR onderzocht. In één geval zijn ook de stukken
van de bedrijfsvereniging gevraagd en bestudeerd.

Het gaat om de volgende gevallen:
- de berekening van vakantiezegels in het WAO-dagloon door de

bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid en
- de indexering van het WAO-dagloon door de bedrijfsvereniging voor

de Grafische Industrieën.

Berekening vakantiezegels
Naar in 1979 bleek, had de bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid

vanaf de inwerkingtreding van de WAO in 1967 de waarde van vakantie–
zegels foutief doorberekend in de vakantietoeslag in het WAO-dagloon.
De Financieel-Wetstechnische Inspectie van de SVR ontdekte deze fout
naar aanleiding van berichten in de pers. Een jaar nadat aan de SVR
hierover was gerapporteerd, werd ook het Aof ingelicht (1980).

Nadat het bestuur uitvoerig door het SVR-secretariaat was geïnfor–
meerd over de fout en de financiële gevolgen daarvan - eind 1981 ging
het inmiddels om een bedrag van zo'n 57 miljoen gulden dat door de
bedrijfsvereniging teveel was ontvangen - is het Aof aan zet. De
voorzitter van het fonds vroeg zich in de tweede vergadering over dit
onderwerp af of het niet mogelijk zou zijn «de hele kwestie aan de SVR
over te dragen». Het secretariaat wees het bestuur op de eigen
bevoegdheid. Datzelfde secretariaat stelde later voor een symbolisch
bedrag ten laste van de bedrijfsvereniging te brengen, vanwege de aard
van de fout (een foutieve berekening) en de consequenties voor de
Ziektewetpremie in de bedrijfstak.

Ook komt naar aanleiding van deze zaak de vraag op of controles niet
doelgerichter en structureler uitgevoerd kunnen worden. Het vermoeden
bestaat namelijk dat de bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid geen
uitzondering is.

In deze zaak besluit het bestuur van het Aof de bedrijfsvereniging uit
te nodigen voor een overleg om er onderling uit te komen. Een
compromis blijkt niet mogelijk. Het bestuur van het Aof besluit daarop
om artikel 73 van de WAO van toepassing te verklaren maar nader te
bezien in hoeverre bepaalde bedragen zullen worden teruggevorderd.
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Het secretariaat van de SVR meldt het Aof-bestuur dat dit geen
beslissing in de zin van de wet is. In het voorjaar van 1982 neemt het
Aof het besluit om de helft van het te veel uitgekeerde bedrag over de
periode vóór ontdekking van de fout, alsmede het volledige bedrag over
de periode erna, te verhalen op de bedrijfsvereniging.

De bedrijfsvereniging wendt zich daarom tot de SVR met de vraag of
die in het geschil een beslissing wil nemen. De SVR, ten slotte, beslist
dat de bedragen die door de bedrijfsvereniging Bouw aan het Aof over
de jaren vanaf 1977 in rekening zijn of worden gebracht, worden
verminderd met het te veel betaalde in verband met de onjuiste
berekening van het vakantietoeslagdeel in de daglonen

De commissie stelt, na bestudering van de betreffende bestuursver–
slagen, interne notities en correspondentie, vast dat de behandeling van
deze zaak alles behalve tot de routinezaken van het Aof hoort. Aanvan–
kelijk weet het Aof niet welke werkwijze gevolgd moet worden. De
voorzitter vraagt zich af of het fonds eigenlijk wel bevoegd is in de zaak.
Het secretariaat van de SVR stelt in eerste instantie voor een symbolisch
bedrag terug te vorderen, hoewel het zelf aangeeft dat dit een novum
zou zijn. Artikel 73 van de WAO biedt daarvoor ook geen basis. Een
enkele bestuurder stelt artikel 73 als zodanig ter discussie.

Uiteindelijk besluit het Aof om de echte beslissing pas later te nemen,
ook al schrijft artikel 73 een directe beslissing voor.

De door het Aof aan het SVR-secretariaat gevraagde algemene
beleidsnotitie met betrekking tot de controlebevoegdheden zijn tijdens
het onderzoek niet aangetroffen, noch zijn rappelbrieven gevonden in de
agenda's en bestuursverslagen van het fonds.

In algemene zin is het Aof pas over het controlebeleid gaan spreken na
afhandeling van een ander geschil, namelijk dat met de Bedrijfsver–
eniging voor de Grafische Industrieën over de indexering van het
WAO-dagloon.

Indexering WAO-dagloon
Bij de toevoeging van de WAO-gevallen van de Grafische bedrijfsver–

eniging aan het WAO-bestand van het GAK (1983) ontdekte het admini–
stratiekantoor dat «de Grafische» sinds 1 juli 1980 de indexering foutief
had toegepast. In het kort komt de fout erop neer dat de bedrijfsver–
eniging, alvorens een verhoging door te voeren, had nagelaten een
eerdere verhoging van het WAO-dagloon teniet te doen. Daardoor zijn te
hoge uitkeringen verstrekt. Het bestuur van de bedrijfsvereniging besluit
de fout in de WAO-daglonen niet meer te corrigeren.

De fout werd een jaar later ook geconstateerd door de Financieel–
Wetstechnische Inspectie van de SVR. Nog een jaar later, het is
inmiddels 1985, wordt de Commissie Toezicht op de Uitvoeringsorganen
van de SVR ingeschakeld. Deze commissie vraagt de bedrijfsvereniging
om nadere uitleg en wijst op de mogelijkheid dat het Aof van zijn
bevoegdheden ex artikel 73 WAO gebruik zou kunnen maken.

In 1986 besluit de CTU zelf geen actie te ondernemen omdat de
bevoegdheden van het Aof in deze voluit erkend worden. Volgens
haarzelf komt de CTU pas als het fonds een besluit heeft genomen, weer
in beeld: als beslechter in een eventueel geschil tussen fonds en bedrijfs–
vereniging.
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37 Accountants verklaren dat de (ont–
werp)balans en de (ontwerp)staat van de
baten en lasten over het afgelopen jaar een
«getrouw beeld» geven van de grootte en
de samenstelling van het vermogen en van
de baten en lasten in dat afgelopen jaar

Pas in maart 1987 wordt het Aof, door middel van een nota, op de
hoogte gesteld van de door «de Grafische» gemaakte fout. Het Aof
neemt een herzieningsbeslissing, verlangt het te veel betaalde uitkerings–
bedrag terug en verzoekt de bedrijfsvereniging de WAO-daglonen alsnog
te corrigeren.

De bedrijfsvereniging schakelt daarop de SVR in als geschil-arbiter. De
CTU neemt het geschil voor de SVR in behandeling. Maar de CTU wil
liever dat het fonds en de bedrijfsvereniging alsnog in onderling overleg
tot overeenstemming komen. Zonder precies te zijn, laat de CTU weten
dat beide partijen een beetje het (on)gelijk aan hun zijde hebben. Tot
overeenstemming komen fonds en bedrijfsvereniging evenwel niet.
Waarop de SVR alsnog een beslissing in het geschil dient te nemen, en
in het voorjaar van 1989 doet hij dat uiteindelijk ook.

De SVR erkent in de beslissing de bevoegdheid van het Aof de decla–
raties van de bedrijfsvereniging te herzien. Ook erkent de raad de
beleidsvrijheid van de bedrijfsvereniging om de WAO-daglonen niet te
corrigeren. De extra lasten hoeven dan echter niet door het fonds
gedragen te worden, maar door de ziekengeldkas van de bedrijfsver–
eniging. Bezwaren van de bedrijfsvereniging dat het om een incidentele
fout zou gaan, dat het fonds onzorgvuldig te werk is gegaan, en dat het
voor de individuele verzekerden om zeer kleine bedragen gaat die al jaren
geleden zijn vastgesteld, worden door de SVR terzijde geschoven. Het
Aof wordt in het gelijk gesteld, maar omdat de herzieningsbeslissing pas
vier jaar na ontdekking van de fout is genomen, acht de SVR enige
matiging in het te herziene bedrag gepast. Hij besluit dat de schade door
beide partijen gelijkelijk verdeeld dient te worden.

De afdoening door het Aof van de zaak met de bedrijfsvereniging voor
de Grafische Industrieën laat duidelijk zien op welke onvolkomen wijze
de fondsen de invulling van hun controlebevoegdheden hadden geregeld.
De administratie-opdracht aan het secretariaat van de SVR bleek
absoluut ontoereikend. De afwikkeling van het geschil met de bedrijfs–
vereniging voor de Grafische Industrieën en dan vooral het oordeel van
de SVR over de trage afhandeling heeft de fondsen doen nadenken over
een nieuw vorm te geven en uit te voeren controlebeleid.

De heer Van Voorden drukte zich tijdens het openbaar verhoor
hierover helder uit:

«Toen waren (...) voor het fondsbestuur de rapen gaar, omdat die
periode van viereneenhalf jaar de periode was dat de CTU zelf had zitten
studeren op het probleem zonder kennis te geven aan de fondsen.»

3.4.3. Uitvoeringskosten

Aan gedeclareerde uitvoeringskosten is door de fondsen nooit
aandacht besteed. Declaraties van uitvoeringskosten werden in
vertrouwen uitbetaald. De fondsen waren tevreden met de accountants–
verklaring37, ook al betrof deze alleen de juistheid van de berekening en
niet van de toerekening.

Zicht op de toerekening van de uitvoeringskosten over de diverse
wetten was er bij de fondsbesturen niet, zo gaf de heer Van Voorden in
het openbaar verhoor aan. Hij veronderstelde dat de SVR de regelstelling
inzake de toerekening controleerde. Op de vraag of hij wist op welke
wijze de SVR controleert, en of de fondsen daarover worden gerappor–
teerd, luidde zijn antwoord kortweg: «Neen».

Pas na de start van het Project Uitvoeringskosten (1990) - op verzoek
van het ministerie door de SVR uitgevoerd - zijn de uitvoeringskosten
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aan een systematisch onderzoek onderworpen. De fondsen zijn hier
minder dan zijdelings bij betrokken, hoewel zij toch alle belang bij een
dergelijk onderzoek hebben, aangezien zij het zijn die de bedoelde kosten
betalen. De fondsen krijgen slechts inzage in de concept-rapporten van
de SVR. Met de inhoud en de aanpak van het onderzoek hebben zij
vrijwel geen bemoeienis.

3.4.4. Controlebeleid

Afgezien van de enkele gevallen waarin het Aof gebruik heeft gemaakt
dan wel overwogen heeft gebruik te maken van zijn controlebevoegd–
heden, hebben de vier centrale fondsen lange tijd geen gebruik hebben
gemaakt van de toegekende controlebevoegdheden. Met verbazing heeft
de commissie moeten constateren dat agenda's, verslagen en stukken
van de bestuursvergaderingen tot aan 1989 nooit van controlebeleid
melding hebben gemaakt.

De heer Van Voorden zei tijdens het openbaar verhoor dat dit helemaal
niet zo vreemd was, aangezien de controles door het secretariaat van de
SVR werden uitgevoerd en «omdat het controle– en verificatie-element in
de jaren tachtig helemaal niet zo'n groot punt was».

3.4.5. Toenemende aandacht voor controle

Als reactie op de beslissing van de SVR in het geschil tussen het Aof
en de bedrijfsvereniging voor de Grafische Industrieën, hebben de
centrale fondsen vanaf 1989 gepoogd een nieuwe invulling aan de
controlewerkzaamheden te geven. De centrale fondsen willen «lering (...)
trekken»38 uit de gebeurtenissen en de controlewerkzaamheden op
andere wijze inrichten. Niet langer willen zij accepteren dat de resultaten
van de controles eerst aan de CTU van de SVR worden voorgelegd.

In de jaarverslagen van de vier fondsen over 1991 duikt plotseling én
prominent een hoofdstuk controle op. Vrij uitgebreid wordt ingegaan op
de afspraken die zijn gemaakt met de SVR en de plannen van de fondsen
om tot meer systematische controle te komen. Het Toeslagenfonds heeft
bovendien te maken gekregen met de door de staatssecretaris van SZW
verlangde rechtmatigheidsverklaring inzake de uitvoering van de Toesla–
genwet. Overigens dient deze verklaring jaarlijks afgegeven te worden
door de SVR, waardoor het Toeslagenfonds zich in een merkwaardige
positie ziet geplaatst. Het fonds is immers zelf belast met de rechtmatig–
heidscontrole.

Nóg twee ontwikkelingen zijn van belang voor de toenemende
aandacht van de centrale fondsen voor controle.

- Er werd een begin gemaakt met de reorganisatie van het
SVR-secretariaat. De SVR zou taakgerichter moeten werken en zijn
ondersteuning daarop moeten inrichten. Ook de uitvoering van de
controletaken ten behoeve van de centrale fondsen werd tegen het licht
gehouden.

- De staatssecretaris van SZW in het kabinet-Lubbers III neemt in een
hoofdlijnennotitie over de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen
het voorstel van de SER en SVR over om de centrale fondsen een eigen
plaats te geven door ze onder te brengen in éèn zelfstandig fondsenin–
stituut met een eigen apparaat. De SVR en de fondsen lopen op deze
plannen vooruit door binnen het SVR-secretariaat een verzelfstandigd
bureau uitsluitend te belasten met fondswerkzaamheden. De uitvoering
van de controle-werkzaamheden «in het veld» blijven evenwel bij het

38 Brief Aof aan Svr. d d 15 3 1989 Bureau Controle van de SVR.
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39 Bijlage 9 bij brief van de vier fondsen aan
de enquêtecommissie, d.d. 14-12-1992,
Centrale fondsen - Handboek controle en
verificatie

3.4.6. Afspraken

Na de afwikkeling van het geschil met de bedrijfsvereniging voor de
Grafische Industrieën zijn het Aof en de SVR overeengekomen dat de
rapportages van de SVR-inspecteurs zonder tussenkomst van de CTU
rechtstreeks naar het relevante centrale fonds doorgeleid worden indien
fouten worden geconstateerd die financiële consequenties hebben voor
dat fonds. In tweede instantie werd een begin gemaakt met de bespre–
kingen over de mogelijkheid voor de fondsen de SVR-inspecteurs recht–
streeks van gerichte controle-opdrachten te voorzien. Hierover zijn
voorlopige afspraken gemaakt.

Een en ander is door de fondsen vastgelegd in een concept-convenant
dat zij aan de SVR hebben voorgelegd. Feitelijk is door het bureau
fondsenadministratie vanaf 1991 een aantal controle-opdrachten
verstrekt aan het Bureau Controle.

Om de nieuwe inzichten en de afspraken over de werkwijze inzake de
controle in beleidskaders en werkmodellen om te zetten, hebben de
fondsen in de jaren '91/'92 een Handboek Controle laten opstellen,
waarin een aanzet is gegeven om te komen tot een meer systematische
controle (op controle)39.

Kort na de totstandkoming van het hiervoor genoemde concept–
convenant trad bij de SVR een nieuwe directeur Toezicht aan die de
controle als een onderdeel van het toezicht zag en derhalve ook als taak
en verantwoordelijkheid van de SVR. De directeur maakte bezwaar tegen
het concept-convenant en heeft geprobeerd de uitvoering van de
controle-opdrachten van de fondsen te blokkeren.

«Er is een aantal maanden, anderhalf jaar, principieel verschil van
inzicht geweest over de vraag waar precies toezicht eindigde en controle
en verificatie beginnen», zo zei Van Voorden tijdens het openbaar
verhoor. «Dit principiële probleem heeft zeker een competentieprobleem
opgeroepen.»

Pas in april 1993 heeft de SVR op bestuurlijk niveau de gemaakte
afspraken herbevestigd door bekrachtiging van het convenant. Formeel is
nu overeengekomen dat de SVR-controleurs rechtstreeks met
controle-activiteiten door de fondsen aangestuurd mogen worden.

De controleurs van de SVR hebben enkele opdrachten van de centrale
fondsen uitgevoerd, en er zijn enkele rapportages geleverd. De heer Van
Voorden: «Ik zei al dat het betrekkelijk nieuw was. Het is ook niet perfect
gebeurd en de rapportages zijn nogal gestagneerd doordat er moeilijk–
heden waren bij het realiseren van de afspraak».

De commissie constateert dat er afspraken zijn gemaakt en dat er
beleidsaanzetten en werkmodellen zijn geformuleerd om de controlebe–
voegdheden gestalte te geven. Zij heeft nog geen zicht op de resultaten
hiervan.

De centrale fondsen blijven ervan uitgaan dat de SVR-medewerkers
zullen rapporteren als bij bedrijfsverenigingen fouten worden ontdekt die
voor de fondsen financiële gevolgen hebben. «Wellicht weer in het
goede vertrouwen, waarover wij daarstraks spraken» (Van Voorden). De
commissie stelt vast dat het adagium «geen bericht is goed bericht» voor
de centrale fondsen leidend beginsel blijft bij de uitoefening van hun
taken.
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3.4.7. Verklaring gebrekkige controle

De fondsen hadden voor controlewerkzaamheden een algemene
administratieopdracht gegeven aan de SVR en zij verkeerden in de
veronderstelling dat zij om die reden geen gerichte opdrachten konden
geven aan de SVR-medewerkers. Tot 1989 wachtten de fondsen af wat
uit de controles voortkwam. Meldden de SVR-medewerkers geen resul–
taten van hun controles, dan gingen de fondsen ervan uit dat er zich
geen onrechtmatigheden hadden voorgedaan. Geen bericht was goed
bericht.

Gezien de werkwijze van de SVR-inspecteurs (steekproefsgewijze
dossiercontrole, geen procescontrole) is het niet verwonderlijk dat er
«geen bericht» aan de fondsen kwam.

Kortom, de besturen van de centrale fondsen hebben geen sturing
gegeven aan hun controle-apparaat. Dat was volgens de heer Van
Voorden wel mogelijk geweest, maar «die situatie heeft zich niet
voorgedaan omdat in de beleving - ik spreek nu even voor mijzelf maar
neem aan dat dit ook voor de andere fondsbestuurders geldt - dit punt
nooit van zodanig belang is geweest dat het op de agenda verscheen»
(openbaar verhoor).

De commissie heeft zelf uit de bestuursverslagen kunnen afleiden dat
de fondsen geen actieve belangstelling hadden voor de controle-activi–
teiten. Tot aan de jaren negentig hebben de fondsen geen controlebeleid
geformuleerd. De eerste aanzetten daartoe zijn nog niet in praktijk
gebracht.

Een andere reden voor de passieve houding is gelegen in de geringe
bestuurskracht van de sociale fondsen. De fondsen vergaderen slechts
zes keer per jaar. De - uitvoerige - voorbereiding van vergaderingen is in
handen van het Bureau Fondsenadministratie. Dat bureau levert de
agendapunten en legt besluiten daarover meestal panklaar voor aan de
voorzitter en vice-voorzitters van de vier fondsen, die samen de agenda–
commissie vormen. Daarna gaan agendapunten en (concept-)besluiten
door naar de bestuursleden.

Vóór het bestaan van de agendacommissie, die vanaf 1985 de
bestuursvergaderingen voorbereidt, waren de fondsbesturen wat verga–
deronderwerpen betreft vrijwel volledig overgeleverd aan de inbreng van
de afdelingschefs en de Algemeen Secretaris van het SVR-secretariaat,
die vooraf alleen met de voorzitter van de fondsen overlegden. De
bestuurders komen zelf zelden of nooit met agendavoorstellen. De
agendacommissie en de voltallige besturen wijken vrijwel nooit af van de
voorstellen van het Bureau Fondsenadministratie.

De centrales van sociale partners vaardigen over het algemeen niet
bestuurders maar medewerkers af naar de fondsbesturen. Bestuurders
van de sociale partners hebben zitting in belangrijker geachte organen
als de SVR en de SER. De sociale partners hebben minder belangstelling
voor het functioneren van de centrale fondsen. Al met al kan bij de
fondsen niet worden gesproken van grote bestuurskracht. En in die
situatie kan, naar het oordeel van de commissie, een actief controle–
beleid niet worden afgedwongen.
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4. SAMENVATTENDE CONCLUSIES

De commissie bevestigt de kritische bevindingen van de Algemene
Rekenkamer, zoals vervat in haar rapport uit 1992 over het toezicht door
de SVR.

In weerwil van de aanzetten tot een meer systematisch toezicht,
waartoe de aanleiding reeds eind jaren zeventig was onderkend, kan
worden geconcludeerd dat de SVR ten aanzien van de invulling van haar
primaire kerntaak toezicht gedurende de jaren tachtig volstrekt heeft
gefaald.

De commissie baseert zich bij dit oordeel op de volgende constate–
ringen:

Het door de SVR uitgeoefende toezicht bleef gedurende een groot
deel van de onderzoeksperiode beperkt tot de financieel-wetstechnische
inspectie, gericht op het bepalen van de rechtmatigheid van de indivi–
duele uitkeringsverzorging.

Het toezicht van de SVR heeft niet geleid tot sturing aan of inzicht in:
- uitvoering en organisatie in relatie tot de zorgwekkende volume–

groei;
- doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering.

Hiermee negeerde de SVR in belangrijke mate de bedoelingen van de
wetgever. Dat het toezicht van de raad zo beperkt bleef, wordt vooral
verklaard door de volgende factoren:

1 De sociale partners in de SVR domineerden het toezichtbeleid,
waarin zij zich niet actief opstelden; de sociale partners kenden een
geringe prioriteit toe aan het uitvoeren van toezichtactiviteiten die verder
strekken dan de financieel-wetstechnische inspectie.

2 Als er wèl initiatieven waren om te komen tot verdergaand toezicht,
werden de met toezicht belaste secretariaatsonderdelen door bestuur en
management onvoldoende gestuurd en toegerust.

3 De bedrijfsverenigingen boden weerstand tegen verderstrekkend
toezicht met een beroep op hun wettelijk vastgelegde autonomie en op
het met de SVR afgesloten protocol, hierin werden zij regelmatig
gesteund door de sociale partners.

Over de wijzigingen die recentelijk zijn doorgevoerd in het toezicht–
beleid van de SVR, constateert de commissie dat ze weliswaar voor wat
betreft de organisatie een verbetering inhouden, maar dat nog niet
duidelijk is in hoeverre de effectiviteit van het toezicht erdoor toeneemt
tot het gewenste niveau.

De conclusies van de commissie over de controle van uitkeringen en
premies door de centrale fondsen zijn eveneens somber:

- De uitkeringsbesluiten van bedrijfsverenigingen zijn door de centrale
fondsen nauwelijks op rechtmatigheid gecontroleerd.

- De afgedragen premies en de gedeclareerde uitvoeringskosten
worden door de centrale fondsen niet op juistheid en volledigheid gecon–
troleerd.

- De centrale fondsen voerden tot voor kort geen controlebeleid.

De bevoegdheden van de centrale fondsen vormen niettemin een
belangrijke schakel in het toezicht– en controletraject. De commissie
moet echter concluderen dat de centrale fondsen die bevoegdheden niet
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in concrete activiteiten hebben omgezet. Daardoor hebben de centrale
fondsen hun belang teruggebracht tot dat van een verbindingsschakel in
de financiële stromen van en naar bedrijfsverenigingen. Zij zijn als het
ware de beheerders van een rekening-courant. Daarbij wijst de
commissie op het opmerkelijke feit dat de fondsen zich, door het
overdragen van uitvoeringstaken aan de SVR, in een positie bevonden
die ten koste is gegaan van hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

De centrale fondsen hebben dan ook geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om te fungeren als externe prikkel voor bedrijfsvereni–
gingen om een rechtmatige uitvoering na te streven. In de kostenbe–
heersing van de sociale zekerheid hebben de fondsen geen enkele rol
gespeeld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 332



VIII ORDENING VAN HET UITVOERINGSSYSTEEM

INLEIDING

In dit hoofdstuk gaat de commissie in op de formele rol die verschil–
lende partijen spelen bij de uitvoering van de sociale verzekeringen en
hun onderlinge relaties.

Eerst wordt ingegaan op de positie van de bedrijfsverenigingen, die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werknemersverzeke–
ringen, de Toeslagenwet en een deel van de AAW. Vervolgens komt de
positie van het ministerie aan de orde. Om een helder zicht te krijgen op
de relatie tussen ministerie en uitvoeringsorganen gaat de commissie
hierbij in op de discussie over het ordeningsbeginsel dat bepalend is
voor de uitvoering van de sociale zekerheid. Dit beginsel bepaalt namelijk
mede hoe de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat ten
opzichte van de uitvoeringsorganen. Daarna wordt apart aandacht
besteed aan de rol van de sociale partners vanwege hun belangrijke
positie in de uitvoeringsorganistie.

Tenslotte wordt ingegaan op de positie van de SVR, de centrale
fondsen en de beroepsrechter en wordt nagegaan in hoeverre de formele
positie van deze organen bijdraagt aan het kunnen vervullen van hun
toetsende rol.

1. DE POSITIE VAN DE BEDRIJFSVERENIGINGEN

1.1. Formele taken van de bedrijfsverenigingen

Bij de individuele gevalsbehandeling zijn de bedrijfsverenigingen
geheel autonoom. De beslissing van de bedrijfsvereniging kan niet
worden gewijzigd door de centrale overheid; een dergelijke actie is
voorbehouden aan de beroepsrechter.

Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen beslissingen van besturen van
bedrijfsverenigingen door de Kroon worden geschorst of vernietigd.

Een beïnvloedingsmogelijkheid door de centrale fondsen is nog
gelegen in de mogelijkheid om de toekenning van bepaalde uitkeringen
niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. De bedrijfsvereniging
moet deze dan voor eigen rekening nemen.

Een bedrijfsvereniging voert de wetten uit voor een deel van het
bedrijfs– en beroepsleven. Om belast te kunnen worden met de
uitvoering behoeft een bedrijfsvereniging ministeriële erkenning. Om
erkenning te krijgen moet de vereniging opgericht zijn door representa–
tieve organisaties van werkgevers en werknemers en representatief zijn
voor het betreffende deel van het bedrijfs– en beroepsleven. De minister
kan de erkenning ook weer intrekken.

Een werkgever is van rechtswege aangesloten bij de bedrijfsver–
eniging, welke haar werkzaamheden uitstrekt over het onderdeel van het
bedrijfs– en beroepsleven, waartoe de werkzaamheden behoren die het
bedrijf verricht. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt
daartoe een indelingsbeschikking vast. Geschillen over de aansluiting bij
een bedrijfsvereniging worden beslist door de SVR.

Naast deze vakbedrijfsverenigingen is er een restorgaan voor al die
werkgevers voor wie in een vakbedrijfsvereniging geen plaats is. Deze
zogenoemde algemene bedrijfsvereniging is opgericht door de centrale
organisaties van werkgevers en werknemers.
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Zoals uit de hoofdstukken II en III al bleek hebben bedrijfsverenigingen
hun administratie óf uitbesteed aan een administratiekantoor met eigen
rechtspersoonlijkheid (GAK, GUO, SFB), óf voeren de administratie
onder eigen bestuursverantwoordelijkheid (BVG, DETAM, Bakkers). Bij
beslissingen over WAO/AAW-uitkeringen en –voorzieningen zijn de
bedrijfsverenigingen verplicht advies te vragen aan de GMD.

Bedrijfsverenigingen hebben soms ook andere taken op zich genomen
naast de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten. Het kan gaan om
taken in het verlengde ervan (aanvulling uitkeringen, preventie) of andere
taken ten behoeve van de eigen bedrijfstak of in opdracht van derden.

1.2. Onderlinge relatie tussen de bedrijfsverenigingen

1.2.1. Verdeling van het bedrijfs– en beroepsleven over de bedrijfsver–
enigingen

Zoals hierboven aangegeven moet een werkgever zich aansluiten bij
«de bedrijfsvereniging, welke haar werking uitstrekt over het onderdeel
van het bedrijfs– en beroepsleven, waartoe de werkzaamheden behoren
welke hij doet verrichten», aldus de tekst van de wet (artikel 7, lid 1 van
de Organisatiewet Sociale Verzekering). Dit veronderstelt dat er een
duidelijk indeling van het bedrijfs– en beroepsleven is.

De indelingsbeschikking uit 1952, waarmee het hele bedrijfs– en
beroepsleven in onderdelen is ingedeeld, is niet wezenlijk gewijzigd,
zodat de opzet van de indeling correspondeert met het bedrijfs– en
beroepsleven anno 1952. De ontwikkelingen nadien komen hierin dus
niet duidelijk tot uiting.

De bedrijfsverenigingen voeren over het algemeen niet uit voor één
bedrijfstak of voor één sector. De grensafbakening tussen de bedrijfsver–
enigingen is daarom voor een deel willekeurig en bepaald door histo–
rische omstandigheden. Ook de omvang van het deel van het bedrijfs– en
beroepsleven, dat een bedrijfsvereniging bestrijkt, kan aanmerkelijk
verschillen. Als binnen een bedrijfsvereniging aparte sectoren worden
onderscheiden, zijn die sectoren in het geval van premiedifferentiatie
meestal ook aparte risicogroepen.

In het verleden is van een aantal bedrijfsverenigingen de erkenning
ingetrokken, waarna taken en bevoegdheden overgingen naar een andere
bestaande bedrijfsvereniging of naar een nieuw erkende bedrijfsver–
eniging. Een voorbeeld hiervan is de Nieuwe Industriële Bedrijfsver–
eniging. Hierin is nu een groot aantal sectoren verenigd, afkomstig uit
opgeheven bedrijfsverenigingen, met weinig onderlinge samenhang.
Klein Overmeen, bestuurlid van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging,
geeft in zijn verhoor aan dat in dat geval het bedrijfstakeigene, dat voor
sociale partners zo'n belangrijke rol speelt bij de uitvoering van de
werknemersverzekeringen, niet meer te koppelen is aan de bedrijfsver–
eniging, maar gezocht moet worden bij het onderliggende niveau, de
sectoren. Hieruit blijkt dat de bedrijfsvereniging bepaald niet altijd
synoniem is met het bedrijfstakeigene.

Ook Van Herk, oud-voorzitter van de FBV, bevestigt in het openbaar
verhoor dat het bedrijfstakeigene niet per se gebaat is bij een eigen
bedrijfsvereniging en ook in een groter geheel goed tot zijn recht kan
komen. Voorwaarde is volgens hem dan wel dat de totale werkorgani–
satie van dien aard is dat zij overzichtelijk blijft en dat er zo veel mogelijk
raakvlakken zijn met het belang van al de bedrijfstakken.

1.2.2. Het bedrijfstakeigene van de werknemersverzekeringen

De uitvoering van de werknemersverzekeringen door bedrijfsvereni–
gingen wordt vaak verdedigd met een beroep op het bedrijfstakeigene.
Dit zou de kwaliteit van de uitvoering van de werknemersverzekeringen
verhogen.
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In de hoofdstukken II en III is aangegeven in hoeverre de commissie bij
de uitvoering van wettelijke taken door de bedrijfsverenigingen bedrijfs–
takeigen elementen heeft aangetroffen. In de uitvoeringspraktijk bleken
deze elementen niet pregnant aanwezig te zijn.

Klein Overmeen, bestuursiid van de Nieuwe Industriële Bedrijfsver–
eniging, concludeerde in het openbaar verhoor:

«Specifiek naar het wettelijke traject gekeken, geloof ik niet, dat daar
zodanig grote verschillen zijn, dat je daarmee coüte que coüte zou
kunnen rechtvaardigen, dat er een uitgebreid net van besturen van
bedrijfsverenigingen moet zijn. Ik denk, dat je dat prima kunt onder–
brengen in één uitvoeringsorganisatie.»

Het gebrek aan verschillen wordt versterkt door de onderlinge
afspraken, die men in federatieverband maakt over de uitvoering. De
Federatie van Bedrijfsverenigingen heeft hierdoor een uniformerende
werking, voor zover men niet oploopt tegen een soort absolute grens,
waar de bedrijfsverenigingen zelf zeggen: tot hier en niet verder. Van der
Linden, de huidige voorzitter, gaf in het verhoor aan dat de FBV
«bewust» uniformering nastreeft.

Het bedrijfstakeigene en de relatie met de sectoren is veel meer
zichtbaar in de sfeer van arbeidsvoorwaardenbeleid. Daar worden
afspraken gemaakt over aanvullend beleid op de uitvoering van de wette–
lijke regelingen, hetzij in de vorm van aanvullingen op het wettelijk
traject, hetzij in de vorm van volumebeleid door bijvoorbeeld extra
preventie-activiteiten.

De conclusie lijkt dus te zijn dat een belangrijke taak voor de bedrijfs–
verenigingen is geworden de uitvoering van zaken, die in CAO's geregeld
zijn aanvullend op het wettelijke traject en die veel meer te maken
hebben met de arbeidsvoorwaarden in de desbetreffende sector. Verheij
van het NCW zei in het openbaar verhoor hierover:

«In wetten (...) liggen uitkeringshoogten, rechten en plichten van
mensen vast. Die vinden heel vaak een verlenging in het arbeidsvoor–
waardentraject, de wettelijke uitkeringen en de bovenwettelijke uitke–
ringen. Dan is het vaak heel handig om die ook wat de uitvoering betreft
zoveel mogelijk in één hand te houden en om ook dat bovenwettelijke
stuk door de bedrijfsverenigingen te laten verzorgen. Sinds een aantal
jaren is dat terrein breder geworden.»

En Beuker, werkgeversvoorzitter van de bedrijfsvereniging voor de
bouwnijverheid noemde in het verhoor als voordeel:

«dat je de totale geldstroom naar uitkeringsgerechtigden en de totale
situatie in één hand hebt (...) Als dat in één proces wordt bewaakt,
bekeken en vastgesteld, worden de uitvoeringskosten daardoor beperkt.»

Hierbij moet overigens worden aangetekend dat het CNV de laatste
jaren pleit voor een formele scheiding van de wettelijke en bovenwette–
lijke taken, waarbij het dan wel weer mogelijk is dat deze door dezelfde
organisatie worden uitgevoerd, maar vanuit twee aparte opdrachten. In
de praktijk wordt deze opvatting door de CNV-bonden nog niet
toegepast.

De relatie met het arbeidsvoorwaardenbeleid is een belangrijke
bepalende factor. In verband hiermee is het van belang dat de indeling
van de bedrijfsverenigingen niet parallel loopt met de sectoren en de
bedrijfstakken, waar de CAO's worden afgesloten.

1.3. Relatie tussen de bedrijfsverenigingen en de administraties

1.3.1. Uitbesteden van de administratie

Zoals uit hoofdstuk III blijkt, had een groot deel van de bedrijfsvereni–
gingen die de administratie uitbesteedt (de bij het GAK aangesloten
bedrijfsverenigingen) tot 1993 geen begroting waaruit ze konden aflezen
welke kosten de administratie voor de bedrijfsvereniging ging maken.
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Klein Overmeen, bestuurslid van de Nieuwe Industriële Bedrijfsver–
eniging, bevestigde in het verhoor dat de bedrijfsvereniging als opdracht–
gever van het administratiekantoor, niet vooraf kan sturen, maar hooguit
achteraf kan constateren of er naar redelijkheid gehandeld is.

Omdat de relatie tussen bedrijfsverenigingen en GAK niet er een is van
opdrachtgever versus opdrachtnemer, ontstaan er onduidelijkheden in de
onderlinge verhouding. Zo kan de hoofddirectie van het GAK zich in de
richting van het middlemanagement beroepen op onwil van de bedrijfs–
verenigingen om veranderingen door te voeren. Anderzijds worden initi–
atieven van bedrijfsverenigingen voor nieuw beleid terzijde gelegd met
het argument dat daar geen mankracht voor vrij is, zo vertelde de Geus
in zijn verhoor.

Eigen wensen van bedrijfsverenigingen kunnen ook een spanning
geven met een efficiënte uitvoering, zo gaf president-directeur De Jong
van het GAK in zijn verhoor aan:

«Je moet (...) steeds in het oog houden het evenwicht tussen het recht
doen aan de bijzonderheid van de bedrijfstak/bedrijfsvereniging aan de
ene kant en een efficiënte uitvoering aan de andere kant.»

Als er geen duidelijk prijskaartje aan dergelijke bijzonderheden kan
worden gehangen kan het bestuur van de bedrijfsvereniging niet beoor–
delen of de kosten van de bijzondere wijze van uitvoering opwegen tegen
het nut ervan. Volgens Bout, werkgeversvoorzitter van het GAK, zal deze
afweging dan in het GAK-bestuur worden gemaakt.

Er is geen heldere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zo
bevestigt ook Kos, de wernemersvoorzitter van de bedrijfsvereniging
voor bank– en verzekeringswezen, groothandel en vrije beroepen. Deze
bedrijfsvereniging zoekt volgens De Jong dan ook naar een nieuwe
positie in de relatie met het bestuur van het GAK.

Ook het bestuur van de bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid is
van mening dat de sturing, die aan het administratiekantoor (stichting
Sociaal Fonds Bouwnijverheid) gegeven wordt, kan worden verbeterd.
Het bestuurslid Beuker hierover in het openbaar verhoor:

«Wij willen niet alleen inzicht hebben in de vraag of het niveau van de
kosten omhoog of omlaag gaat. Maar wie geeft de garantie of het
gevoelen dat de absolute hoogte van die kosten zich op een acceptabel
niveau bevindt? Dat is een punt van discussie in het bestuur geweest.»

Besturen van bedrijfsverenigingen zeggen toe te zijn aan een
herziening van de verhouding met de administrateur.

Een voorbeeld hiervan is de bedrijfsvereniging voor bank– en verzeke–
ringswezen, groothandel en vrije beroepen, zo bleek uit het verhoor van
werknemersvoorzitter Kos van die bedrijfsvereniging. Reden van de wens
tot herziening van de verhouding is het gebrek aan sturingsmogelijk–
heden met betrekking tot de kostenontwikkeling. Kos zegt hierover:

«Ik wil inzicht krijgen in de kostenontwikkeling. Ik ben namelijk niet
alleen verantwoordelijk voor het uitbetalen van uitkeringen, ik ben ook
verantwoordelijk voor de premiedruk die op werknemers en werkgevers
wordt gelegd. In dat kader moet ik informatie krijgen van de administra–
teurs om een goed en verantwoord beleid te voeren.»

Recent is een nieuwe administratie-overeenkomst afgesloten tussen
deze bedrijfsvereniging en het GAK en is er afgesproken dat er een
businessplan komt. Deze nieuwe afspraken zijn echter nog niet voor
100% uitvoerbaar, omdat er organisatorische aanpassingen voor nodig
zijn bij het GAK. Door het geven van een nieuwe administratie-opdracht
wil het bestuur van de bedrijfsvereniging komen tot een heldere relatie
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die tot nu toe niet aanwezig
was.

Een ander voordeel van het helderder maken van de relatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer is dat die relatie losser wordt. Als het
bestuur van de bedrijfsvereniging de vrijheid krijgt om de administratie–
opdracht op te zeggen en zelf kan kiezen waar de administratie wordt
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uitgevoerd, ontstaat er een concurrentieverhouding lussen de admnistra–
tiekantoren. Daardoor ontstaat er ook een dynamischer verhouding
tussen het bestuur van de bedrijfsvereniging en de administrateur.

1.3.2. Zelf administreren

De afstand tussen het bestuur van de bedrijfsvereniging en de admini–
stratie is bij zelfadministreren van nature kleiner. Toch betekent dit niet
per se dat het bestuur de administratie actief stuurt. Het bestuur kan zich
zelf ook de rol van «raad van commissarissen» aanmeten en veel
delegeren aan de directie.

Bij de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen is er de mogelijkheid
dat naast de administratie van de werknemersverzekeringen andere
administratie-opdrachten worden uitgevoerd. De bedrijfsvereniging is in
dit geval opdrachtnemer.

De Bedrijfsvereniging voor de Gezondheidszorg, Geestelijke en
Maatschappelijke Belangen (BVG) heeft nu een aantal weinig omvang–
rijke opdrachten, maar heeft offertes uitgebracht voor zowel de wacht–
geldregeling als het vervangingsfonds in het onderwijs. De omzet van de
BVG zou bij het binnenhalen van één of beide opdrachten aanzienlijk zijn
vergroot en het aandeel van de werknemersverzekeringen in het geheel
zou aanzienlijk zijn gedaald. De directeur van de BVG Schripsema
motiveerde in het verhoor een dergelijke keuze: «Ik denk dat de BVG
verbreed kan worden. De BVG zou daarmee, inclusief het vervangings–
fonds, een zodanige omvang hebben gekregen, dat wij qua marktpositie
meer mogelijkheden kregen.»

Hieruit blijkt dat er ook bij de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen
een ontwikkeling optreedt, die er toe leidt dat de administratie zijn
werkzaamheden verbreedt via het binnenhalen van andere opdrachten
tot beleidsterreinen buiten de sociale zekerheid en tot andere sectoren
dan de specifieke sector waarin de bedrijfsvereniging werkzaam is. Voor
dit type opdrachten is overigens in feite de bedrijfsvereniging als formele
opdrachtnemer niet nodig.

1.4. Relatie tussen bedrijfsverenigingen en GMD

1.4.1. Oorzaken feitelijke situatie

In de historische schets (bijlage V.2) is aangegeven vanuit welke
overwegingen de GMD is opgericht. In 1967 werd het belangrijk
gevonden dat de verzekeringsgeneeskundige expertise, die tot dat
moment ook centraal bij de Rijksverzekeringsbank was geplaatst, niet
versnipperd zou worden over de bedrijfsverenigingen. Daardoor zouden
te grote onderlinge verschillen in de WAO-keuringen ontstaan, zo dacht
men. In hoofdstuk II is aangegeven welke problemen in de relatie tussen
bedrijfsverenigingen en GMD bij de uitvoering van de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen deze keuze gegeven heeft.

De problemen ontstaan volgens de commissie doordat de behandeling
in het ziektejaar in tweeën is gesplitst. De eerste helft van het jaar wordt
behandeld door de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging
en de tweede helft van het jaar door de verzekeringsgeneeskundige van
de GMD ter voorbereiding op een WAO-uitkering. Bekema vanuit zijn
ervaring als districtsdirecteur bij het GAK zegt in het openbaar verhoor
hierover:

«Ik was toen blij dat ik in ieder geval niet verantwoordelijk was voor
het compromis dat verzonnen was tussen bedrijfsverenigingen en GMD,
want dan had ik besloten alsnog te emigreren naar een land waar
niemand mij kent. Dat was echt iets dat heel snel opviel als ongelooflijk
bureaucratisch, verstoppend, verstarrend en stroperig.»

De organisatorische tweedeling leidt tot onduidelijkheid over de
verantwoordelijkheidsverdeling. Zo stelt de heer Beuker, werkgeversvoor–
zitter van de bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid:
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«Naar mij steeds is gezegd en overtuigend is gezegd, is het volume–
beleid van de WAO, dus het aantal WAO-gevallen, geen verantwoorde–
lijkheid van de bedrijfsvereniging (...), omdat dat een verantwoorde–
lijkheid is van de GMD.»

De commissie kan dit niet rijmen met het feit dat de bedrijfsvereniging
verantwoordelijk is voor alle beslissingen in het kader van de individuele
gevalsbehandeling bij de WAO/AAW. Hier tegenover staat dan ook de
uitspraak van de heer Kos, werknemersvoorzitter van de bedrijfsver–
eniging voor banken verzekeringswezen, groothandel en vrije beroepen,
dat hij binnen de wettelijke kaders verantwoordelijk is voor het volume
Ziektewet– en, in het verlengde daarvan, WAO-uitkeringen. De commissie
concludeert dat, hoewel de verantwoordelijkheidsverdeling tussen
bedrijfsverenigingen en GMD formeel duidelijk geregeld is (beslissings–
bevoegdheid bij de bedrijfsverenigingen en adviesbevoegdheid bij de
GMD), in de praktijk deze verantwoordelijkheden anders gevoeld werden.

De commissie heeft getracht op te sporen wat de achterliggende
oorzaken zijn voor het grote gebrek aan samenwerking tussen bedrijfs–
verenigingen en GMD. Bekema hierover:

«Nu, dat is mij altijd een raadsel gebleven, want het lag inderdaad zo
voor de hand dat daar succes zou kunnen worden geboekt als onderdeel
van de strijd voor volumebeheersing. En waarom dat zo lang moet duren,
weet ik ook niet. Ik heb gemerkt dat in individuele, informele gesprekken
iedereen het met je eens was, maar vervolgens ontstond er geen actie.»

Mevrouw Ter Veld hield het op «kinnesinne tussen de
GMD-bestuurders en de bestuurders van de bedrijfsvereniging» en het
CDA kamerlid Biesheuvel op «competentiestrijd».

Hierbij moet worden vastgesteld dat het feit dat zowel de bedrijfsver–
enigingen als de GMD door werkgevers en werknemers bestuurd worden
geen garantie is gebleken om problemen te voorkomen. Oud kamerlid
Weijers zei hierover in het verhoor:

«De bedrijfsverenigingen, het GAK, de SVR en de GMD worden
bestuurd door werkgevers en werknemers. Als je dat beeld tot je neemt
en merkt dat men niet in staat is om bestuurlijk de zaak zo op elkaar af te
stemmen dat het werkt, is dat wonderlijk. Daar zitten tegenwerkingen
tussen apparaten en instituties waardoor een innige samenwerking ten
dienste van de cliënt niet kon ontstaan.»

De problematische verhouding tussen bedrijfsverenigingen en GMD
staat in groot contrast met de snelheid waarmee men het inhoudelijk
eens is over de individuele gevalsbehandeling. Op het niveau van de
verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging wordt de verzeke–
ringsgeneeskundige van de GMD nog wel eens aangesproken op zijn
advies, maar de besturen van de bedrijfsverenigingen leggen zich echter
neer bij het oordeel van de verzekeringsgeneeskundigen zolang door de
belanghebbende geen protest wordt aangetekend.

1.4.2. Tot nu toe voorgestelde oplossingen

Aangezien de oorzaak voor het samenwerkingsprobleem tussen
bedrijfsverenigingen en GMD te lokaliseren is bij de scheiding in twee
organisatorische trajecten van de arbeidsongeschiktheidsregelingen, is
als oplossing gesuggereerd om deze scheiding op te heffen.

Vanaf het moment dat de problemen zich voordeden, zijn voorstellen
in deze richting gedaan. Er zijn hierbij echter twee oplossingsrichtingen:
de medische gevalsbehandeling wordt geheel bij de bedrijfsverenigingen
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uitgevoerd of de medische gevalsbehandeling wordt geheel bij een
centrale organisatie, bijvoorbeeld de GMD, uitgevoerd. Vanaf 1985 is het
de verschillende partijen in de uitvoeringsorganisatie gelukt om overeen–
stemming te krijgen over het zogenaamde synthesemodel. De kern van
het synthesemodel is dat de medisch-arbeidskundige beoordeling en
begeleiding gedurende het gehele traject van de arbeidsongeschiktheid
worden uitgeoefend door de bedrijfsverenigingen. De GMD zal ophouden
te bestaan als een zelfstandig lichaam met een eigen rechtspersoon–
lijkheid. Beleidsvoorbereidende en uitvoeringsondersteunende
werkzaamheden van het 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.

In bijlage VIII.1 worden dit model en de standpunten daarover uitge–
breid weergegeven. Aan de invoering ervan wordt momenteel gewerkt.

1.5. Relatie tussen de bedrijfsverenigingen en arbeidsvoor–
ziening

1.5.1. Oorzaken van de feitelijke situatie

In hoofdstuk II is al aangegeven dat ook de relatie tussen de bedrijfs–
verenigingen en arbeidsvoorziening over het algemeen stroef verloopt.
Pas de laatste jaren komt daar langzamerhand enige verbetering in. In
paragraaf 2 van dit hoofdstuk wordt nog kort ingegaan op de coördina–
tiepogingen, die vanuit het ministerie zijn ondernomen om die samen–
werking beter te laten verlopen.

De commissie ziet als belangrijke oorzaak voor de gebleken problemen
het verschil in organisatiestructuur tussen bedrijfsverenigingen en
arbeidsvoorziening.

De uitvoeringsorganen voor de werknemersverzekeringen zijn sectoraal
georganiseerd met een sterke centrale sturing. De organen voor de
uitvoering van de arbeidsvoorziening, voorheen de arbeidsbureaus en nu
de Regionale Besturen Arbeidsvoorziening, zijn territoriaal georganiseerd
en kenden in het verleden als onderdeel van het ministerie een sterke
centrale sturing, maar zijn tegenwoordig vrijwel geheel gedecentrali–
seerd. President-directeur de Jong van het GAK zei over de samen–
werking bij zo'n verschillende organisatiestructuur in het openbaar
verhoor:

«Het vereist bijzondere afstemming als je vanuit twee verschillende
organisatieprincipes met elkaar moet praten en je mandaat moet halen
vanuit machtscentra die op verschillende plaatsen zijn gelokaliseerd.»

Zodra er, los van wat er op centraal niveau door de uitvoeringsorganen
besloten wordt, op regionaal niveau initiatieven zijn om samenwerkings–
projecten met arbeidsvoorziening op te zetten, dreigen er in de
uitvoering van de werknemersverzekeringen regionale verschillen te gaan
ontstaan en de bedrijfsverenigingen hebben daar moeite mee. De Jong
in zijn verhoor:

«De bedrijfsverenigingen willen ook dat hun beleid in het land op
gelijke wijze wordt gerealiseerd, tenzij het anders wordt aangegeven.»

In het verleden zijn dan ook de experimenten om tot samenwerking te
komen over het algemeen geen succes gebleken. Volgens oud– plaats–
vervangend D-G Sociale Zekerheid Den Broeder zijn in het verleden
«mensen die experimenten doen in de regio's teruggefloten door de
leiding van het GAK of een bedrijfsvereniging».

«Dan komt er dus weinig van de grond», zo concludeerde hij.

De arbeidsbemiddeling van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten was tot
medio 1986 een verantwoordelijkheid van de arbeidsbureaus, maar deze
taak kwam in de praktijk vrijwel niet van de grond. Bij de invoering van
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de WAGW werd de arbeidsbemiddelingstaak mede opgedragen aan de
GMD. Met betrekking tot (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten wordt
daardoor de relatie tussen bedrijfsverenigingen en arbeidsvoorziening
geheel verbroken. Ook dit bevordert de communicatie niet.

Ondanks het feit dat werkgevers– en werknemersorganisaties nu zowel
de uitvoeringsorganen voor de werknemersverzekering als de arbeids–
voorziening besturen, komt de samenwerking nog maar schoorvoetend
van de grond.

1.6. Conclusies

De commissie is van mening dat de nu bestaande indeling van het
bedrijfs– en beroepsleven over de bedrijfsverenigingen tamelijk wille–
keurig is ten opzichte van het huidige scala van bedrijfstakken en
sectoren. Hierdoor is er op het niveau van de bedrijfsvereniging weinig of
geen sprake van bedrijfstakeigen kenmerken. Om die kenmerken op het
niveau van de bedrijfsverenigingen zichtbaar te maken zou er een
veelvoud van het huidige aantal bedrijfsverenigingen nodig zijn.

Daarnaast heeft de commissie geen onderbouwing aangetroffen van
de stelling dat de uitvoering van de werknemersverzekeringen aan
kwaliteit wint door een bedrijfstaksgewijze uitvoering. De relatie tussen
de wettelijke regelingen en de in het arbeidsvoorwaardenoverleg
afgesproken aanvullende regelingen op het wettelijke traject is op dit
moment een belangrijk argument voor de bedrijftaksgewijze uitvoering.

Dit betekent dat de argumentatie voor de bedrijfstaksgewijze ordening
van de uitvoeringsorganisatie voor de collectieve werknemersverzeke–
ringen op dit moment voor een belangrijk deel gelegen is in het privaat–
rechtelijk geregelde aanvullende traject.

De commissie concludeert dat er een ontwikkeling gaande is waarbij
naast het GAK ook de andere administraties als marktpartijen gaan
optreden om administratie-opdrachten op de markt te verwerven.
Hoewel er geen sprake is van een commercieel jasje, worden de activi–
teiten steeds meer gericht op het vergroten van het draagvlak door
omzetvergroting. Hoewel de Wet terugdringing ziekteverzuim de bedrijfs–
verenigingen een deel van de omzet weer afneemt, proberen de admini–
straties door het oprichten van commerciële zogeheten Arbodiensten dit
deel weer terug te winnen. Door hun eigen personeel daarin onder te
brengen bieden ze de klant één loket aan.

De commissie heeft als ontwikkeling aangetroffen dat de admini–
straties de publiekrechtelijke status willen verlaten. Als commerciële
uitvoerders van diverse soorten administratie-opdrachten willen ze de
concurrentie aangaan.

De bedrijfsverenigingen zijn nog niet helemaal aan deze ontwikkeling
toe. Pas recent stellen zij zich zakelijker op ten opzichte van de admini–
straties om waar voor hun geld te krijgen. Hun positie zou veel steviger
verankerd moeten zijn in goed uitonderhandelde administratie–
opdrachten om op een goede manier uit de recente ontwikkelingen te
voorschijn te komen.

De commissie heeft geconstateerd, dat de problematische samen–
werking tussen de bedrijfsverenigingen en de GMD door betrokkenen
gezien wordt als een competentieprobleem. De commissie concludeert
hieruit dat de bedrijfsverenigingen de inbreuk, die een centrale organi–
satie als de GMD op de bedrijfstaksgewijze ordening maakt, nooit echt
hebben geaccepteerd.

De commissie stelt verder vast dat werkgevers– en werknemersorgani–
saties, die zowel bedrijfsverenigingen als GMD besturen, binnenshuis
geen einde hebben kunnen maken aan de voortdurende problemen.

De commissie is van mening dat er geen wettelijke belemmeringen
waren om tot een betere samenwerking te komen.
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De commissie constateert dat het verschil in organisatiestructuur van
de uitvoeringsorganen voor de werknemersverzekeringen enerzijds en de
arbeidsvoorzieningsorganisatie anderzijds, een belangrijk knelpunt is bij
het bereiken van een goede samenwerking. Het feit dat werkgevers en
werknemers nu beide uitvoeringsorganisaties besturen heeft volgens de
commissie nog niet geleid tot verbeteringen in de samenwerking.

2. RELATIE TUSSEIM HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID EN DE UITVOERINGSORGANISATIE

2.1. Inleiding

Hoe de relatie moet zijn tussen het ministerie en de uitvoeringsor–
ganen wordt bepaald door het ordeningsbeginsel. In § 2.2 wordt hier
nader op ingegaan.

Vanuit het ordeningsbeginsel is een norm af te leiden, waarmee het
functioneren van het ministerie ten opzichte van het veld wordt beoor–
deeld. Uit een eindverantwoordelijkheid van de minister voor de globale
werking van het stelsel zou als norm afgeleid kunnen worden dat het
ministerie een systematisch beeld van de wetsuitvoering moet hebben en
dat bij de voorbereiding van wetgeving er aandacht moet zijn voor de
uitvoerbaarheid van de wetgeving.

Een beeld van het functioneren van het ministerie kan gegeven worden
door onderscheid te maken naar:

- voorbereiding van wetgeving;
- begeleiden van de invoering van wetgeving;
- verwerven van informatie over de uitvoering;
- ingrijpen bij geconstateerde knelpunten.
De eerste twee punten zijn al uitvoerig in hoofdstuk VI aan de orde

geweest. In dit hoofdstuk wordt daar niet meer op ingegaan, maar wordt
het functioneren op deze twee punten wel betrokken bij de conclusies in
§2.4.

In § 2.3 wordt nader ingegaan op het verwerven van informatie door
het ministerie over de uitvoering en op het ingrijpen bij geconstateerde
knelpunten.

2.2. Het ordeningsprincipe

2.2.1. Inleiding

Ten aanzien van de relatie tussen het ministerie en de uitvoeringsorga–
nisatie is een fundamentele discussie te voeren. In deze discussie gaat
het om meer dan alleen de afstand tussen ministerie en uitvoeringsorga–
nisatie; het gaat ook om de richting (top-down of bottom-up) van de
relatie.

In het algemeen kunnen ten aanzien van de richting van een relatie, die
te typeren is als besturen op afstand, de volgende vragen worden
gesteld:

- Is er sprake van een overheidstaak die op een gegeven moment
functioneel gedecentraliseerd is of wordt? Anders gezegd, is de relatie
tot stand gekomen door functionele decentralisatie in strikte zin?
(top-down)

- Of moet men spreken van een taak die in eerste instantie door de
particuliere sector is aangepakt en waarmee de overheid zich op een
zeker moment is gaan bemoeien, door met behulp van regels of
wetgeving kaders te scheppen waarbinnen de taakuitvoering moet
plaatsvinden? Is er met andere woorden sprake van een verstatelijkt
middenveld? (bottom-up)

De commissie heeft gemeend deze fundamentele vragen te moeten
beantwoorden, alvorens zich een oordeel te vormen over de relatie
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1 TK 21 042, nr. 4. blz. 7
2 In Prof dr. J.Th.J. van den Berg e a De
SVr 40 jaar: einde van een tijdperk, een
nieuw begin?, Kluwer, 1992.
3 Prof.mr P. de Haan; in Sociaal Maandblad
Arbeid nr 10, oktober 1992.
4 t.a.p. blz 580
5 Mr. J.L Boxum, Drs J. de Ridder, Prof.mr.
M Scheltema, Zelfstandige bestuursor–
ganen in soorten, Kluwer, 1989

tussen ministerie en veld. Argument hiervoor is dat de visie, die men
heeft op de ontstaanswijze van de relatie, gevolgen heeft voor het
oordeel over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan die relatie.
Onduidelijkheid over de ontstaanswijze van de relatie kan er verder toe
leiden dat er geen duidelijkheid bestaat over de formele, juridische status
van de organen die op afstand bestuurd worden.

Functionele decentralisatie is een vorm van besturen op afstand die
veel aandacht krijgt. In het regeringsstandpunt naar aanleiding van het
advies van de Raad voor het Binnenlands Bestuur over functionele
decentralisatie, werd de volgende definitie gehanteerd':

«Functionele decentralisatie in de zin van deze beschouwing heeft
betrekking op het opdragen van taken aan (tot het openbaar bestuur
behorende) organisaties die een zodanige zelfstandigheid hebben bij het
uitoefenen van deze taken dat er geen hiërarchische ondergeschiktheid
is ten opzichte van een minister. De ministeriële verantwoordelijkheid
voor de taakbehartiging door het betrokken orgaan is beperkt tot de bij
de instelling van het orgaan uitdrukkelijk aan de minister toegekende
bevoegdheden.»

Kenmerkend voor functionele decentralisatie is dus:
- geen hiërarchische ondergeschiktheid aan de minister:
- de bevoegdheden/verantwoordelijkheden van de minister zijn

beperkt (en uitdrukkelijk omschreven en vastgelegd).

2.2.2. Standpunten in de literatuur

Bij een korte rondgang door de literatuur heeft de commissie de
volgende standpunten over bovenstaande vraagstelling aangetroffen.

Wolfson spreekt in het artikel «De sociaal-economische context waarin
de SVR functioneert»2 de mening uit dat er op het moment geen sprake
is van functionele decentralisatie in het Nederlandse stelsel van sociale
verzekeringen. Hoewel de politiek nog wel de grote lijn van het beleid
bepaalt, beheersen de sociale partners, als meerderheid in de SVR, het
toezicht, de beheersfunctie en het bestuur. Daardoor is onduidelijk wie
sturing geeft aan de uitvoeringsorganisatie.

De onduidelijkheden zijn ontstaan omdat over de uitvoeringsorgani–
satie voor de sociale verzekeringen bij de behandeling van de Organisa–
tiewet Sociale Verzekering gedacht werd vanuit de beginselen van
«subsidiariteit» en «soevereiniteit in eigen kring». Subsidiariteit, het
beginsel dat er geen overheidstaak is zolang lagere organen de zaken
zelf kunnen regelen, impliceert een «bottom-up» benadering. Hetzelfde
geldt bij soevereiniteit in eigen kring, waar de overheid niet gezien wordt
als een hoger geplaatst orgaan, maar als een instelling die door rechts–
vorming en rechtshandhaving de eigen verantwoordelijkheid van de
maatschappelijke organen moet waarborgen.

De Haan zegt in zijn artikel «De toezichtsfunctie van de SVR»3: «het
lijdt geen twijfel dat we bij de sociale verzekeringsorganen met
functionele decentralisatie te maken hebben»4.

Hij vindt echter dat de «top-down»-relatie tussen de overheid en de
sociale partners teveel wordt gedomineerd door de overheid. De Haan
zou liever een meer autonome rol voor de sociale partners zien
weggelegd.

Boxum, de Ridder en Scheltema5 delen de bedrijfsverenigingen en de
SVR in als zelfstandige bestuursorganen van het participatie-type. Voor
hen is er dus sprake van functionele decentralisatie bij de sociale verze–
keringen.
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Over het oprichtingsmotief van de bedrijfsverenigingen schrijven zij:
«Er werden zelfstandige organen opgericht omdat daarin zeggenschap
over een bestuursterrein kon worden verleend aan organisaties van de
belanghebbenden in de bedrijfssectoren.»6. Vanuit deze redenering is het
voor de hand liggend dat er is gekozen voor het participatie-type.

Noordam7 zegt het volgende over de uitvoeringsorganisatie: «Strikt
juridisch gezien is de sociale zekerheid wel een overheidsmonopolie.
Hoewel de andere instellingen en organisaties die bij de sociale
zekerheid zijn betrokken, dat doorgaans niet zo ervaren, voeren zij een
deel van de overheidstaak uit. Er is hier sprake van functioneel gedecen–
traliseerd bestuur en wel via organen, die als zelfstandige bestuursor–
ganen zijn te kwalificeren. De (centrale) overheid is verantwoordelijk voor
het doen en laten van bedoelde organen. De zelfstandige bestuursor–
ganen zijn meestal publiekrechtelijke rechtspersonen. Een voorbeeld is
de bedrijfsvereniging.»8.

Van Wijk en Konijnenbelt9 noemen de bedrijfsverenigingen als
voorbeeld van particulieren, die optreden als overheid. Ze plaatsen
daarbij wel een kanttekening: «Helemaal «particulier» zijn de bedrijfsver–
enigingen intussen niet. Weliswaar zijn ze in beginsel ontsproten aan het
particuliere bedrijfsleven, maar ze behoeven ministeriële erkenning,
werkgevers zijn van rechtswege bij «hun» bedrijfsvereniging aangesloten,
de wet formuleert een aantal vereisten waaraan de statuten moeten
voldoen, en als voor een bepaalde bedrijfstak een bedrijfsvereniging
ontbreekt kan de minister van Sociale Zaken zelf zo'n vereniging
instellen, waarvan hij de inhoud van de statuten bepaalt en de bestuurs–
leden benoemt.»10

6 t.a.p. blz. 25.
7 Prof mr. F M. Noordam, Inleiding Sociale
Zekerheidsrecht. Kluwer. 1992.
8 t.a.p. blz. 23
9 Prof.mr. H.D. van Wijk en Mr. W. Konij–
nenbelt, Hoofdstukken van het Admini–
stratief Recht, Lemma B V Culemborg,
1988
10 t.a.p. blz. 160

2.2.3. conclusie over het ordeningsprincipe

Drie van de hierboven aangehaalde auteurs (de Haan, Scheltema en
Noordam) zijn van mening dat het bij de bedrijfsverenigingen om
publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen gaat. Dit impliceert een
publiekrechtelijke bevoegdheid, gekoppeld aan een publiekrechtelijk
instellingsbesluit.

Wat dit instellingsbesluit betreft, zijn enige kanttekeningen te plaatsen.
In de Organisatiewet Sociale Verzekering (OSV) staat wel dat een
vereniging als bedrijfsvereniging erkend moet worden door de minister,
maar er wordt ook gesproken van de oprichting van deze verenigingen
door representatieve organisaties van werkgevers en werknemers (artikel
4 lid 1). Dit duidt, evenals de term «vereniging», meer op een privaat–
rechtelijk rechtspersoon.

Impliciet trekken Wolfson en Van Wijk en Konijnenbelt de aanwe–
zigheid van publiekrechtelijke bevoegdheden in twijfel. Wolfson ontkent
dat bij de sociale verzekeringen er feitelijk sprake is van functionele
decentralisatie, terwijl Van Wijk en Konijnenbelt de bedrijfsverenigingen
een voorbeeld noemen van «particulieren als overheid».

De onduidelijke status van de bedrijfsverenigingen lijkt vooral het
gevolg te zijn van de historische ontwikkelingen. De meeste bedrijfsver–
enigingen bestonden al vóór in 1952 de Organisatiewet in werking trad.
Toen was er in ieder geval nog sprake van privaatrechtelijke organen met
privaatrechtelijke bevoegdheden.

Naarmate de overheid zich sterker met de sociale verzekeringen is
gaan bemoeien, zijn de bedrijfsverenigingen steeds meer in de publieke
sfeer getrokken; in 1976 is de publiekrechtelijke status dan ook in het
Burgerlijk Wetboek vastgelegd. Bij de Invoeringswet Boek 2 Nieuw
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Burgerlijk Wetboek (art. XCVII) is toen namelijk de OSV gewijzigd, in die
zin dat thans uitdrukkelijk is bepaald, dat de bedrijfsverenigingen rechts–
personen zijn als bedoeld in art. 1 Boek 2 BW (publiekrechtelijke rechts–
personen). Een zelfde voorziening is opgenomen voor de Gemeenschap–
pelijke Medische Dienst en het Gemeenschappelijk Administratiekantoor.

Door de toenemende wet– en regelgeving rondom de sociale verzeke–
ringen, heeft de verhouding tussen de overheid en de bedrijfsvereni–
gingen in de loop der tijd het karakter gekregen van besturen op afstand.

Daarbij heeft de minister de bevoegdheid om te bepalen welke vereni–
gingen als bedrijfsvereniging worden erkend (artikel 4 OSV) en kan die
erkenning ook weer intrekken (artikel 14 OSV). Verder kunnen bij
algemene maatregel van bestuur voorzieningen worden getroffen voor
het geval een bedrijfsvereniging haar taak niet naar behoren vervult
(artikel 16 OSV) en kunnen besluiten van het bestuur van een bedrijfs–
vereniging door de Kroon worden geschorst of vernietigd voor zover zij
strijdig zijn met de wet of het algemeen belang (artikel 28 OSV).

Feitelijk betekent dit alles dat uit hoofde van deze bevoegdheden de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verantwoorde–
lijkheid heeft, die controle nodig maakt om te kunnen beoordelen of de
uitvoeringsorganisatie zijn taken goed uitvoert. Hiervoor is een goede
informatievoorziening en terugkoppeling over de uitvoering van die taken
nodig.

2.3. De opstelling van het ministerie

2.3.1. Informatie over en controle op de uitvoering

Uit het onderzoek van de commissie komt naar voren dat er binnen het
ministerie geen algemeen beeld bestaat van de uitvoering. Oud-DG
Lamers gaf in zijn verhoor duidelijk aan dat in zijn periode gold dat het
ministerie geen informatie had over de uitvoering en dat de informatie
van de SVR niet adequaat kon bijdragen aan bijsturing van het beleid of
uitvoering. Ook oud-plaatsvervangend DG Den Broeder bevestigde dat
het ministerie niet wist wat er feitelijk in het veld gebeurde en hoe het
daar werkte. Hij gaf daarbij ook aan dat

«in de hele politiek en dus ook op dat departement er ongelooflijk
weinig belangstelling is geweest voor de uitvoering van het beleid en dus
ook voor de toepassing van de wetten.»

Het is de commissie gebleken dat ambtenaren op het ministerie nu
nog geen systematisch beeld van de uitvoering hebben. De belangrijkste
bron van informatie lijken signalen over knelpunten te zijn.

De meest voor de hand liggende bron van informatie voor het minis–
terie is de toezichthouder. Ambtenaren van het ministerie gaven in de
verhoren aan dat de SVR het enige orgaan was, dat formeel om infor–
matie verzocht kon worden. Oud-ambtenaar Pierik hierover:

«Als ministerie zou het niet juist zijn geweest om officieel zaken te
doen met een niet-bestaand wettelijk orgaan (i.c. de FBV). Dat deden wij
ook niet. Wij hadden contacten met de SVR en met de Sociale Verzeke–
ringsbank. Zelfs met het GAK zouden wij eigenlijk geen zaken kunnen
doen, want dat was een zelfstandig uitvoeringsorgaan.»

Ook Hol, DG Sociale Zekerheid, zei:
«Het ministerie heeft contacten met de SVR en zo nodig, via of met de

SVR, met uitvoeringsorganen. (...) Wij hebben vaak het gevoel gehad dat
een meer rechtstreeks contact met en advisering door degenen die de
feitelijke uitvoering verzorgen, beter zou kunnen bijdragen tot onze
kennis en ons inzicht over uitvoerbaarheid dan via de tussenschakel van
de SVR.»
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11 Toezicht door de Sociale Verzeke–
ringsraad. TK 22 555. nrs. 1-2.
12 Brief van de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid aan de
Algemene Rekenkamer d.d 3 februari 1992
met het commentaar op de nota inzake een
onderzoek naar de uitoefening van het
toezicht door de SVr.
13 Nota van DG SZ van 15-11-91 aan het
Departementaal Managementteam over het
toezicht op de uitvoering van de sociale
zekerheidsregelingen

Echter
«de wet schrijft voor dat de SVR namens de minister toezicht houdt,

adviseert, coördineert, regels stelt en dergelijke.»
Het is de commissie gebleken dat men binnen het ministerie twijfelde

zowel aan de deskundigheid als aan de functie van de SVR. De SVR
werd gezien als een doorgeefluik van de uitvoeringsorganen, waardoor
het ministerie bij het maken van regels beter direct contact kon hebben
met de uitvoeringsorganen. Hol daarover, sprekend over de jaren tachtig:

«Ik denk dat de SVR in zijn toenmalige vorm (...) bepaald vertragend
werkte op het verkrijgen van de benodigde informatie, en wellicht ook op
de adequaatheid van die informatie.»

Dit verklaart volgens de commissie dan ook dat er toch, ondanks het
formele standunt dat alle contacten via de SVR lopen, ook regelmatig
informele contacten tussen ambtenaren en de uitvoeringsorganen zijn.

Het ministerie beschouwt zichzelf niet als «de achterban» van de
onafhankelijke leden in de SVR. Hier zijn dan ook geen bijzondere
contacten mee. Het onafhankelijk raadslid Nieuwenburg bevestigde dit in
zijn verhoor.

De afstandelijke houding van het ministerie was zelfs zo groot dat tot
voor kort bij de aanwijzing van Kroonleden vaak voorstellen van het
secretariaat of het Presidium van de SVR werden overgenomen. Bij de
voorbereiding van de benoeming van een nieuwe voorzitter van de SVR
werd een overlegronde met sociale partners gehouden.

In 1985 is besloten een functioneringstoets van de zittende Kroon–
leden in te bouwen in de herbenoemingsprocedure. Het zou daarbij
nadrukkelijk niet de bedoeling zijn dat de staatssecretaris een eigen
oordeel zou vormen over de zittende onafhankelijke leden. Een signaal
van slecht functioneren zou van het presidium van de SVR moeten
komen.

Voor de huidige zittingsperiode hebben ambtenaren van het ministerie
een «rapportvergadering» over de zittende onafhankelijke leden
gehouden met de voorzitter van de SVR. De nieuwe kandidaten zijn, op
een uitzondering na, door het ministerie zelf aangezocht.

In het rapport van de Algemene Rekenkamer over het toezicht van de
SVR11 werd nog geconstateerd dat het ministerie geen algemene visie
had op wat het toezicht van de SVR zou moeten inhouden. De staatsse–
cretaris Ter Veld gaf in haar reactie12 aan dat zij recent een aantal activi–
teiten richting de SVR had ontplooid.

Verder heeft het ministerie het Toezichtbesluit herzien. Daarin worden
nadere regels gesteld voor het toezicht van de SVR.

Duidelijk is dat het ministerie zich richting toezichthouder actiever op
is gaan stellen. Het omslagpunt hiervoor ligt eind jaren tachtig. De
commissie heeft geconstateerd dat dit vooral voortkomt uit de behoefte
van het ministerie om beter te weten wat zich in de uitvoering afspeelt.

In een interne nota van het ministerie uit november 199113 wordt
gesproken over voorgenomen beleid, waarbij wordt aangegeven dat: «de
Staatssecretaris in de toekomst zal ingrijpen wanneer dat beleidsmatig
wenselijk wordt geacht. De tot op heden gehanteerde lijn dat een
ingrijpen van de staatssecretaris slechts als ultimum remedium zal
worden gebruikt, wordt verlaten».

Naast de verhoogde druk op de SVR als informatie-leverancier zijn
binnen het ministerie nog meer activiteiten gaande om de informatie–
voorziening te verbeteren. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader
ingegaan.
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2.3.2. Informatiebeleid

" rapport inzake organisatie en taakbelas
tingsonderzoek Directie Sociale Verzeke
ringen van het bureau Van der Torn &
Buningh d.d. 21 november 1984

Voor een organisatie die beleid maakt dat functioneel gedecentrali–
seerd wordt uitgevoerd, is het van groot belang waarborgen te scheppen
voor een goede informatievoorziening.

Al in een organisatieadvies uit november 198414 over de Directie
Sociale Verzekeringen werd gesignaleerd dat de terugkoppeling vanuit
de uitvoeringswereld veel systematischer en gestructureerder ter
beschikking dient te komen en te worden gebruikt in het proces van
beleidsontwikkeling.

Waarnemers
Een belangrijk element in de informatievoorziening vormen de

waarnemers van het ministerie bij commissies in het veld. Zij zijn
ondermeer aanwezig bij vergaderingen van:

- de SVR (Raad en Commissies);
- de Centrale Fondsen;
- de Commissie Sociale Verzekeringen van de SER;
- werkgroepen van de Raad van de Centrale Ondernemersorganisaties
- werkgroepen van de FBV.

In de notulen van de Toezichtkamer (voorheen CTU) van de SVR uit de
periode 1988-1992 is nagegaan welke rol de waarnemer vervulde. Het
beeld dat daaruit naar voren kwam, strookt met de indruk uit notulen van
andere commissies die meer incidenteel zijn bekeken.

De bijdrage van de waarnemer lijkt vooral te bestaan uit het
verschaffen van informatie, bijvoorbeeld over de stand van zaken van
onderwerpen die bij het ministerie in behandeling zijn. Ook wordt verdui–
delijking gegeven over brieven of adviesaanvragen.

Dit komt overeen met de rol die het departementaal managementteam
van het ministerie in mei '92 schetste, waarbij men als belangrijkste
taken zag: informeren adviesorgaan en rapporteren aan bewindslieden.

Ook Van Loo geeft in zijn verhoor aan dat de waarnemer een afwach–
tende houding aanneemt, luistert naar wat zich afspeelt en zonodig infor–
matie verschaft.

Overigens kwam uit de notulen van de Toezichtkamer naar voren dat
de waarnemer vanaf 1990 een meer actieve rol is gaan spelen. Hij dringt
bijvoorbeeld aan op een snellere voortgang of geeft nadrukkelijk namens
de staatssecretaris een mening over in behandeling zijnde onderwerpen.

Naast commissies waarin ambtenaren de rol van waarnemer vervullen
zijn er ook werkgroepen in de uitvoeringsorganisatie waarin ambtenaren
deelnemen als vertegenwoordiger van het ministerie. Zoals bijvoorbeeld
de werkgroep informatie-uitwisseling tussen arbeidsbureaus en bedrijfs–
verenigingen (WIGB) en de projectgroep evaluatie stelselherziening. De
rol van de ambtenaren hierin verschilt sterk van die van waarnemer, er is
sprake van een overlegsituatie waarin de ambtenaren veel meer sturend
aanwezig zijn.

Contacten van het ministerie met de SVR lopen niet alleen via de
waarnemers in de SVR-commissies. Zo is er regulier overleg tussen de
DG en de Algemeen Secretaris van de SVR en zijn er sinds de reorgani–
satie van de SVR ook intensieve contacten tussen de top van het Direc–
toraat-Generaal en de directeuren van de SVR. Incidenteel zijn er ook
contacten tussen de staatssecretaris en de voorzitter van de SVR.

Onderzoek
De onderzoeksfunctie van het ministerie was in de jaren zeventig nog

zwak ontwikkeld. Alle onderzoeken werden vanuit het DG Algemene
Beleidsaangelegenheden opgestart. Dit was voornamelijk arbeidsmarkt–
onderzoek. Begin jaren tachtig ontwikkelde DG SZ een eigen onder–
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zoeksplan. Al eerder was de Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid
(COSZ) opgericht. Doordat hierin alle partijen uit het veld waren verte–
genwoordigd, kon deze commissie alleen onderzoeken initiëren die een
breed draagvlak hadden. Ook werden onderzoeken gezamenlijk gefinan–
cierd door het ministerie en de SVR. Dit gebeurde met name uit pragma–
tisch oogpunt (meer geld beschikbaar); het ministerie heeft niet bewust
de ontwikkeling van de onderzoeksfunctie bij de SVR gestimuleerd.

Uitvoerings– en beleidsinformatiesysteem
In 1989 werd binnen DG SZ een project opgezet om te komen tot een

uitvoerings– en beleidsinformatiesysteem: Het Atlasproject'5. Uit een
inventarisatie van de informatiebehoefte bleek dat er een gat was tussen
de noodzakelijke en de beschikbare informatie. In het kader van het
Atlas-project werd de totale benodigde informatie ingedeeld naar 27
bestanden. Elk bestand werd onderscheiden als een afzonderlijk project.

Het project om een bestand over de uitvoeringsorganisaties op te
zetten heeft geen prioriteit gekregen. Het werd wel noodzakelijk, maar
niet haalbaar geacht. Voor dit project werd voor 1992/1993 gepland:
«Een probleemverkennend onderzoek naar de haalbaarheid van het
verkrijgen van gegevens». Binnen het ministerie was men van mening dat
afronding van de nieuwe OSV noodzakelijk zou zijn om het bestand te
realiseren. Gesignaleerd werd dat er binnen het ministerie onvoldoende
gegevens beschikbaar waren om inzicht te krijgen in de uitvoerings–
kosten en in de wijze waarop wet– en regelgeving door de uitvoeringsor–
ganen worden uitgevoerd.

2.3.3. Actie naar aanleiding van knelpunten

In hoofdstuk VI is al ingegaan op de wijze waarop het ministerie actie
onderneemt naar aanleiding van knelpunten in de wetgeving. Hier wordt
aan de hand van drie concrete gevallen ingegaan op de wijze waarop het
ministerie met andere knelpunten omgaat.

De evaluatie van de stelselherziening
Het Project Evaluatie Stelselherziening werd door het ministerie

halverwege 1986 in gang gezet.
Besloten werd de hele uitvoeringswereld bij de evaluatie te betrekken:

SVR, FBV, GMD, VNG en Divosa. leder der partijen had een veto in het
project. Vanaf het begin werd benadrukt dat er een gezamenlijk belang
ligt bij het onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat het ministerie heeft
overwogen het onderzoek zelf uit te voeren of geheel uit te besteden. Op
het ministerie vond men dat het vanzelfsprekend was iedereen erbij te
betrekken, het zou immers niet gaan om een óórdeel te geven over de
uitvoering maar om inzicht te geven in de werking van de wetten.

Uit het plan van aanpak blijkt dat de evaluatie al vanaf het begin groots
opgezet was. Het zou alle betrokken regelingen omvatten alsmede een
longitudinale gegevensverzameling bij cliënten voor drie groepen wetten.

Tussen ministerie en veld was de samenwerking goed in de creatieve
fase waarin de contouren van het plan van aanpak werden ontwikkeld.

Vanaf het moment dat de contouren ingevuld moesten worden begon
echter onenigheid te ontstaan. De SVR wilde graag een spilfunctie in de
coördinatie van de datastromen. Het ministerie betwijfelde of de SVR de
benodigde deskundigheid en capaciteit hiervoor in huis had. Dit alles
leidde tot een nieuw plan van aanpak eind 1988, waarin aan de inhoude–
lijke bezwaren van de uitvoeringsorganen tegemoet was gekomen.

In de periode mei '89 tot eind '89 gaat het snel bergafwaarts met de
samenwerking als over een aantal heikele punten echt beslissingen

» Het Atias Project, Eindrappon. Ministerie ™°eten worden genomen.
van Sociaie Zaken en Werkgeiegenheid. Onenigheid over de beschikbaarheid van de gegevens leidt tot een
1992 complete crisis. SZW en de SVR willen de eerste projecten alleen finan–
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cieren als duidelijk is dat de resultaten van de projecten gebruikt kunnen
worden voor de andere onderzoeken. De SVR wil dat FBV, GMD en VNG
op dit punt een contract ondertekenen. Deze weigeren. Hun belangrijkste
argument is de privacy van hun cliënten: zij vinden dat zij geen contract
kunnen ondertekenen als zij niet eerst weten wat de andere onderzoeken
gaan inhouden. De indruk bij het ministerie bestaat dat de bedrijfsvereni–
gingen niet wilden dat het ministerie haar greep op de uitvoeringsor–
ganen versterkte.

De voorzitters van de FBV stellen dat wanneer er onderzoeksgegevens
op het gebied van de sociale verzekeringen moeten worden geanalyseerd
en geïnterpreteerd, alleen de FBV dat op adequate wijze kan. Derden
(waaronder de SVR) zouden wegens gebrek aan kennis al te snel
verkeerde conclusies trekken.

Het ministerie en de SVR houden vast aan de eisen. De SVR wil zelfs
de gegevens op grond van zijn wettelijke bevoegdheden gaan
«verlangen»; een unicum. Het ministerie lijkt niet pal achter de SVR te
staan; binnen het ministerie twijfelt men aan de wettelijke mogelijkheden
die de SVR heeft: onderzoek is geen wettelijke taak van de SVR en er ligt
ook geen adviesaanvraag ten grondslag aan de evaluatie.

Op 16 augustus 1990, op de dag dat de SVR over het verlangen van
gegevens een raadsvergadering zal houden, kiezen FBV en GMD eieren
voor hun geld en zeggen toe het contract te ondertekenen. Ook het
ministerie en de SVR geven wat toe op het punt van het gebruik van de
informatie. Aan het contract wordt de zinsnede toegevoegd: indien uit
wetenschappelijk oogpunt noodzakelijk.

De onderzoeken naar de uitvoering van de wetten zullen door de
uitvoeringsorganen zelf worden verricht. Daarna loopt de evaluatie
verhoudingsgewijs vrij soepel. De oogst is op dit moment echter nog
mager. Er zijn een paar kleine onderzoeken uitgevoerd en alle andere
onderzoeksprojecten zijn aanbesteed. De looptijd van de longitudinale
projecten is echter een paar jaar en de gegevens uit deze projecten zijn
nodig voor de andere onderzoeken.

De verzekerdenadministratie
In 1985 is voor het eerst gebruik gemaakt van de wettelijke

mogelijkheid een aanwijzing te geven aan de SVR. De SVR kreeg de
opdracht de invoering van een verzekerdenadministratie te bevorderen.

De voorgeschiedenis van de verzekerdenadministratie (VZA) begint
rond 1975. Vanaf die tijd voerde het ministerie met de SVR en de uitvoe–
ringsorganen discussie over de totstandkoming van een Centrale
Persoonsregistratie Sociale Verzekering (CPSV). De gedachte daarachter
was te komen tot een algemene registratie van verzekerden per bedrijfs–
vereniging (VZA) met daarbij een verwijssysteem (CPSV). Tot dan toe
registreerden de uitvoeringsorganen niet per verzekerde maar per aange–
vraagde uitkering, waardoor het vrijwel onmogelijk was om na te gaan
welke en hoeveel uitkeringen per verzekerde werden verstrekt. Het
overleg hierover typeerde oud-ambtenaar Pierik van het ministerie in zijn
verhoor als «een slakkenrace».

De redenen voor de invoering van de VZA waren voor het ministerie:
- fraudepreventie en –bestrijding (verband met sofi-nummer);
- nieuwe wetgeving: informatie over verzekerden werd steeds meer

van belang voor de hoogte en de duur van de uitkering (b.v arbeidsverle–
deneis WW);

- beleidsinformatie: de mogelijkheid om effecten van nieuwe
wetgeving te voorspellen.

In 1984 stuurde de staatssecretaris een brief aan de SVR waarin werd
aangedrongen op de invoering van een verzekerdenadministratie. Die
brief alleen al leidde tot een jaar lang discussiëren zonder activiteiten te
ondernemen. De staatssecretaris heeft toen, volgens Pierik na lang
aanhouden van de ambtenaren, voor het eerst in het bestaan van de SVR

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 348



een formele aanwijzing gegeven. Dit leidde tot nog meer discussie: de
uitvoeringsorganen twijfelden aan zowel de bevoegdheid van het minis–
terie om een aanwijzing te geven als aan het nut van de verzekerdenad–
ministratie. Op het ministerie had men echter de indruk dat de uitvoe–
ringsorganen alleen tijd wilden rekken zodat zij gelegenheid kregen om
orde op zaken te stellen. De grootste weerstand lag bij het GAK.

De SVR heeft in de VZA-discussie een wisselende opstelling gehad:
men koos soms de zijde van het ministerie en soms de kant van de
uitvoeringsorganen. Op het ministerie was er echter grote onvrede met
de inbreng van de SVR, omdat men meende dat het secretariaat niet
beschikte over de nodige deskundigheid en materiekennis.

In dit proces durfde men op het ministerie niet te hard door te duwen:
het was de tijd van mislukte automatiseringsprojecten. Men was bang de
betaling van de uitkeringen of de inning van de premies in gevaar te
brengen. Het ministerie wilde wel uitstel en financiële ondersteuning
geven maar dan moesten de problemen duidelijk op tafel worden gelegd.
Er is in dan ook uitgebreid overleg gevoerd, bilateraal en in speciale
commissies en werkgroepen.

Zoals in de hoofdstukken II en III al aan de orde is geweest, is de VZA
nog steeds niet helemaal operationeel. De commissie acht het tijds–
verloop, dat intussen nodig is geweest om tot een VZA te komen,
illustratief voor de verhoudingen in dit veld.

Samenwerking sociale zekerheid - arbeidsvoorziening
Het beleidsterrein dat het meest in het verlengde van de sociale

zekerheid ligt is de arbeidsvoorziening. Niet voor niets wordt de mening
wel verkondigd dat een betaalde baan de meeste sociale zekerheid biedt.
Een gezamenlijke strategie op deze twee velden lijkt voor de hand te
liggen. Het lijkt echter wel of telkens als deze twee terreinen elkaar
overlappen, er onmiddellijk problemen opduiken. Dit geldt zowel voor het
ministerie als voor de uitvoeringsorganen.

Bij de samenwerking tussen het DG Sociale Zekerheid en het
voormalige DG Arbeidsvoorziening ligt het probleem niet zozeer in het
feit dat men niet overlegt. De knelpunten lijken eerder voort te komen uit
een verschil in doelstellingen en belangen. Lamers sprak over structurele
verschillen:

«De sociale zekerheid zit aan de aanbodkant, arbeidsvoorziening als
medium van sociale politiek heeft toch altijd meer gezeten (...) aan de
vraagzijde van de arbeidsmarkt. Daar ging het om zoveel mogelijk
mensen te plaatsen. Dat gaf een zeker verschil in benadering tussen de
beide directoraten-generaal.»

Kruse duidde dit aan door te zeggen dat beide directoraten-generaal
met elkaar werkten in de geest van

«elkaars instrumenten kunnen zijn waar dat nodig was. Niet dat dit
altijd even perfect op elkaar aansloot, want wij hadden ieder uiteraard
ook onze eigen doelstellingen.»

De werkloze wordt door beiden op een verschillende manier benaderd.
Waar de sociale zekerheid doelstellingen kent in het kader van volume–
beleid, is arbeidsvoorziening eerder gericht op een optimale allocatie van
de factor arbeid.

Lamers bevestigde dat er ondanks al het overleg sprake was van toch
wat gescheiden circuits. Den Broeder drukte het sterker uit:

«Het was een sterk «gebalkaniseerd» departement en misschien is dat
nog wel zo. Eigelijk zocht iedere rechtgeaarde ambtenaar zijn kracht in
het profileren van de zelfstandigheid van zijn eigen directie of direc–
toraat-generaal. Er was weinig oog voor dat bijvoorbeeld de sociale
zekerheid heel veel samenhang vertoont met hetgeen er gebeurt op het
terrein van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsvoorziening, om
maar eens twee belangrijke dingen te noemen.»
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Volgens Den Broeder ondernamen de bewindslieden geen serieuze
pogingen om wel tot integratie te komen. Ook Kruse gaf aan dat hoofd–
beleidszaken zoals volumebeleid niet integraal tussen DG's, minister en
staatssecretaris werden besproken, maar

«in verticale communicatie werd behandeld. (...) Ik geef echter toe dat
de bindende kracht binnen alle elementen van beleid van Sociale Zaken
minder groot was dan de specialistische kracht op de verschillende
onderdelen.»

Dezelfde analyse kan ook worden gemaakt voor de samenwerking
tussen de uitvoeringsorganen sociale zekerheid en arbeidsvoorziening.
Een cultuur van «samen optrekken» lijkt niet te zijn ontstaan. In verslagen
van vaak moeizame overleggen worden constateringen gedaan als: «(Het
gaat hier om) representanten van organen, die nimmer een structuur en
cultuur hebben weten te ontwikkelen, waarbinnen coördinatie en consen–
susvorming kunnen gedijen».16

Er zijn verschillende initiatieven (geweest) om te komen tot een verbe–
terde afstemming/samenwerking: regionale coördinatiecommissies
(RCC's), een overlegorgaan (Overlegorgaan Werkloosheids– en Arbeids–
voorziening OWA), overleg over de informatieuitwisseling (Werkgroep
Informatieuitwisseling tussen GAB's en Bedrijfsverenigingen WIGB) en
verschillende lokale experimenten. Ook in de discussie over de gewenste
uitvoeringsstructuur van de sociale verzekeringen is één loket een vast
nummer. De uitkomsten zijn in het algemeen teleurstellend. Wat de rol
van het ministerie betreft merkt Den Broeder in zijn verhoor op:

«Wij hadden heel weinig greep op wat daar gebeurde. Wij konden ons
vanuit CRM wel met de sociale diensten bemoeien, maar we konden ons
vanuit Sociale Zaken niet bemoeien met de uitvoeringsorganisaties van
sociale verzekeringen of van bijstand. Wij konden ons weer wel
bemoeien met de arbeidsbureaus. Dat had het directoraat arbeidsvoor–
ziening voor zijn rekening kunnen nemen. Hier zal dus wel enige
aandrang zijn geweest. Het totaal werd echter niet «gepakt» vanwege
een geweldige discoördinatie.»

2.3.4 Algemeen beeld

Het algemene beeld van de relatie tussen het ministerie en de uitvoe–
ringsorganisatie is dat die relatie tot voor kort erg afstandelijk was.
Oud-plaatsvervangend DG Sociale Zekerheid Den Broeder verwoordde
het als volgt op de vraag van de commissie waarom het ministerie zo
machteloos was:

«Dat zou wel eens kunnen zijn doordat Sociale Zaken weinig voeling
had met het veld, daar waar de eigenlijke problemen zijn en ook de
oplossingen moeten worden gevonden. (...) Dat komt ook door de hele
juridische en bestuurlijke structuur van die uitvoering waardoor het
departement op grote afstand stond van de feitelijke processen.»

Hoewel er weinig voeling was met het veld, zijn er wel diverse vormen
van contacten tussen het ministerie en de sociale partners, zowel in de
informele sfeer als via formele lijnen. Wolfson zei in zijn verhoor dat het
ministerie erg «buddy-buddy» was met sociale partners:

«Er werd bij Sociale Zaken niets gedaan zonder dat eerst even werd
gekeken hoe dat zou vallen bij sociale partners.»

Het ministerie verklaart de afstandelijke houding uit de gegroeide
cultuur en de bestaande machtsverhoudingen:

«Deze cultuur komt er in grote lijnen op neer dat een actieve
bemoeienis van de staatssecretaris met betrekking tot het toezicht niet
gebruikelijk wordt geacht. De sociale partners hebben tot op heden de
sociale verzekeringen als een exclusief tot hun terrein behorende verant–
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woordelijkheid gezien.»17 en «Overheidsbemoeienis strookte niet met de
politieke en maatschappelijke opvattingen en de daaruit voortvloeiende
autonomie van de uitvoering van de sociale verzekeringen».18

Oud-DG Lamers geeft in zijn verhoor aan dat daarbij de machtsposities
een rol spelen:

«de wetgever heeft de minister beperkte bevoegdheden gegeven en
die liepen dan nog via één orgaan en wel de SVR. Zeker in de situatie
van de sociale verzekeringen, waar de machtsposities bepaald goed
omlijnd zijn, is het bijna ondenkbaar om via een oekaze de uitvoeringsor–
ganen te zeggen wat ze moeten doen.»

Uit bovengenoemde interne nota blijkt dat het ministerie zelf weinig
ziet in het geven van een aanwijzing. Als probleem wordt ondermeer
genoemd dat «een meer directe bemoeienis van de staatssecretaris met
het toezicht lastig is. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de opvatting
van sociale partners over de rol van de overheid bij het toezicht, maar
ook doordat de staatssecretaris alleen zwaar geschut kan inzetten zoals
een schorsing of vernietiging van besluiten. Daarnaast is er de
bevoegdheid de SVR aanwijzingen te geven in het kader van diens taak,
maar dit leidt slechts tot een indirecte beïnvloeding van de uitvoeringsor–
ganisatie». Ook in de eerder genoemde reactie op het onderzoek van de
Algemene Rekenkamer wordt door de staatsscretaris gesteld dat «de
effecten van deze aanwijzing nog eens aantonen welke beperkte
mogelijkheden de overheid heeft ten aanzien van een corrigerende rol bij
de uitvoering van de sociale verzekeringen».

2.4. Conclusies

De bestaande uitvoeringsorganisatie voor de werknemersverzekeringen
kan worden beschouwd als een vorm van functionele decentralisatie met
de daarbij behorende ministeriële verantwoordelijkheid.

Gezien de ministeriële verantwoordelijkheid is de commissie van
mening dat het ministerie zich zeer afstandelijk heeft opgesteld ten
opzichte van de uitvoering. Een systematische terugkoppeling over de
resultaten van de uitvoering heeft steeds ontbroken. lllustratief is het
antwoord dat hoofddirecteur Sociale Verzekeringen Van Loo gaf op de
vraag of er systematisch gerapporteerd wordt over de uitvoering van
wetgeving: «Het is niet de taak van het departement om als een soort
begeleider van een uitvoerder of de SVR op te treden.» Men wacht af tot
er zich knelpunten voordoen, waarvan de uitvoering vindt dat ze gesigna–
leerd moeten worden.

De commissie stelt vast dat zowel de grote afstand tot de uitvoering
als het aftasten van hoe zaken bij sociale partners liggen er op duiden
dat het ministerie de sociale partners op het terrein van de sociale
zekerheid niet voor het hoofd wilde stoten en weinig prioriteit legde bij
het bereiken van eigen doelstellingen op dit beleidsterrein. De minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moest in de afgelopen periode
immers steeds met sociale partners zaken doen op het veel belangrijker
terrein van de loonmatiging. Dit heeft er volgens de commissie toe geleid
dat het ministerie zich afstandelijk heeft opgesteld. In de openbare
verhoren is dit duidelijk naar voren gebracht door de getuigen De
Koning, Weijers en Wolfson.

Verder is het weinig krachtdadig optreden van het ministerie ook te
wijten aan interne verdeeldheid. Als het gaat om het tot stand brengen
van samenwerking tussen de bedrijfsverenigingen en de GMD enerzijds
en de arbeidsbureaus anderzijds wreekt zich het ontbreken van integraal
beleid op het ministerie. De uitvoeringsorganen krijgen hierdoor geen
krachtige en éénduidige signalen van de kant van het ministerie.
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De geschiedenis van de VZA toont aan dat het geven van een
aanwijzing een weinig effectief instrument is als het zó spaarzaam wordt
gehanteerd. Bij de uitvoeringsorganen is een zodanige cultuur gegroeid,
dat ingrijpen door het ministerie vrijwel onmogelijk wordt geacht.

De commissie stelt echter vast dat de terughoudende opstelling
gedurende vele decennia de oorzaak is van de geringe effectiviteit van
het incidentele ingrijpen door het ministerie.

3. DE ROL VAN SOCIALE PARTNERS IN DE UITVOERINGSOR–
GANISATIE

3.1. Formele positie van werkgevers– en werknemersorgani–
saties

In artikel 4 van de Organisatiewet Sociale Verzekering is vastgelegd
dat als bedrijfsvereniging kan worden erkend een vereniging opgericht
door één of meer naar het oordeel van onze Minister representatieve
organisaties van werkgevers en werknemers. Ook bij bestaande bedrijfs–
verenigingen kunnen representatieve organisaties verzoeken om «in de
arbeid van een bedrijfsvereniging en haar bestuur te worden betrokken»
(artikel 6a van de OSV). Over de vraag of een organisatie representatief
is moet de minister advies vragen aan de SER en de SVR. De SER en de
SVR behandelen dit soort vragen in de gemengde commissie organisatie
sociale verzekering.

In de bedrijfsverenigingen zijn over het algemeen in de besturen verte–
genwoordigd de vakbonden, die aangesloten zijn bij de FNV, het CNV en
de vakcentrale MHP en de branche-organisaties, aangesloten bij VNO en
NCW. De centrale werknemersorganisaties FNV en CNV zijn vertegen–
woordigd in de DETAM en de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. De
centrale werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd in de DETAM
(KNOV en NCOV), de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (VNO en
NCW) en de bedrijfsvereniging voor de tabakverwerkende en agrarische
bedrijven (KNLC, KNBTB en NCBTB).

Het Rijk, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van
Waterschappen treden op als werkgeversorganisaties bij de bedrijfsver–
eniging voor de overheidsdiensten.

De vanwege de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) ingestelde
gemeenschappelijke medische dienst, die door de minister als GMD is
erkend, heeft de volgende bestuurssamenstelling: 6 leden, benoemd
door de centrale werkgevers– en werknemersorganisaties, 4 leden
benoemd door en uit de besturen van de bedrijfsverenigingen en 2 leden
aangewezen door de minister op voordracht van organisaties voor
gehandicapten. Deze laatste twee bestuurszetels zijn de enige in de
uitvoeringsorganisatie waar de uitkeringsgerechtigde formeel vertegen–
woordigd is.

In het bestuur van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK)
benoemen de centrale organisaties van werkgevers zes leden en de
centrale organisaties van werknemers zes leden. Voor de overige
bestuursplaatsen worden drie werknemersvertegenwoordigers en drie
werkgeversvertegenwoordigers voorgedragen uit de besturen van de
aangesloten bedrijfsverenigingen en vijf werkgeversvertegenwoordigers
en vijf werknemersvertegenwoordigers uit de besturen van de andere
opdrachtgevers (bedrijfspensioenfondsen, VUT-stichtingen, FBV en
GMD).

In het bestuur van het Gezamenlijk uitvoeringsorgaan (GUO) zijn
werkgevers en werknemers vertegenwoordigd via de besturen van de
bedrijfsverenigingen, die (delen van) hun administratie aan het GUO
hebben opgedragen.
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Het bestuur van het Sociaal fonds Bouwnijverheid (SFB) is evenals het
bestuur van de bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid samengesteld
uit vertegenwoordigers van de vakbonden en branche-organisaties, die in
de bouwnijverheid actief zijn.

Het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen wordt gevormd
uit bestuursleden of plaatsvervangend bestuursleden van de bij de
federatie aangesloten bedrijfsverenigingen. De bestuurssamenstelling
komt echter tot stand op basis van een bindende voordracht van de
centrale werkgevers– en werknemersorganisaties.

In de SVR en in het bestuur van de centrale fondsen zijn ook de
centrale werkgevers– en werknemersorganisaties vertegenwoordigd.

3.2. Werkgevers– en werknemers als bestuurders van de uitvoe–
ringsorganen

3.2.1. Interne werkwijze van werkgevers– en werknemersorganisaties

In de FNV spelen de beleidsadviesraden (BAR) een belangrijke rol. Er is
èén BAR voor sociale zekerheid. Het is een overlegorgaan, waarin zowel
mensen van de centrale organisatie zitten als mensen van de aange–
sloten bonden. Voorstellen vanuit de beleidsadviesraad kunnen ter finale
besluitvorming worden voorgelegd aan de federatieraad van de FNV. In
de federatieraad vindt ook de afstemming met andere beleidsterreinen
plaats.

In het federatiebestuur heeft èén bestuurder het beleidsterrein sociale
zekerheid in zijn portefeuille. Deze bestuurder wordt geassisteerd door
een aantal beleidsmedewerkers. Deze beleidsmedewerkers vervullen ook
een aantal bestuursfuncties namens de FNV. Het aantal functies kan zo
groot zijn, dat het bestuurswerk een bijna volledige dagtaak is, zo gaf
èén van de beleidsmedewerkers, mevrouw Clerx, in het verhoor aan.

Bij de bonden van de FNV wordt gekozen voor het werken met profes–
sionele bestuurders voor de bedrijfsverenigingen.

Bij het CNV vindt de afstemming tussen de bonden en de vakcentrale
plaats in het maandelijkse beraad van de commissie sociale zekerheid. In
de verbondsraad vindt ook de afstemming met andere beleidstereinen
plaats, zoals bijvoorbeeld werkgelegenheidsbeleid. Ook bij het CNV heeft
één bestuurder sociale zekerheid in zijn portefeuille en zijn een aantal
beleidsmedewerkers actief in diverse bestuursfuncties.

Bij de werkgeversorganisaties VNO en NCW is de portefeuille sociale
zekerheid in handen van een ambtelijk secretaris.

Afstemming met het decentrale bedrijfstaksniveau vindt plaats door in
RCO-verband alle werkgeversbestuursleden van de bedrijfsverenigingen
uit te nodigen voor een bijeenkomst om te praten over een bepaald
thema. Geprobeerd wordt om dan via argumentatie de werkgevers te
inspireren en te motiveren tot een bepaald gedrag, «in de hoop en soms
ook de verwachting, dat zij dit gedrag zullen overnemen», aldus Verheij,
secretaris sociale zekerheid van het NCW. Er is ook een RCO-commissie
om overleg te plegen over de ontwikkelingen in de sociale zekerheid. De
werkgeversvoorzitter van de FBV maakt van deel uit van deze commissie.

Aan de bestuursfuncties in de bedrijfsverenigingen, de FBV, de SVR en
de centrale fondsen zijn in alle gevallen vacatiegelden en vergoedingen
voor reis– en verblijfskosten verbonden.

De FBV adviseert jaarlijks de bedrijfsverenigingen over de vacatie–
gelden. Vrijwel altijd wordt dit advies door de bedrijfsverenigingen
opgevolgd.

Per 1 januari 1993 luidt het FBV-advies: f 450 per vergadering
vacatiegeld, f 35 per vergadering verblijfskosten en een reiskostenver–
goeding van f 0,65 per kilometer (of vergoeding eerste klas treinkaartje).
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De kosten maken onderdeel uit van de administratiekosten van de
bedrijfsverenigingen en worden dus uiteindelijk door de centrale fondsen
betaald.

De vacatiegelden bij de SVr en de fondsen zijn overeenkomstig
SER-regels. Fondsbestuurders kregen in 1992 f 500 tot 540 per dagdeel,
dat er vergaderd wordt en maximaal twee dagdelen per vergaderdag.
Leden van de SVr kregen f 250 tot 540 per dagdeel, dat er vergaderd
wordt, met een maximum van f 6200 per zittingsjaar. Daarboven worden
gemaakte reiskosten en verblijfkosten vergoed.

Wat betreft de financiële omvang van de vacatiegelden en reisen
verblijfskosten ging het in totaal volgens de meest recente cijfers die
beschikbaar zijn, bij de bedrijfsverenigingen in 1990 om ongeveer f 4
miljoen. In 1991 werd aan dit soort kosten door de SVR en de centrale
fondsen f 1,14 miljoen betaald.

De vacatiegelden komen in vrijwel alle gevallen terecht bij de organi–
saties, die door de bestuurders vertegenwoordigd worden.

De personeelslasten van het professionele bestuurswerk behoeven dus
niet geheel door de organisaties zelf te worden opgebracht.

Binnen zowel werkgevers– als werknemersorganisaties wordt de porte–
feuille sociale zekerheid over het algemeen als een zeer technische
beschouwd. Van Lede, oud voorzitter van het VNO, noemde het in het
verhoor «een buitengewoon gecompliceerde en ondoordringbare
situatie». Vanuit centraal niveau is er niet altijd zicht op te krijgen, zo gaf
hij aan: «Wat er gebeurt binnen de bedrijfsverenigingen is niet wel te
doorzien vanuit de top». Ook oud FNV-voorzitter Kok spreekt, als hij het
over de bedrijfsvenigingen heeft, over «sterk gedecentraliseerd» en «diep
in de koker».

Dat betekent dat beleidsaangelegenheden natuurlijk wel op bestuurs–
niveau aan de orde kwamen, maar dat een groot aantal zaken die meer
op het beheersniveau liggen, wordt gedelegeerd aan de portefeuille–
houder sociale zekerheid. Oud FNV-voorzitter Kok gaf aan dat dat leidt
tot een zekere verkokering op centraal niveau en decentraal bedrijfstaks–
niveau. Deze verkokering kan ook leiden tot een verschillende bestuurs–
cultuur in de onderscheiden beleidssectoren. Oud-DG Arbeidsvoor–
ziening Kruse zei in het verhoor dat er een groot verschil in cultuur is
tussen de sociale partners die in het sociale-zekerheidsveld werken en de
sociale partners die bijvoorbeeld op de terreinen arbeidsvoorziening en
loonbeleid werken.

Kos, bestuurder van bedrijfsverenigingen namens het CNV, geeft aan
dat de Voedingsbond CNV, gezien de ontwikkelingen in de sociale
zekerheid, de laatste drie jaar meer prioriteit geeft aan het bestuurswerk
in de bedrijfsverenigingen. Daarbij is de interne coördinatie met andere
sectoren zoals arbeidsvoorwaardenbeleid ook belangrijker geworden.
Daarom wil het CNV steeds meer mensen met CAO-ervaring in de
besturen van de bedrijfsverenigingen. Ook bij het FNV is men van
mening dat een goede afstemming en coördinatie tussen sociale
zekerheid en arbeidsvoorwaardenbeleid de laatste jaren steeds belang–
rijker wordt.

Het CNV wil, zo maakte vice-voorzitter De Geus duidelijk, een ander
soort bestuurder in de bedrijfsverenigingen. Het gaat hierbij om het
vergroten van de bestuurlijke slagvaardigheid van mensen, maar ook om
het bekend zijn met bestuurlijke processen. Extra toerusting is nodig om
een beter antwoord te krijgen op vragen als:

- welke informatie heb je nodig om tot een beslissing te komen?
- hoe onderscheid je in het bestuurlijk werk de hoofd– en de bijzaken?
- hoe ga je om met bepaalde weerstanden?
- hoe krijg je een goed evenwicht tussen financiële en andere

afwegingen?
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3.2.2. Positie van bedrijfsverenigingsbestuurder

Bestuurders van bedrijfsverenigingen zijn allemaal vertegenwoordigers
van vakbonden en branche-organisaties en in een beperkt aantal gevallen
vertegenwoordigers van centrale organisaties van werkgevers en
werknemers. Als vertegenwoordiger van hun organisatie worden zij
geacht de belangen van de leden van hun organisatie te behartigen. Over
het algemeen is er geen sprake van permanente last en ruggespraak,
maar in sommige situaties gaat de bestuurder terug naar zijn organisatie
om zijn achterban te raadplegen

De commissie is tot de conclusie gekomen dat werkgevers– en werkne–
mersbelangen binnen de bedrijfsverenigingen meestal niet botsen. Als de
commissie naar een verklaring hiervoor zoekt en veronderstelt dat er
toch heel reële tegenstellingen zijn, zegt oud bedrijfsverenigingsbe–
stuurder en oud FBV-voorzitter Van Herk:

«Ik denk dat die tegenstellingen op een heel ander platform uitge–
vochten worden, een platform dat zich voltrekt buiten de besturen van de
bedrijfsverenigingen. In de besturen van de bedrijfsverenigingen ben je
daadwerkelijk bezig met gevalsbehandeling. Mijn ervaring is dat dan toch
in een groot aantal gevallen, tussen de 95% en 100%, men het uitein–
delijk eens is over de wijze waarop bepaalde zaken moeten worden
aangepakt.»

Ook over meer beleidsmatige vraagstukken, bijvoorbeeld controle–
beleid in het kader van een ziekteverzuimproject, zijn er niet meer dan
nuanceverschillen tussen werkgevers en werknemers, zo geeft werkge–
versvoorzitter van de bedrijfsvereniging voor de bouwindustrie Beuker
aan. Alleen als er arbeidsvoorwaardelijke aspecten om de hoek komen
kijken «wil het natuurlijk nog wel eens wat oproepen.» Van der Linden,
de huidige voorzitter van de FBV, geeft aan dat ook in de FBV slechts
zelden spanning voorkomt tussen werknemers– en werkgeversposities.

Vooral met het oog op de belangen van werknemers vinden vertegen–
woordigers van de vakbonden het kleine commissiewerk belangrijk.
Bedrijfsverenigingsbestuurder Klein Overmeen hierover:

«Het gaat erom dat je werknemersbelangen die in het geding zijn, op
een correcte wijze uitvoert, binnen de kaders van de wet.» Ook Kos,
werknemersvoorzitter van de bedrijfsvereniging voor bank– en verzeke–
ringswezen, groothandel en vrije beroepen zei dit zo te beleven.

Over het algemeen nemen de bedrijfsverenigingsbestuurders het
standpunt in dat het behartigen van werkgevers– en werknemersbe–
langen niet botst met het bestuurlijke functioneren. De commissie heeft
echter geconstateerd dat er zich in de praktijk toch situaties kunnen
voordoen, waarin sprake is van een rolconflict. In het geval van de
teloorgang van de bedrijfsvereniging voor de kledingindustrie blijkt dit
het geval te zijn. Klein Overmeen hierover:

«Dat achterbanberaad heeft bij ons geleid tot de vraag: hoe moet je je
opstellen? Er zijn twee opties: puur en alleen als BV-bestuurder. Kun je
daarnaast begrip opbrengen voor de moeilijke situatie waarin de BV
Kleding verkeerde? Of moet je je verantwoordelijkheid als BV-bestuurder
maar niet nemen, maar meegaan en de zaak maar laten voor wat zij is.
Of, zoals een van de andere bestuurders het noemde: ik heb liever een
failliete BV dan een failliete bedrijfstak.»

3.2.3. Relatie tussen de centrale organisaties en de bonden en branche–
organisaties

Er bestaat weinig of geen dwingende sturing vanuit de centrale organi–
saties ten opzichte van de decentrale bedrijfstaksgewijze bonden en
branche-organisaties.
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Oud FNV-voorzitter Kok zei in het verhoor dat de vakbeweging geen
top-down organisatie is:

«Die organisatie kent geen commandostructuur. De leden maken te
zamen de bond en de bonden te zamen de vakcentrale.»

Oud-voorzitter van het VNO Van Lede gaf in het verhoor aan dat het
VNO, evenals NCW en andere werkgeversverenigingen, in wezen een
federatie van verenigingen is. De leden van het VNO kunnen zich
vrijwillig gedragen naar wat men in VNO-verband probeert te coördi–
neren, maar men kan daar ook vrijwillig volstrekt andere standpunten
over innemen. Hij gaf dan ook aan dat dit betekent dat afspraken, die op
centraal niveau worden gemaakt of beleid, dat op centraal niveau wordt
uitgedragen, niet altijd hoeft te worden gedragen door het decentrale
bedrijfstaksgewijze niveau. Oud-minister De Koning zei in het verhoor:

«Als afspraken niet overeenkomen met de feitelijke sociaal-econo–
mische ontwikkeling, dan is het behangen tegen de wind in; een hoop
gefladder, maar er komt weinig op de muur.»

Hij verklaart hiermee waarom het akkoord van Wassenaar van 1982
wel heeft gewerkt (werkgevers hadden een belang bij matiging van de
loonkosten en vermindering van de druk van het arbeidsaanbod,
werknemers hadden belang bij terugdringen van de werkloosheid en
arbeidstijdsverkorting, de overheid had belang bij al deze zaken), maar
latere afspraken niet.

Een voorbeeld van beleid dat op centraal niveau wordt uitgedragen,
maar op decentraal niveau niet wordt nageleefd, is het gebruik van de
WAO. Er was een discrepantie tussen de beleidsstandpunten die door de
RCO op gezette tijden in de jaren zeventig en tachtig naar buiten werden
gebracht en de manier waarop de leden van de werkgeversorganisaties
met de WAO omgingen. Van Brussel, Verheij en Van Lede gaven in het
openbaar verhoor aan dat de individuele leden zich niet conformeerden
aan het naar buiten verdedigde beleid. Van Lede hierover in het verhoor:

«Als een lid zegt «ik doe het lekker anders», dan doet het lid dat
anders. Natuurlijk hebben wij in eigen kring gezegd dat het geen pas
geeft en dat men dit niet zou moeten doen. (...) Maar als het gebeurde,
bleef hij nog binnen de wet. Dan doe je daar verschrikkelijk weinig aan.
Je hebt er geen invloed op.»

Een ander voorbeeld, waaruit blijkt dat het problematisch is om
centrale afspraken decentraal uitgevoerd te krijgen, is de uitvoering van
de gemeenschappelijke verklaring over het volumebeleid arbeidsonge–
schiktheid als uitvloeisel van het najaarsakkoord 1990. De centrale
organisaties moeten afwachten in hoeverre de centraal gemaakte
afspraken decentraal worden uitgevoerd. Verheij zei in het verhoor dat
de werkgeversorganisaties via een werkgroep wel vernemen hoe de
situatie zich ontwikkelt, maar geen instrumenten hebben om regelend op
te treden:

«Wij hebben de bedrijfsverenigingen niet aan een touwtje hangen. Ze
zijn in hoge mate autonoom.»

De Geus, bij het CNV portefeuillehouder sociale zekerheid, geeft aan
dat er bij het CNV op dit punt geen spanning zit tussen het centrale en
het decentrale niveau maar wijst op het feit dat er op decentraal niveau
ook nog een vertaalslag gemaakt moet worden van het bestuur van de
bedrijfsverenigingen naar de administraties:

«Het kost de nodige moeite om in de relatie opdrachtgever-admini–
strateur de goede managementtools ter beschikking te krijgen.»

Het akkoord van Wassenaar in 1982 heeft volgens Kok de start
ingeluid van een proces van veel verdergaande decentralisatie:

«Dat heeft ertoe geleid dat in toenemende mate, ook in de jaren
daarna, de patronen van arbeidsvoorwaardenoverleg, van de wijze
waarop aan verantwoordelijkheden invulling is gegeven, verder naar de
bedrijven en de bedrijfstakken zijn gedecentraliseerd en verlegd.»

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 356



19 verslag van een informeel gesprek
RCO-SZW op 17 januari 1985 over de
bestuurlijke vormgeving op het terrein van
de arbeidsvoorziening en de werknemers–
verzekeringen.

3.2.4. Belangen van werkgevers– en werknemersorganisaties in de
uitvoeringsorganisatie

De werkgevers– en werknemersorganisaties hebben een belang bij een
bedrijfstaksgewijze uitvoeringsorganisatie. Wat dit belang is verwoordde
oud-kamerlid Weijers als volgt:

«In Nederland was het bedrijfstak– of bedrijfseigene, de sector dus,
van groter belang dan de regio. Dat is vanuit de vakbeweging of vanuit
een werkgeversorganisatie gezien ook wel begrijpelijk. Zij maken door de
jaren heen immers in een bedrijfstak een opbouw via CAO's etcetera, en
gaan vanuit hun eigen organisatiestructuur de sociale zekerheid zelf
uitvoeren. Daardoor ontstaan er een cultuur en een macht die men niet
graag uit handen geeft.»

Alle ideëen om de uitvoeringsorganisatie te veranderen en met name
ideëen om te komen tot regionahsatie vielen bij sociale partners in
slechte aarde. Lamers gaf een ontkennend antwoord op de vraag of
sociale partners ooit wel eens tot regionalisatie van de uitvoeringsorgani–
saties zouden willen overgaan. Ruys, oud-ambtenaar op het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt er het volgende van:

«De politiek (en dan vooral de staatssecretaris waar ik mee te maken
had) vond het heel belangrijk om tot consensus met werkgevers en
werknemers te komen en wilde ook iets dat vernieuwing bracht. Die twee
zaken waren heel moeilijk met elkaar te rijmen.»

Op de vraag of naarmate de veranderingen ingrijpender waren, de
consensus ging ontbreken en of de consensus aanwezig was als men
maar beperkt of in het geheel niet wilde veranderen zei hij:

«Als het gaat om de uitvoeringsorganisatie, is dat helemaal waar. Er
bleek ook een consensus te zijn tussen werkgevers en werknemers om
alles bij het oude te laten»

En Wolfson, kroonlid in de SER, formuleerde het aldus:
«Als je echter aan de uitvoering komt, dat schijnt een rauwe zenuw te

zijn, mag je daar niet over praten. Ik verklaar dat in algemene zin uit de
enorme belangen die daarmee gemoeid zijn. Het was buitengewoon
aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers om in een periode van
neergang (...) greep te hebben op de uitvoering van de WAO. Dat was
een belangrijke machtspositie in het sociaal beleid. Dat is de algemene
macro-overweging. Daarnaast heb ik vaak gemerkt dat de cultuur van het
elkaar ontmoeten in de kleine commissies van werkgevers en
werknemers en het opbouwen van goede relaties, erg wordt gewaar–
deerd door beide partijen, omdat men vaak genoodzaakt is om in een
rollenspel op andere punten hevig ruzie te maken. Als er dan nog een
plek is waar je elkaars hand kunt vasthouden, is dat goed voor het
algemene klimaat en voor het bestel (...) Dat is de micro-verklaring.»

De voorstellen van de kant van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid om aan de tripartisering van de arbeidsvoorziening ook
een regionale tripartiete bestuursvorm voor de werknemersverzekeringen
te koppelen waren voor werkgevers en werknemers onbespreekbaar.
VNO-voorzitter Van Lede geeft in het overleg van 17 januari 1985'9 aan
waar het probleem zit:

«Een sprong op dit moment naar een geïntegreerde regionale tripar–
tiete bestuursstructuur voor de arbeidsvoorziening en de werknemersver–
zekeringen spreekt de werkgevers vooralsnog niet aan vanwege de
afbreuk die dit zou doen aan de bedrijfstakautonomie bij de uitvoering
van de werknemersverzekeringen en het gestalte geven van een stuk
bovenwettelijke zekerheid.»

Een ander belang voor sociale partners is het laag houden van de
collectieve lastendruk. Oud-staatssecretaris Ter Veld hierover:

«Kijk, aan de ene kant heb ik lang de filosofie gesteund dat er een
countervailing power zit in de hele uitvoering, omdat werkgevers en
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werknemers zelf de premie opbrengen en dus ook zelf de prijs moeten
betalen van een slecht uitwerkend volumebeleid. Die lijn - dat daar een
soort evenwicht in zit - heb ik lang geloofd.»

Dit belang blijkt echter niet verdedigd te worden in de uitvoeringsorga–
nisatie. Sociale partners verschuilen zich hierbij achter het argument dat
de wettelijke bevoegdheden en de wettelijke taakstelling van de uitvoe–
ringsorganisatie dit onmogelijk maakte. Oud-kamerlid Nijhuis gaf in het
verhoor als volgt zijn mening hierover:

«Dat vind ik onzin. En dat zeg ik ook in de richting van degenen die
hier gezeten hebben en dat hebben gesuggereerd. Als je op een gegeven
moment de verantwoordelijkheid hebt en je als sociale partners het
primaat hebt gekregen om die uitvoering correct te laten plaatsvinden,
dan heb je ook de verantwoordelijkheid om iets te doen aan volume–
beleid. Als dan gewoon wordt gezegd «daarvoor waren wij niet
ingehuurd», zoals de federatie dat heeft gedaan, dan verbaas ik mij daar
in hoge mate over.»

3.3. Conclusies

Uit het voorgaande trekt de commissie de volgende conclusies:
- Als bestuurders van de bedrijfsverenigingen vinden werkgevers en

werknemers elkaar gemakkelijk vanuit uiteenlopende belangenposities.
Dit is niet alleen het geval bij beslissmgen in het kader van de individuele
gevalsbehandeling, maar ook bij meer beleidsmatige vraagstukken. Dit
samengaan van belangen komt de beheersbaarheid van de sociale
zekerheid niet ten goede.

- Bestuurders van bedrijfsverenigingen zeggen over het algemeen er
weinig moeite mee te hebben hun rol als belangenbehartiger te combi–
neren met hun bestuurlijke rol, maar de commissie constateert dat in
sommige gevallen de bestuurskracht wordt verzwakt door het vervullen
van de rol van belangenbehartiger voor hun leden.

- Tussen het centrale niveau en het decentrale bedrijfstakniveau van
de organisaties van sociale partners bestaat weinig of geen dwingende
sturing c.q. afstemming. Hierdoor ziet de commissie afwijkingen
ontstaan tussen centrale afspraken en de decentrale uitvoering ervan,
hetgeen de waarde van die centrale afspraken aantast.

- Het decentrale bedrijfstakniveau van de werkgevers– en werkne–
mersorganisaties heeft aan belang gewonnen ten opzichte van het
centrale niveau. De commissie stelt vast dat deze verschuiving van de
machtsbasis, die de afgelopen jaren heeft plaats gevonden, bijdraagt aan
het belang van sociale partners bij handhaving van de bedrijfstaksgewijze
ordening.

- Een ander belang dat sociale partners hebben bij een bedrijfstaksge–
wijze ordening is dat zij zo een koppeling kunnen leggen tussen sociale
zekerheid en arbeidsvoorwaardenbeleid. Op deze wijze kunnen deze
beleidsterreinen via het tot stand brengen van aanvullingen op de wette–
lijke regelingen als communicerende vaten op het gebied van de
materiële arbeidsvoorwaarden worden gebruikt. Sociale partners hebben
er dan ook belang bij om het wettelijke traject en het bovenwettelijke
traject zoveel mogelijk met elkaar te verweven, omdat ze op die manier
gebruik kunnen maken van de bestaande infrastructuur en mee kunnen
gaan met de premieheffing voor het wettelijke traject. De commissie
stelt vast dat op deze wijze andere belangen dan het zo goed mogelijk
uitvoeren van de werknemersverzekeringen mede een bestaansgrond
gaan vormen voor de bedrijfstaksgewijze ordening.

- De bedrijfstaksgewijze ordening is voor sociale partners van een
zodanig belang dat aansluiting bij de regionaal georganiseerde arbeids–
voorziening door hen wordt afgewezen. De commissie constateert dat
deze prioriteitstelling ten gunste van de materiële arbeidsvoorwaarden
leidt tot een sectorsgewijze aanpak, waardoor er feitelijk geen regionale
uitvoeringsstructuur tot stand komt die goed aansluit bij de arbeidsmarkt
en daardoor reïntegratiemogelijkheden bevordert.
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4. DE POSITIE VAN DE ORGANEN, BELAST MET TOEZICHT EN
CONTROLE

4.1. Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de positie van de Sociale Verze–
keringsraad (SVR) en de centrale fondsen als toezichthoudende en
controlerende organen. De positie van de SVR wordt hier behandeld aan
de hand van het rapport van de commissie Lamers20, waarin deze positie
grondig is geanalyseerd. De rapportage dateert weliswaar uit 1979, maar
kan, gezien de steeds terugkerende discussies over de positie van de
SVR, gebruikt worden om na te gaan of de analyse van destijds nog
actueel is. De commissie heeft die analyse dan ook gelegd naast zijn
eigen bevindingen en bekeken welke verschillen en overeenkomsten zich
hierbij voordoen.

De positie van de centrale fondsen wordt bezien in relatie tot de
positie van de SVR en in relatie tot de minister op het punt van de
premievaststelling.

4.2. De formele taken van de SVR

De SVR is een zelfstandig bestuursorgaan, opgericht op 6 november
1952 op grond van het bepaalde in de OSV. De formele taken, die de
SVR op grond van de wettelijke bepalingen moet verrichten, kunnen als
volgt worden samengevat:

- toezicht houden op de uitvoering van die sociale zekerheidswetten,
die uitgevoerd worden door de bedrijfsverenigingen, GMD, de SVB en de
centrale fondsen;

- coördineren door het geven van voorschriften;
- adviseren over voorgenomen wet– en regelgeving of door het geven

van spontane adviezen;
- het stellen van nadere regels uit hoofde van delegatiebepalingen in

de sociale verzekeringswetten;
- beslissen in geschillen over bijvoorbeeld indelingsgeschillen of

geschillen tussen uitvoeringsorganen.
- het voeren van de fondsenadministratie.

In de gegroeide praktijk heeft de SVR aan deze formele taken invulling
gegeven middels een toespitsing op vier hoofdtaken, die nauw met
elkaar samenhangen, te weten toezicht, advisering, informatievoorziening
& onderzoek en coördinatie/nadere regelgeving.

De bevoegdheden die de SVR bij de uitoefening van deze taken ten
dienste staan, hangen nauw samen met de plaatsbepaling van de SVR
ten opzichte van andere actoren in het stelsel. Hierop wordt nader
ingegaan in de volgende paragraaf, waarin de positie van de SVR aan de
orde is.

4.3. De positie van de SVR

Er is al een lang lopende discussie over de positie van de SVR, die van
invloed is op de discussie over zijn functioneren. In deze paragraaf wordt
de analyse van de positionering van de SVR op basis van de wettelijke

__ grondslagen, zoals vervat in het interim-rapport van de commissie
20 Organisatie van de beheersing van de Lamers, samengevat weergegeven21. Tevens wordt aangegeven in
sociaie zekerheid. 15594. nrs 1-2 hoeverre de commissie de analyse uit 1979 kan herbevestigen uit hoofde
21 t.a p., biz 22-25 van het eigen onderzoek.
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22 zitting 1949-1950. nr 1679
23 MvA, TK. EK. zitting 1 950-1951.
1951-1952. nr 1679

Positiebepaling algemeen
Hierover wordt in het interim-rapport van de commissie Lamers

opgemerkt:
(...) Een goede plaatsbepaling van de SVR in het totale sociale verzeke–

ringsgebeuren is niet eenvoudig. Dit is kennelijk een gevolg van het feit,
dat volgens de oorspronkelijke opzet de SVR een omvangrijke taak zou
krijgen in de uitvoering als oprichter en beheerder van een centraal
administratiekantoor.

Tijdens de parlementaire behandeling werd het wetsontwerp-OSV22

echter zodanig gewijzigd, dat de SVR geen uitvoerende taak zou krijgen.
Daarbij komt dat in de OSV geen doelstelling voor de SVR is neergelegd.
De SVR opereert vanuit een aantal aangegeven taken zonder dat het
optreden tot een eenheid van handelen, gericht op beheersbaarheid,
leidt.

De tweeslachtigheid van de wetgever blijkt uit de parlementaire
stukken23. Daarin wordt de SVR enerzijds aangeduid als het «toezicht–
houdend, coördinerend en leidinggevend toporgaan» en «eigen
toporgaan, belast met de leidinggevende, coördinerende en toezichthou–
dende functie». Anderzijds zeggen de bewindslieden «dat de leidingge–
vende en coördinerende taak van de SVR geenszins medebrengt, dat
deze zich op deze wijze met de rechtstreekse uitvoering der verzeke–
ringen zou gaan inlaten». Voorts blijkt uit de parlementaire stukken de
bedoeling van de regering, dat de bedrijfsverenigingen «een zo groot
mogelijke autonomie zullen verkrijgen».

De commissie deelt de analyse dat de positie van de SVR tweeslachtig
is door het ontbreken van een doelstelling voor de SVR. Oud D-G Sociale
Zekerheid Lamers heeft in het verhoor voor de commissie de tweeslach–
tigheid benadrukt toen hij verklaarde:

«dat de Kamer in 1952 voorstellen zijn voorgelegd die ook uit een
oogpunt van beheersing adequaat waren, maar dat de toen bestaande
lobby (...) zodanig sterk was dat die goede voorstellen verdwenen en
eruit voortkomt een SVR die (...) geen vlees en geen vis is. Hij was niet
van de overheid en niet van het bedrijfsleven en daarmee had men dus
een machteloos orgaan gecreëerd.»

Dit heeft ertoe geleid dat, zoals de heer Streng, oud-medisch adviseur
bij de SVR, het in zijn verhoor aangaf,

«het centrum van de bestuurlijke macht niet bij de SVR zat.(...) Ten
aanzien van alle dingen waar werkelijk wat voor het hol van de leeuw
moest worden weggehaald gold, dat dit pas kon, als het sein op groen
stond in uitvoeringsland, in federatieland, en eerder niet.(...) Het is de
federatie die beschikt, althans zo was het tot dusverre, en niet de SVR.»

Het onafhankelijk lid van de SVR Nieuwenburg heeft de commissie
gewezen op het ontbreken van doelstellingen:

«De SVR had taken meegekregen ten aanzien van de advisering, de
coördinatie en het toezicht, maar als je toezicht wilt uitoefenen, moet je
ook een toetsing hebben, die natuurlijk moet worden aangegeven in de
wetgeving. Dan heb je een concreet punt waarop je moet toetsen.»

en verder zei hij:
«Bij wet werd een SVR gecreëerd die in beginsel belast werd met de

beheersing en de sturing van de sociale zekerheid. In de wetgeving was
echter niet geformuleerd wat er gestuurd moest worden en op welk doel
gestuurd moest worden.»

Ook de voorzitter van de SVR Fase wijst hierop:
«Ik denk dat het de raadsleden niet erg duidelijk was, waartoe het

toezicht eigenlijk diende.(...) Ik denk dat men zich ook onvoldoende heeft
afgevraagd, voor wie er toezicht zou worden uitgeoefend.»
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Rol van de sociale partners
Over de rol van sociale partners zijn in het interim-rapport de volgende

passages te vinden:
Tijdens de parlementaire behandeling van de ontwerp-OSV is

eveneens ruime aandacht geschonken aan de vraag of de SVR een
orgaan van de overheid dan wel een orgaan van het georganiseerde
bedrijfsleven zou zijn. In de memorie van antwoord is gesteld dat de SVR
«in wezen een orgaan zal zijn van het bedrijfsleven». Dit is gemotiveerd
met de samenstelling van de SVR (2/3 gedeelte der leden vertegenwoor–
digers van het georganiseerde bedrijfsleven).

(...) Voor wat betreft het toezichthoudend aspect verdient de aandacht,
dat de in de SVR vertegenwoordigde centrale organisaties of hun
achterban (de bedrijfstakorganisaties) ook de besturen «leveren» van de
uitvoeringsorganen, De besturen van de onder toezicht gestelde organen
en van de toezichthoudende SVR zijn qua herkomst dan ook nauw met
elkaar verbonden.

(...) Dit neemt niet weg dat het moeilijk is om als lid van de SVR -
aangewezen door een centrale organisatie van werkgevers of
werknemers - toezicht te moeten uitoefenen op een uitvoeringsorgaan,
waarin een vertegenwoordiger van dezelfde organisatie zitting heeft.

Ook de commissie is van mening dat er op dit punt sprake is van
onvoldoende functiescheiding. De commissie vindt het niet gewenst dat
de centrale organisaties met hun achterban (de bedrijfstakorganisaties),
die de besturen bemensen van de uitvoeringsorganen, ook het toezicht–
houdend orgaan bemensen.

Eén van de effecten hiervan is dat de vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers in de SVR op informele basis problemen in
de uitvoering, die uit het toezicht naar voren komen, bespreken met de
bestuursleden van de bedrijfsverenigingen, de GMD of de FBV, die uit
hun eigen organisatie afkomstig zijn en op die manier zaken «regelen».
Zodoende hebben die vertegenwoordigers dan een argument om tegen
formele stappen door de SVR te zijn. De onafhankelijke leden van de
raad staan op die manier feitelijk buiten spel.

Hoewel werkgevers en werknemers niet de SVR en zijn commissies
voor 100 % bemensen en een derde deel van de raad bestaat uit
onafhankelijke leden, hebben sociale partners wel een dominante invloed
in de SVR. Dit wordt veroorzaakt doordat de onafhankelijke leden geen
belang vertegenwoordigen, afgezien van het algemeen belang. Zij treden
in de meeste gevallen als deskundige op. Zij worden ook niet vanuit het
ministerie beoordeeld op hun handelen. Verder hebben ze, omdat ze het
lidmaatschap meestal naast andere functies vervullen, te kampen met
een informatie-achterstand ten opzichte de vertegenwoordigers van
sociale partners, die vaak professionele bestuurders zijn. De voorzitter
van de Raad Fase gaf in het verhoor aan hoe hij vanaf het moment dat
hij voorzitter werd, dit beleefde:

«Ik ben er, toen ik eenmaal een halfjaar of acht maanden voorzitter van
de raad was, een beetje van geschrokken hoe een enorme informatie–
voorsprong je daarmee verworven had op de andere onafhankelijke
leden. Toen pas kon je dus eigenlijk voldoende tegenspel bieden aan
sociale partners, althans toen was je even goed op de hoogte van een
aantal dingen die op dat moment liepen. De sociale partners hadden
gewoon een natuurlijke voorsprong op de rest.»

Bevoegdheden
De bevoegdheden van de SVR worden als volgt in het interim-rapport

besproken:
(...) «De SVR heeft een aantal wettelijke bevoegdheden, die als

preventief toezicht kunnen worden aangemerkt. Dat betreft bepalingen
die voorschrijven dat bepaalde besluiten van de uitvoeringsorganen,
alvorens rechtskracht te verkrijgen, vooraf goedkeuring van de SVR
behoeven.
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(...) Nog andere vormen van preventief toezicht kunnen worden
gevonden in bepalingen, die voorschrijven dat de SVR «ontheffing kan
verlenen», een «verklaring van geen bezwaar» kan afgeven of een uitvoe–
ringsorgaan iets kan «toestaan».

Ex artikel 47 van de OSV is de minister van Sociale Zaken bevoegd
nadere regelen te stellen met betrekking tot het uit te oefenen toezicht.
Uit het hierop gebaseerde ministerieel besluit van 15 november 1966
blijkt, dat het toezicht zowel betrekking heeft op de uitvoering van wette–
lijke regelingen als op het administratieve apparaat. Het op basis van
deze beschikking door de SVR uitgeoefende toezicht is in hoofdzaak als
repressief te karakteriseren.

(...) Toezicht zal slechts effectief kunnen zijn, indien naast mogelijk–
heden van overleg ook hanteerbare sancties aanwezig zijn. De OSV bevat
echter slechts enkele, weinig reële sanctiebepalingen. Als zodanig is te
beschouwen: de bepaling, dat de erkenning van een bedrijfsvereniging
kan worden ingetrokken, indien deze bedrijfsvereniging haar uit de
sociale verzekeringswetten voortvloeiende verplichtingen niet naar
behoren vervult (artikel 14, lid 3) (...) Wel heeft de SVR thans de
bevoegdheid om krachtens artikel 49 van de OSV een besluit van een
uitvoeringsorgaan ter vernietiging of schorsing aan de Minister van
Sociale Zaken voor te dragen. Het moet dan echter gaan om een besluit
dat in strijd is met de wet of het algemeen belang. Een dergelijke strij–
digheid is niet gemakkelijk aan te tonen. Ook artikel 48 van de OSV
(regelende de mogelijkheid van het geven van voorschriften, welke
strekken tot een goede en gecoördineerde uitvoering) kent voor de SVR
geen sanctiemogelijkheid.» (...)

De commissie is het eens met de analyse dat de SVR beperkte
bevoegdheden heeft. De commissie heeft deze analyse bevestigd
gekregen in bijvoorbeeld het verhoor van het onafhankelijk lid van de
SVR, Nieuwenburg, die de conclusie onderschreef, dat

«de SVR onvoldoende zijn toezichthoudende taak heeft kunnen
uitvoeren omdat men niet over de bevoegdheden beschikte en omdat de
partijen die gecontroleerd moesten worden een houding aannamen van:
wij zijn baas in eigen huis.»

Ook de voorzitter van de Raad, Fase, is van oordeel, dat
«de Organisatiewet sociale verzekering 1952 slechts een zeer gering

aantal bepalingen bevat waarin staat weïke bevoegdheden de SVR ten
opzichte van het uitvoeringsveld heeft.»

De bedrijfsverenigingen zijn volstrekt autonoom, zowel wat de wetsin–
terpretatie betreft als wat de individuele gevalsbehandeling betreft. Als
hierover verschillen van mening optreden, dan heeft de SVR geen
mogelijkheden om daarin echt bij te sturen.

Een ander punt waarop de taakuitoefening door de SVR wordt bemoei–
lijkt door de autonomie van de uitvoeringsorganen is de informatievoor–
ziening. Dit uit zich bijvoorbeeld ten aanzien van de onderzoekstaak van
de SVR. De directeur Informatievoorziening & Onderzoek van de SVR
Hermans heeft in zijn verhoor aangegeven dat de SVR in hoge mate
afhankelijk is van de bereidheid van de uitvoeringsorganen om mee te
werken aan het beantwoorden van onderzoeksvragen. Een ander moeilijk
punt, zo gaf de heer Hermans aan, is het op een flexibele manier leveren
van beleidsinformatie door de uitvoeringsorganen, informatie die niet
bestaat uit de regelmatig te leveren gegevens en tabellen. De uitvoe–
ringsorganen gaan dan de discussie aan over de vraag of de SVR vanuit
zijn toezichthoudende taak dit soort informatie zou moeten verzamelen.

Verhouding SVR - FBV
Over de verhouding tussen SVR en FBV is in het rapport van de

commissie Lamers het volgende te vinden:
(...) «De halfslachtigheid van de wetgever heeft zich ook gewroken bij

de afbakening van de coördinerende taak van de SVR ten opzichte van
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24 Kern van het uit 1976 daterende protocol
is het vastleggen van het non-interventie
begmsel (Zie ook bijlage VII 2 ) Gedurende
de jaren daarna heeft de FBV zich in het
periodieke overleg tussen SVR en FBV
(OSF) herhaaldelijk - en met succes - op
het protocol weten te beroepen

die van de Federatie van Bedrijfsverenigingen. (...) Ondanks het feit dat
de federatie bij de totstandkoming van de OSV geen positie in de wet
heeft gekregen, zijn er in de loop der jaren toch tal van doublures en
competentiemoeilijkheden geweest tussen SVR en federatie. De coördi–
nerende taak van de Raad dient volgens de federatie in samenhang met
de toezichthoudende taak te worden bezien. Naar het oordeel van de
federatie is er in het algemeen eerst dan aanleiding voor de SVR
voorschriften te geven, die strekken tot een gecoördineerde uitvoering,
als op basis van vrijwilligheid een noodzakelijke coördinatie niet bereikt
wordt. (...)

De afspraken inzake de samenwerking hebben de SVR en de federatie
neergelegd in een protocol24. De SVR en de federatie zijn het nog steeds
niet eens over de juiste omvang van ieders werkterrein.»

De commissie heeft geconstateerd dat ook in de onderzochte periode
bovengenoemde problemen zich hebben voorgedaan. De heer Fase
schetst de situatie voor de eerste helft van de jaren tachtig als

«beïnvloeding van het werk van de raad door de FBV. De raad heeft tot
op dat moment niet kunnen doen wat hij had behoren te doen omdat er
sprake was van een tè grote mate van verstrengeling met andere organi–
saties.»

Het is de commissie daarbij opgevallen dat het probleem zich deels
heeft opgelost doordat de SVR zich van coördinatie heeft onthouden.
Oud-plaatsvervangend DG Sociale Zekerheid Den Broeder verklaart
hierover:

«Dit laatste (de coördinatie van de uitvoering) is al heel vroeg prijsge–
geven door de SVR en overgelaten aan de federatie, die dat ook
opeiste.»

Het protocol heeft hierbij een essentiële rol gespeeld. Als uitvloeisel
van het protocol werd erkend dat de FBV als privaatrechtelijk lichaam
zou coördineren tussen de bedrijfsverenigingen. De heer Nieuwenburg
geeft aan het protocol de volgende betekenis:

«De SVR zou op het punt van de coördinatie alleen maar ingrijpen bij
gebleken discoördinatie door de FBV. Dit was in feite een repressief
toezicht.»

In de huidige situatie is er een evenwicht ontstaan tussen SVR en FBV,
waarbij de SVR zich op zijn toezichthoudende rol toelegt en de FBV de
feitelijke coördinatie voor zijn rekening neemt. Daardoor heeft de FBV
een belangrijke positie verworven in de uitvoering van de werknemers–
verzekeringen.

De commissie constateert dat een deel van de problemen samen–
hangen met het gebrek aan functiescheiding bij de aan de SVR
opgedragen taken. De SVR heeft door de coördinerende taak en de
daaruit voortkomende regelgeving medeverantwoordelijkheid voor de
feitelijke uitvoering, waardoor onafhankelijk toezicht in het gedrang
komt.

4.4. De formele taken van de centrale fondsen

De vier centrale fondsen Algemeen Werkloosheidsfonds, Arbeidsonge–
schiktheidsfonds, Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Toeslagen–
fonds hebben de volgende taken en bevoegdheden:

- premievaststelling (met uitzondering van het toeslagenfonds) en
financieringsbeleid;

- financieel beheer, dat wil zeggen verrekening van inkomsten en
uitgaven met de bedrijfsverenigingen en het middelenbeheer;

- bijzondere uitgaven in het kader van volume– en uitkeringsbeleid, dat
wil zeggen subsidieverlening aan organisaties op het terrein van arbeids–
ongeschiktheid door het Aof en financiering van de havenpools door het
Awf;

- controle en verificatie;
- informatieverstrekking en verantwoording.
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Op basis van deze formele taken en bevoegdheden zouden de centrale
fondsen een rol kunnen spelen bij de beheersing van de sociale
zekerheid. Prof. Dr. W. van Voorden, voorzitter van de vier Centrale
fondsen, verwoordde dit bij het 25-jarig bestaan van het Arbeidsonge–
schiktheidsfonds als volgt toen hij in 1992 sprak over de rol van de
fondsen ten aanzien van de beheersing van de kosten en het volume:

«Een efficiënt beheer - in ruime zin - van de arbeidsongeschiktheids–
fondsen draagt bij tot een beheersing van de kosten en langs die weg tot
een mitigerende werking op de collectieve lastendruk. De fondsen doen
daarom goed werk als zij ingediende declaraties kritisch toetsen, premies
op het juiste niveau vaststellen en de eigen organisatie zo doelmatig
mogelijk inrichten.»

Op het punt van het toetsen van de declaraties wordt hieronder
ingegaan op de positie van de fondsen ten opzichte van de SVR. Op het
punt van de premievaststelling wordt de verantwoordelijkheid van de
fondsen besproken in relatie tot de interventies van de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

4.5. De positie van de centrale fondsen

4.5.1. De relatie tussen de fondsen en de SVR

Zeker op dit moment is de bestuurlijke relatie tussen de vier Centrale
fondsen en de Sociale Verzekeringsraad problematisch te noemen.
Tijdens de laatste reorganisatie van het SVR-secretariaat leken bestuur–
lijke afspraken en afstemming betreffende de administratieve onder–
steuning en de afbakening van controletaken tot een goede samen–
werking te kunnen leiden. Daar is het echter niet van gekomen. Compe–
tentieproblemen zijn hier mede de oorzaak van, zo gaf de voorzitter van
de centrale fondsen Van Voorden in zijn verhoor aan.

Het Algemeen Werkloosheidsfonds is bij zijn oprichting onder andere
toezichthouder geworden op de uitvoering van de WW door de bedrijfs–
verenigingen. Met de inwerkingtreding van de Organisatiewet sociale
verzekering in 1952 is de SVR als algemeen toezichthoudend orgaan in
het leven geroepen en belast met het toezicht op de uitvoering van alle
sociale-verzekeringswetten, waaronder de WW. De toezichthoudende
bevoegdheden van het AWF werden overgeheveld naar de SVR.

Uitdrukkelijk behield het fonds controlerende bevoegdheden ten
aanzien van wetsconforme toepassing van uitkeringsbesluiten. Het
toenmalige kabinet achtte het evenwel niet gewenst dat beide instanties
over eigen apparaten en behuizing zouden beschikken. Op aandringen
van het kabinet is besloten het personeel in AWF-dienst over te laten
vloeien naar de SVR. Tevens werd afgesproken dat het SVR-personeel
ten behoeve van de fondsen de controlerende taken (en de overige
taken) zou gaan uitvoeren. Daartoe werd een algemene administratie–
opdracht aan de SVR verstrekt.

Toezicht en controle zijn begrippen die niet gemakkelijk van elkaar te
onderscheiden zijn. Toezicht houdt in dat wordt nagegaan en bijge–
houden dat de uitvoering volgens de regels geschiedt. Ook controle
betekent dat bekeken wordt of de uitvoering in overeenstemming is
(geweest) met de relevante wetten en regels. Waar controle ophoudt bij
de vaststelling of en in hoeverre de regels al dan niet correct zijn
toegepast, kan in het kader van het toezicht bijstelling van de uitvoering
afgedwongen worden. Toezicht veronderstelt instrumenten tot correctie,
tot bijsturing, controle houdt op bij het nagaan hoe in de praktijk met de
regels wordt omgesprongen. Maar in deze benadering is toezicht gelijk
te stellen aan controle «plus».
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25 besluit toezicht SVr 1992, Nr.
SZ/SV/A/92/864, 11 maart 1992
" Bedoeld worden AAW, WAO. ZW, WW
en TW
" Art. 6 besluit toezicht SVr 1992
28 Brief van de fondsen aan de staatssecre–
taris van SZW inzake controle uitgaven
Toeslagenwet (en andere wetten), 11 juni
1991.
29 Brief staatssecretarls SZW aan de vier
fondsen inzake controle uitgaven TW en
AKW, DGSZ/SV/T/91/3143, 12 juli 1991.

Het subtiele onderscheid tussen toezicht en controle vraagt om
problemen als deze twee taken bij twee verschillende organen zijn
neergelegd. Van Voorden hierover:

«Er is een aantal maanden, anderhalf jaar, principieel verschil van
inzicht geweest over de vraag waar toezicht precies eindigt en controle
en verificatie beginnen. Bovendien betreffen mijn fondsen niet de wacht–
geldfondsen en heeft de SVR ook de taak, toezicht op de wachtgeld–
fondsen uit te oefenen en daar controle en verificatie te laten plaats
vinden. Hierdoor liggen de toezichttaak en de controle– en verificatietaak
van de SVR soms meer in elkaars verlengde dan bij mijn fondsen, waar
het gescheiden moet plaatsvinden. Dit principiële probleem heeft een
zeker competentieprobleem opgeroepen.»

In maart 1992 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkge–
legenheid een nieuw toezichtsbesluit vastgesteld25. Daarin wordt de SVR
opgedragen elk jaar in de maand november een «verklaring over de
rechtmatigheid van uitgaven en ontvangsten in het afgelopen boekjaar,
verbijzonderd naar de in artikel 2, eerste lid, van de Organisatiewet
Sociale Verzekering bedoelde wettelijke regelingen26» af te geven27. Het
toezicht van de SVR richt zich op voorschriften, handelingen, inrichting
der administraties, opzet en werking van de administratieve organisatie
en de opzet en werking van de controle bij de uitvoeringsorganen.
Blijkens de toelichting op het besluit worden de centrale fondsen tot
deze uitvoeringsorganen gerekend. Hieraan is het volgende vooraf
gegaan.

Bij brief van 25 februari 1991 heeft de staatssecretaris de SVR
verzocht met voorrang ten aanzien van de rijksgefinancierde fondsen, te
weten het Toeslagenfonds en het Algemeen Kinderbijslagfonds (dat
beheerd wordt door de Sociale Verzekeringsbank) een rechtmatigheids–
verklaring af te geven over de jaarrekening 1990. De staatssecretaris
heeft voor een dergelijke verklaring gekozen omdat de verklaring van een
externe accountant alleen als ontoereikend beschouwd moet worden.
Omdat het toezicht aan de SVR is opgedragen kiest de staatssecretaris
voor de Raad om die verklaring af te geven.

Om te beginnen voor het Toeslagenfonds, maar in een latere fase ook
voor de andere drie centrale fondsen, betekent deze rechtmatigheidsver–
klaring dat vast moet komen te staan dat geen wettelijke voorschriften
de uitgaven in de weg hebben gestaan. Dat betekent dat de fondsen
positief ten aanzien van de rechtmatigheid/wetsconformiteit van alle
gedeclareerde uitkeringen, voorzieningen en uitvoeringskosten zijn.

De fondsen zeggen te kunnen volstaan met de inrichting van een
«volwaardig controle-systeem», waarin een zo goed mogelijke
afstemming ontstaat tussen de eigen externe accountant en die van de
bedrijfsverenigingen. Verder vinden de fondsen het verwonderlijk dat de
Raad gevraagd is een rechtmatigheidsverklaring af te geven terwijl hij als
toezichthouder niet verder zou behoeven te gaan dan er op toe te zien
dat de fondsen hun controletaken naar behoren hebben ingericht en
uitgevoerd28.

In reactie op de brief van de fondsen houdt de staatssecretaris vast
aan de door de SVR af te geven verklaring. Afstemming van de
werkzaamheden tussen SVR en fondsen kan onnodige doublures
voorkomen. In deze reactie formuleert de bewindspersoon helder wat in
het kader van de rechtmatigheidsverklaring verlangd wordt: «Een
allesomvattende rechtmatigheidsverklaring van de SVR bij de rekeningen
van de niet door het rijk gefinancierde fondsen is op den duur gewenst.
Anders gezegd controie op rechtmatigheid dient onderdeel te worden
van het reguliere toezicht van de Raad. Dit betekent dat naast de recht–
matigheid van de uitgaven ook verklaard moet worden of bijvoorbeeld
premieberekeningen en ontvangsten, de beleggingen van reserves en de
reserveringen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (en dus
rechtmatig) hebben plaatsgevonden.»29
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In dezelfde reactie pleit de staatssecretaris in de toekomst voor een
structuur waarin de SVR toeziet op juiste wetstoepassing en de fondsen
qua controle zich richten op de verificatie van de juistheid en volle–
digheid van de declaraties van de bedrijfsverenigingen en de SVB.

De fondsen houden daarentegen vast aan hun bezwaren. De SVR
behoort als toezichthouder niet tevens controlerend orgaan te zijn. Het
afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door de SVR past niet in de
filosofie van controle op controle.

Het gevolg van het nieuwe toezichtsbesluit is dat de SVR rechtstreeks
controles op de rechtmatigheid bij de uitvoeringsorganen gaat doen,
terwijl zij dat tot nog toe niet of nauwelijks heeft gedaan ten behoeve van
de fondsen.

4.5.2. Premievaststelling door de fondsen

Een bijzonder aspect van de positie van de centrale fondsen is nog de
bevoegdheid om de premiepercentages vast te stellen. Het Algemeen
Werkloosheidsfonds, het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds en het
Arbeidsongeschiktheidsfonds hebben de wettelijke taak de premieper–
centages voor de WW, de AAW respectievelijk de WAO vast te stellen.
De door de fondsen vastgestelde premiepercentages zijn aan de
goedkeuring van de Minister (i.c. de staatssecretaris) van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, onder–
worpen. Indien de staatssecretaris aan een fondsbesluit inzake het
percentage zijn goedkeuring onthoudt, stelt hij zelf een nieuw
percentage in de plaats.

De fondsen berekenen de premies op basis van voortschrijdende
gemiddelden in voorgaande jaren en de prognose van het CPB ten
aanzien van de conjunctuur in de Macro-Economische Verkenningen. De
fondsen gaan daarbij uit van de «vigerende wettelijke context», met
andere woorden van ongewijzigd beleid. De staatssecretaris laat zich bij
de goedkeuring mede leiden door beleidsvoornemens. Daarnaast kan het
zo zijn dat in de tijd tussen vaststelling door de fondsen (meestal in juni)
en de beoordeling van de staatssecretaris (veelal november, december)
de verwachtingen en prognoses bijgesteld moeten worden. Tenslotte kan
de staatssecretaris uit inkomenspolitieke overwegingen (voorbeelden:
lastenverlichting bedrijfsleven, behoud koopkracht) het wenselijk achten
de premiepercentages aan te passen.

Het is de commissie gebleken dat in jaren 1984 tot en met 1993 de
staatssecretaris altijd is afgeweken van de besluiten van het Algemeen
Werkloosheidsfonds en dat de staatssecretaris bij de beide arbeidsonge–
schiktheidsfondsen elk slechts één keer goedkeuring heeft verleend aan
de door die fondsen vastgestelde premiepercentagebesluiten.

De staatssecretaris heeft aan 28 van de 30 fondsbesluiten
goedkeuring onthouden. 10 keer werd een hoger premiepercentage, 18
keer een lager percentage in de plaats gesteld.

In vrijwel alle gevallen blijken de overwegingen van de staatssecretaris
om af te wijken van de fondsbesluiten te zijn:

- Verwachte effecten nieuw beleid
- sociaal-economische politiek
- achterwege laten koppeling (WAM)

Verwachte effecten nieuw beleid
Het kabinet wil met nieuw beleid veelal het volume (in mensjaren en/of

financieel beslag) in de sociale zekerheid terugdringen. De effecten van
dergelijke beleidsvoornemens worden dan al verrekend in de verwachte
uitgaven voor een volgend jaar en dus ook in de benodigde middelen ter
dekking van die uitgaven. Lagere uitgaven leiden tot lagere premieper–
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centages. Het kabinet is vaak optimistisch over de effecten van wetten,
maar in de praktijk blijkt dat nieuw beleid geregeld later geïmplemen–
teerd wordt of minder opbrengt. Als voorbeeld hiervan noemde Van
Voorden in het verhoor:

«Dat heeft er bijvoorbeeld ook toe geleid dat er sinds 1987 in het Awf
een gigantisch overschot is ontstaan, op een bepaald moment in de
buurt van 4 mld., doordat bijvoorbeeld de effecten van de verdiscon–
tering op een andere manier, in onze ogen irreëel, werden ingeschat.»

De fondsen houden meestal geen rekening met voorgenomen beleid,
tenzij dat al door de Staten-Generaal aangenomen is en een invoerings–
datum vaststaat.

Sociaal-economische politiek
In verband met de (inkomens-)gevolgen van beleidsvoornemens en/of

sociaal-economische ontwikkelingen kan het kabinet het gewenst achten
de premies anders te vast te stellen. Oud-minister De Koning
verwoordde dit als volgt:

«De druk om die premie hoger vast te stellen, was er voortdurend (...)
maar men had naar mijn smaak te weinig oog voor de invloed daarvan op
de arbeidskosten en dus ook voor het werkgelegenheidsbeleid.»

Het kabinet kan dan kiezen voor premiepercentages boven of onder
het lastendekkende niveau. Door het interen op de aanwezige vermogens
of het uitstellen van aanvulling van vermogenstekorten kunnen de
premies dan een jaar min of meer kunstmatig lager dan nodig gehouden.
Van Voorden hierover:

«Op die punten vinden wij dat wij als fondsbestuurder ten onrechte
worden gecorrigeerd, omdat in onze ogen een omslagfonds zoals de
WW, de WAO, etcetera, zo moet uitpakken dat wat aan het begin nodig
lijkt te zijn ook in dat jaar wordt opgebracht en dat er geen overschotten
of tekorten moeten worden gecreëerd om de redenen die ik u noemde
van de zijde van het kabinet.»

Achterwege laten koppeling (WAM)
In het vorige decennium is een in een aantal jaren de Wet Aanpas–

singsmechanismen («de koppeling») buiten werking gesteld. Het werd
wenselijk geacht de uitkeringen te bevriezen, met als gevolg dat de
premiepercentages licht konden dalen. Het besluit de WAM niet toe te
passen volgde steeds na de junibesluiten van de fondsbesturen. Zij
konden daarop dus niet anticiperen.

4.6. Conclusies

Met betrekking tot de SVR kan de commissie de bevindingen van de
commissie Lamers onderschrijven:

- De wettelijke basis van de SVR is tweeslachtig: enerzijds toezicht–
houdend, coördinerend en leidinggevend toporgaan, anderzijds een zo
groot mogelijke autonomie voor de uitvoeringsorganen.

- De rol van de sociale partners binnen de SVR verhoudt zich niet tot
de eisen die aan toezichthouders gesteld dienen te worden.

- Voor de effectieve uitoefening van toezicht, ontbeert de SVR
hanteerbare sancties.

- Er heerst onduidelijkheid over de taakafbakening tussen de SVR en
de FBV.

Met betrekking tot de centrale fondsen heeft de commissie geconsta–
teerd dat hun feitelijke positie veel minder sterk is dan op basis van de
formele taken en bevoegdheden verondersteld zou kunnen worden.
Daardoor hebben de fondsen vrijwel geen rol kunnen spelen in de
beheersing van de sociale zekerheid.
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Op het punt van de controle en verificatie is de ontwikkeling van de
beheersfunctie doorkruist door de moeizame relatie tussen de fondsen
en de SVR. De commissie is van mening dat deze problemen voor een
belangrijk veroorzaakt zijn doordat een organisatorische scheiding is
aangebracht tussen de taken toezicht en controle door deze onder
verschillende bestuursbevoegdheden van enerzijds de SVR en anderzijds
de centrale fondsen te brengen.

Nadat de fondsen de controletaak jarenlang op een laag pitje hebben
gezet zijn ze in een competentiestrijd met de Sociale Verzekeringsraad
geraakt over de reikwijdte van de controletaken. Nu de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sinds 1992 een rechtmatigheids–
verklaring van de SVR verlangt lijkt er geen plaats meer te zijn voor
zelfstandig controlerende instanties anders dan de Raad.

Op het punt van de premievaststelling is de commissie gebleken dat
de door de fondsbesturen vastgestelde premiepercentages dermate vaak
door de regering gewijzigd worden dat feitelijk niet meer gesproken kan
worden van een zelfstandige taak.

De commissie stelt vast dat langs deze weg sturing op beheersing van
de sociale zekerheidsuitgaven onmogelijk wordt gemaakt. De verant–
woordelijkheid, die de centrale fondsen hierbij mogelijk zouden kunnen
hebben, wordt er door ondergraven.

5. DE POSITIE VAN DE BEROEPSRECHTER

5.1. Inleiding

De Ziektewet, de WAO en de AAW, de Werkloosheidswet en de
Toeslagenwet geven alle aan dat de belanghebbende, desgewenst of
automatisch, schriftelijk kennis krijgt van de beslissing op grond van de
toepasselijke wet. Die beslissing moet betrekking hebben op het recht op
uitkering zelf, op het geldend maken van het recht op en de betaling van
een uitkering. In de schriftelijke kennisgeving worden de gronden waarop
de beslissing berust vermeld, alsmede naam en adres van het college
waarbij een beroep kan worden ingesteld en de beroepstermijn.

De administratieve rechtspraak in het sociaal-zekerheidsrecht kwam in
1902 tot stand en liep daarmee voorop bij de onafhankelijke rechtsbe–
scherming tegen en controle op bestuurshandelen. Na 1955 ontwikkelde
deze rechtspraak zich met name op de toetsing aan algemene beginselen
van behoorlijk bestuur, waardoor bij de toenemende discretionaire
bevoegdheden van het bestuur een adequate sturing door de rechter van
bestuurshandelen mogelijk bleef. De bedrijfsverenigingen hebben zo, in
tegenstelling tot andere bestuursorganen, van oudsher met een ervaren,
ter zake kundige rechter te maken gehad.

5.2. Uitvoeringsorgaan tussen klager en rechter

Afwegingen, die een belanghebbende maakt, leiden tot verschillende
uitkomsten met betrekking tot de vraag wie een beslissing en/of voor
beroep vatbare beslissing aanvraagt, waardoor een beroep op de rechter
mogelijk wordt. Slechts in twee gevallen is geen beroep mogelijk:

- er is sprake van niet-gebruik van het sociale-zekerheidsrecht
wanneer een cliënt die in begmsel wel recht op een uitkering of
voorziening heeft, geen beslissing daarover vraagt en de bedrijfsver–
eniging niet spontaan een beslissing uitreikt;

- er blijkt sprake van een leemte in de Beroepswet wanneer een cliënt
een beslissing vraagt over de premie die hij moet betalen of de uitkering
of voorziening waar hij recht op heeft, en de bedrijfsvereniging niet
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reageert en geen voor beroep vatbare beslissing uitreikt; er is dan
wegens het ontbreken van een voor beroep vatbare beslissing geen
beroep mogelijk.

In alle andere gevallen is beroep mogelijk. Of dat ook gebeurt is afhan–
kelijk van de vraag of belanghebbenden van hun recht gebruik wensen te
maken.

De bedrijfsverenigingen reageren in het algemeen op verzoeken van
belanghebbenden met beslissingen, al dan niet in voor beroep vatbare
vorm. Tevens nemen de bedrijfsverenigingen spontaan beslissingen, al
dan niet in voor beroep vatbare vorm (bijvoorbeeld terugvorderingsbe–
slissingen). In de gevallen, waarin uitreiking van een voor beroep vatbare
beslissing niet is voorgeschreven, kunnen belanghebbenden deze
aanvragen als zij in beroep willen gaan. De rechter toetst de voor beroep
vatbare beslissmg, wanneer belanghebbende daartegen beroep instelt.
Op deze manier vindt een selectie plaats van het totaal van de beslis–
singen van de uitvoeringsorganen.

Toch hebben de bedrijfsverenigingen zelf ook enige invloed op de
keuze of hun beslissingen aan de rechter voorgelegd worden. In eerste
aanleg bij de Raad van Beroep kunnen zij beroepszaken voorkomen door
(alsnog) aan de wensen van betrokkenen tegemoet te komen, zodat deze
afzien van beroep. Uiteraard blijven zij daarbij afhankelijk van de mate,
waarin de belanghebbenden tevreden gesteld zijn. In hoger beroep
hebben zij ook deze mogelijkheid, door te berusten in een bij de Raad
van Beroep verloren beroepszaak (dit doen zij in ongeveer 90% van de
gevallen). Tevens kunnen zij in dit stadium besluiten om zelf hoger
beroep in te stellen. Deze mogelijkheid benutten zij vaak om principiële
uitspraken over de wettelijke regelingen van de Centrale Raad van
Beroep te verkrijgen. Ook kunnen zij zo in hun ogen onjuiste uitspraken
van de lagere rechter trachten te corrigeren.

Niettemin ligt het zwaartepunt van de selectie van beslissingen bij de
geadresseerde van die beslissing. De toetsing van de beslissing van het
bestuursorgaan (de bedrijfsvereniging) staat zo in de eerste plaats in het
teken van rechtsbescherming van de burgertegen het bestuur. De
rechter oordeelt op basis van een rechtmatigheidstoetsing van de
bestreden beslissing. Nieuwe inzichten over wat rechtens is worden
langs deze weg door klagers (en hun advocaten, die de laatste jaren
steeds beter thuisraken in het sociaal zekerheidsrecht) naar voren
gebracht. Klagers kunnen in beginsel elke beroepsgrond aanvoeren tegen
elke voor beroep vatbare beslissing van de bedrijfsvereniging die zij
onjuist achten, zolang hun klacht maar van een motivering voorzien is.
De Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep hebben door de
ontwikkeling van de toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk
bestuur een steeds effectievere rechtsbescherming bij voor beroep
vatbare beslissmgen van bedrijfsverenigingen aan belanghebbenden
kunnen bieden.

Een belanghebbende zal slechts overgaan tot het instellen van beroep
wanneer hij meent op (meer) uitkering recht te hebben dan de beslissing
aangeeft. Hij mag er op vertrouwen dat de rechter slechts het door hem
aangevochten deel van de beslissing zal beoordelen. De rechter krijgt in
artikel 69 van de Beroepswet de opdracht zijn uitspraak te beperken tot
de beslissing die door het beroep aan zijn oordeel is onderworpen. De
uitspraak kan zich beperken tot het punt waarover partijen van mening
verschillen. Het tweede lid van artikel 69 bepaalt dat de bestreden
beslissing gewijzigd kan worden ook ten nadele van degene die daarvan
in beroep gekomen is.

Deze voorzichtige formulering van artikel 69 is in de Beroepswet van
1955 terecht gekomen omdat de wetgever een eind wilde maken aan de
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tot die tijd door de Centrale Raad van Beroep kennelijk aangehangen
opvatting dat in publiekrechtelijke wetgeving door de rechter de gehele
voorgelegde beslssing op haar juistheid moest worden getoetst. Deze
opvatting, die in strijd was met de bedoeling die de wetgever in de
Memorie van Toelichting bij artikel 53 van de Beroepswet 1902 had
aangegeven, is in het kader van de Beroepswet 1955 inderdaad verlaten.
De rechter is daarin uitemdelijk zelfs zover gegaan dat de mogelijkheid
die artikel 69, tweede lid, van de Beroepswet nog openlaat om de
beslissing ten nadele van de belanghebbende te wijzigen vrijwel nooit
meer wordt gebruikt. Van den Hurk, rechter in de Centrale Raad van
Beroep, zegt hierover in zijn verhoor :

«De taak van de rechter is in zo'n situatie om individuele rechtsbe–
scherming te bieden en de rechter (...) rekent het niet tot zijn taak om in
zo'n situatie de betrokkene in een slechtere positie te brengen dan
waarin hij verkeerd zou hebben, indien hij geen beroep had ingesteld».

De verhouding tussen klagers, bedrijfsverenigingen en de rechter
(Raden van Beroep en Centrale Raad van Beroep) kan worden weerge–
geven in een schema, dat de effectieve vraag naar rechterlijk optreden
weergeeft. Daarbij wordt uitgegaan van drie typen inhoudelijke beslis–
singen van de bedrijfsverenigingen:

- objectief gezien negatief foute beslissingen, d.w.z. er wordt te
weinig uitkering betaald aan of teveel premie betaald door klager;

- objectief gezien juiste beslissingen;
- objectief gezien positief foute beslissingen, d.w.z. er wordt te veel

uitkering betaald aan of te weinig premie betaald door klager.

Beslissingen worden soms niet (ZW, WW, TW), soms wel (AAW,
WAO) in voor beroep vatbare vorm gegeven. Tegen welke van deze
beslissingen wordt nu in welke mate beroep ingesteld? Dat is afhankelijk
van de subjectieve beoordeling van de beslissing door de klager. Deze
kan het met de beslissing eens zijn of oneens, al naar gelang die
beslissing een voor klager goed resultaat (Gr) of slecht resultaat (Sr)
heeft.

Ook de subjectieve beleving van de bedrijfsverenigingen over de
genomen beslissing kan in de tijd wijzigen. Ze kunnen het achteraf nog
steeds met hun beslissing eens zijn, maar ook komt het voor dat huns
inziens de beslissing alsnog achteraf beschouwd gewijzigd moet worden.
Ook voor de bedrijfsverenigingen kan, subjectief gezien, de beslissing
achteraf dus tot een goed resultaat (Gr) of een slecht resultaat (Sr)
leiden. De als slecht ervaren nieuwe beslissing zal door klager weer als
goed of slecht kunnen worden ervaren enz. Een en ander resulteert in het
volgende schema:
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Schema 1 Beslissingen en het instellen van beroep.

BESLISSING

0 -
S i

Cl

BV

NEGATIEF FOUT
BESLISSING

Gr

Gr

a

Sr

b

Sr

Gr

c

Sr

d

JUISTE BESLISSING

Gr

Gr

e

Sr

f

Sr

Gr

g

Sr

h

POSITIEF FOUT
BESLISSING

Gr

Gr

i

Sr

i

Sr

Gr

k

Sr

I

(CENTRALE) RAAD VAN BEROEP

Cl = cliënt
0 = objectief
Gr = goed resultaat

BV -= bedrijfsvereniging
S = subjectief
Sr = slecht resultaat

De toegang tot de rechter in de situaties 1 t/m 12 is als volgt:
a Deze beslissingen worden niet aan de rechter voorgelegd.
b Dit zijn beslissingen, waarbij de BV achteraf constateert dat belanghebbende te weinig

heeft gekregen of teveel heeft betaald, en de fout herstelt. Beroepszaken ontstaan
alleen, als belanghebbende meent dat de herstelbeslissmg onjuist is.

c Dit zijn beslissmgen, waarbij belanghebbende in beroep gaat en de BV meent het recht
of de verplichting juist te hebben vastgesteld.

d Dil zijn beslissingen, waarbij de belanghebbende meent te weinig uitkering te hebben
gekregen of te veel premie te hebben betaald en de BV dit achteraf ook constateert
Beroepszaken ontstaan, als belanghebbende meent dat de herstelbeslissing onjuist is.

e Deze beslissingen worden niet aan de rechter voorgelegd
f Dit zijn beslissingen, waarbij belanghebbende niet in beroep gaat, maar de BV achteraf

meent het recht niet juist te hebben vastgesteld Beroepszaken ontstaan, als
belanghebbende meent dat de herstelbeslissing onjuist is

g Dit zijn beslissmgen, waarbij belanghebbende in beroep gaat, terwijl de BV meent het
recht of de verplichting juist te hebben vastgesteld.

h Dit zijn beslissingen, waarbij zowel belanghebbende als de BV menen dat de (objectief
juiste) beslissing onjuist is. Beroepszaken ontstaan, als belanghebbende meent dat de
herstelbeslissing onjuist is.

/ Deze beslissingen worden niet aan de rechter voorgelegd
y' Dit zijn beslissingen, waarbij belanghebbende niet in beroep gaat, maar de BV achteraf

meent het recht niet juist te hebben vastgesteld. Beroepszaken ontstaan, als
belanghebbende meent dat de herstelbeslissing onjuist is.

k Dit zijn beslissingen, waarbij belanghebbende in beroep gaat en de BV meent het recht
of de verplichting juist te hebben vastgesteld.

/ Dit zijn beslissingen, waarbij de belanghebbende meent te veel uitkering te hebben
gekregen of te weinig premie te hebben betaald en de BV dit achteraf ook constateert.
Beroepszaken ontstaan, als belanghebbende meent dat de herstelbeslissing onjuist is.

Beslissingen van het type cen gworden het meest aan de rechter
voorgelegd. De rechter heeft geen greep op beslissingen van het type a,
waarbij bijvoorbeeld het dagloon van belanghebbende te laag is vastge–
steld en deze dat niet beseft, terwijl ook de BV de fout niet opmerkt. Ook
heeft de rechter geen greep op beslissingen van het type ;', waarbij
bijvoorbeeld de BV teveel uitkering verstrekt en belanghebbende niets
daartegen onderneemt. In deze twee laatstgenoemde situaties
onttrekken onjuiste beslissingen van de bedrijfsvereniging zich aan de
mogelijkheid van sturing door de rechter. Een veel voorkomend
voorbeeld van beslissingen van het type y'zijn terugvorderingsbeslis–
singen. Dit schema laat zien dat de beslissingen van de bedrijfsvereni–
gingen in een groot aantal gevallen niet ter toetsing van de rechter
komen. Van den Hurk, rechter in de Centrale Raad van Beroep, bevestigt
in zijn verhoor dat hij hierdoor een heel beperkte waarneming heeft van
de feitelijke uitvoering en dat de rechterlijke macht maar een heel klein
stukje van de uitvoering ziet.
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30 zie bijvoorbeeld CRvB d d. 24-7-1990,
WW 1988/366, RSV 1990/347 en CRvB
24-7-1990, WW 1989/195, RSV 1990/350
31 RSV 1982/187

5.3. De toetsing van beslissingen door de rechter

Anders dan in bijvoorbeeld de Wet AROB zijn noch in de Beroepswet,
noch in de sociale zekerheidswetten beroepsgronden aangegeven. De
toetsing van voor beroep vatbare beslissingen is echter beperkt tot recht–
matigheidscontrole. De beroepsrechter onthoudt zich van doelmatig–
heidscontrole van een bestreden beslissing. Daarmee is de taak van de
rechter afgebakend van de taak van de bestuurder.

De rechter toetst of de beslissing in strijd is met een algemeen
verbindend voorschrift, met algemene rechtsbeginselen of met algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.

Bij de toetsing door de Centrale Raad van Beroep of beslissingen van
de bedrijfsverenigingen in strijd zijn met de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur spelen met name het rechtzekerheidsbeginsel, het
vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het formele en materiële
zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel een rol. Specifiek bij
sancties speelt het evenredigheidsbeginsel en bij discretionaire bevoegd–
heden, de redelijkheid een rol. Op het gelijkheidsbeginsel wordt
nagenoeg altijd tevergeefs een beroep gedaan, toetsing aan het vertrou–
wensbeginsel leidt soms, toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel en
het motiveringsbeginsel leidt vaker tot vernietiging van een beslissing.
Vooral de vernietiging van beslissingen door de CRvB op grond van het
materiële zorgvuldigheidsbeginsel bracht bedrijfsverenigingen in
beroering. Vernietiging van een voor beroep vatbare beslissing wegens
strijd met het formele zorgvuldigheidsbeginsel, waardoor de bedrijfsver–
eniging de fouten in de beslissing kan herstellen, komt het meest voor.

Toetsing bij dwingendrechtelijke bepalingen verschilt van toetsing bij
discretionaire bevoegdheden. Bij de eerste zal de rechter volledig
toetsen; als de bepaling niet nader ingevuld is zal de rechter dat door
interpretatie doen. De rechter zal zonodig het bepaalde in de uitspraak
op grond van artikel 70 Beroepswet in de plaats stellen van de beslissing
van de bedrijfsvereniging. Bij de tweede stelt de rechter zich terughou–
dender op, laat het interpreteren van de bepaling aan de bedrijfsvereni–
gingen over en beperkt zich tot vernietiging van een beslissing. De
rechter is meer en meer discretionaire beslissingen gaan toetsen, omdat
de beleidsvrijheid van bedrijfsverenigingen toegenomen is naarmate de
wetgever steeds meer discretionaire bevoegdheden in de wetgeving
opnam (in de jaren zeventig bijvoorbeeld met betrekking tot het voorzie–
ningenbeleid in de AAW, in de jaren tachtig met betrekking tot het
sanctiebeleid en het scholingsbeleid in de WW).

Een beslissing die op een discretionaire bevoegdheid van de bedrijfs–
vereniging berust wordt door de Raden van Beroep en de Centrale Raad
van Beroep volgens een vaste formule getoetst: eerst toetst de rechter of
de bedrijfsvereniging in casu haar discretionaire bevoegdheid terecht
uitoefent (bijvoorbeeld naar aanleiding van een gedraging van een
betrokkene bevoegd is een sanctie toe te passen op grond van de WW).
Vervolgens beziet de rechter of de wijze, waarop de uitoefening van de
bevoegdheid heeft plaats gevonden (bijvoorbeeld een in casu toegepaste
sanctie) in rechte kan worden gehandhaafd. Een zodanig besluit (betref–
fende bijvoorbeeld toepassing van een sanctie) kan door de administra–
tieve rechter worden aangetast, indien dat besluit in strijd is met de van
toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften of indien de
bedrijfsvereniging bij het nemen van haar besluit, de daarbij in
aanmerking komende belangen afwegend, niet in redelijkheid tot haar
besluit heeft kunnen komen dan wel met dat besluit anderszins in strijd is
gekomen met een of meer algemene beginselen van behoorlijk bestuur30.

Bij beoordeling van contra legembeleid door de rechter vindt slechts
een marginale toetsing plaats om de belanghebbende tegen willekeur te
beschermen31. Ook bij belissingen over het niet terugkomen op een
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3! Mr F.P. Zwart, De rechterlijke controle op
de wetstoepassing in de sociale zekerheid,
in: Arbeidsongeschiktheid in discussie
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Antwerpen/Amsterdam, 1982 blz 235

eerdere beslissing toetst de rechter marginaal. Marginale en redelijk–
heidstoetsing zijn de laatste jaren naar elkaar toegegroeid: de rechter
wordt minder terughoudend bij toetsing van beslissingen van het uitvoe–
ringsorgaan. De reden daarvoor is gelegen in de ontwikkeling van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die de rechter een
hanteerbaar kader bieden voor het toetsen van de rechtmatigheid van
bestuursoptreden.

In een aantal situaties is de toetsing door de rechter moeilijk: dan komt
de grens van deze toetsing in zicht. Dat is het geval wanneer bedrijfsver–
enigingen de toegang tot de rechter blokkeren door geen beslissing af te
geven, maar ook als zij betrokkenen geen aanleiding geven om in beroep
te gaan. Zo zijn er geen uitspraken over de toepassing door bedrijfsver–
enigingen van de sanctie van art. 30 ZW op werkgevers, omdat bedrijfs–
verenigingen van hun bevoegdheid tot sanctietoepassing geen gebruik
maken, zodat er voor werkgevers geen aanleiding bestaat in beroep te
gaan. De omzetting door de wetgever van deze bevoegdheid in een
verplichting heeft dan ook gevolgen voor de mogelijkheden van toetsing
door de rechter. Een ander voorbeeld waar meer mogelijkheden voor
toetsing door de rechter verwacht mogen worden is de recent
ingevoerde bonus-malusregeling in de WAO. Deze regeling schept een
financieel belang voor de werkgever om tegen beslissingen van bedrijfs–
verenigingen in beroep te gaan als hem een boete wordt opgelegd.

Vooral toetsing van contra-legembeslissingen van bedrijfsverenigingen
plaatst de rechter voor toetsingsproblemen. Soms, zoals bij de in
hoofdstuk II beschreven gang van zaken bij de verdiscontering van
werkloosheid in de WAO, verliest de rechter zijn greep op dit soort
beslissingen.

Zwart32 zegt hierover:
«Zodra het bestuur ten aanzien van vage normen een eigen begun–

stigend beleid, naast de jurisprudentie, gaat voeren, is er van een contro–
lefunctie van de rechter op dat punt geen sprake meer. Een kenmerk van
de administratieve rechtspraak is immers, dat deze wèl lijdelijkheid is
opgelegd ten aanzien van het aanhangig maken van een geschil. Er is,
voorzover dat in deze constellatie al denkbaar zou zijn, geen «openbaar
ministerie», dat op eigen initiatief beslissingen aan de rechter kan
voorleggen. Weliswaar bestaat ten aanzien van de sociale verzekerings–
wetten artikel 43 Beroepswet, dat beroep in het belang der wet, in te
stellen door de minister, mogelijk maakt, maar dat heeft realiter geen
betekenis. Ook in de uitvoering zelf is geen op individuele beslissingen
gericht controlesysteem ingebouwd: ik vermoed, dat de toezichtfunctie
van de SVR ingevolge de OSV zich niet uitstrekt tot het niet in bestuurs–
besluiten e.d. neergelegde deel van het uitvoeringshandelen.»

Wanneer verzekerde en uitvoeringsorgaan het eens zijn, komt bij
gebrek aan een geschilpunt de rechterlijke toetsing dus niet meer aan de
orde. Oud-staatssecretaris Ter Veld zegt in het verhoor:

«Wetten stellen grenzen. Door voortdurende jurisprudentie heb je kans
dat de grenzen zich constant verleggen: twijfelgevallen komen binnen de
grenzen van de wet. Als zo'n proces zich voortzet, dan heb je uiteindelijk
een ontwikkeling (...) waardoor de hele wet onuitvoerbaar wordt. Wil je
een uitvoeringsinstantie in staat stellen om bijvoorbeeld door middel van
hardheidsclausules of globale wetgeving te werken, dan vereist dat aan
de ene kant een toezichthouder en aan de andere kant een, als ik het zo
mag noemen, officier van justitie die vanuit het algemeen belang
waarschuwt: «beware», als u over deze grens gaat vanuit de goedheid
uws harten, hebt u daarmee in feite de wet verknald.»

Van de in de Beroepswet opgenomen mogelijkheid dat in het belang
der wet beroep kan worden ingesteld door de Minister is volgens Van
den Hurk maar èén keer gebruik gemaakt en wel op een te prematuur
tijdstip, zodat het in dat geval niet heeft geleid tot een inhoudelijke
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uitspraak. Hij meent dat bij het bewaken van het algemeen belang er in
eerste instantie een taak ligt voor het toezichthoudend orgaan en
vervolgens voor de wetgever om op basis van de signalen die van het
toezichthoudend orgaan komen, voor zover nodig bijstellingen in de sfeer
van de wetgeving tot stand te brengen. De commissie heeft echter
geconstateerd dat het toezichthoudend orgaan niet in alle gevallen het
algemeen belang bewaakt en dat de wetgever niet altijd op het
geëigende moment de wetgeving bijstelt.

5.4. Conclusies

De uitvoeringsorganen hebben te maken met een relatief sterke
administratieve rechter, waartoe klagers gemakkelijk toegang hebben. De
(voormalige) Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep sturen
de uitvoeringsorganen met name voor wat betreft de rechtmatigheid van
hun beslissingen en in verband daarmee de bestuurlijke redelijkheid en
zorgvuldigheid waarmee zij hun beslissingen dienen te nemen.

De rechterlijke controlefunctie kan functioneren als bedrijfsvereni–
gingen geen gehoor geven aan niet gerechtvaardigde verlangens van
belanghebbenden. Daarbij kan de uitspraak van de rechter als steun
dienen bij de zelfbewaking van de bedrijfsverenigingen met betrekking
tot de rechtmatigheid van hun beslissingen.

Een belangrijke beperking van de sturing door de rechter is, dat de
selectie van het punt van geschil in eerste instantie door klager plaats–
vindt. Dit heeft tot gevolg, dat bij negatief-foute en positief-foute beslis–
singen een groot gebied kan ontstaan, waarover de rechterlijke sturing
van de bedrijfsverenigingen zich niet uitstrekt. Bij negatief-foute beslis–
singen of ten onrechte niet genomen beslissingen kan dit tot een inade–
quate rechtsbescherming van belanghebbenden leiden. Bij positief-foute
beslissingen of ten onrechte niet genomen beslissingen kan dit tot onvol–
doende controle door de rechter op de rechtmatigheid van het handelen
van de bedrijfsvereniging en tot verwaarlozing van het algemeen belang
leiden.

Er is geen instantie die in het belang der wet in beroep kan gaan.
Formeel is de Minister op grond van de Beroepswet hiertoe gemachtigd,
maar materieel heeft deze bepaling geen effectieve werking.
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AIMALYSE EN AANBEVELINGEN
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IX INGESLEPEN VERHOUDINGEN

1. INLEIDING

In de voorafgaande hoofdstukken is beschreven hoe het uitvoerings–
proces verloopt, binnen welk systeem het is ingebed en hoe dit geheel
onder invloed staat van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.ln
het nu volgende deel analyseert de commissie haar bevindingen en
verbindt daaraan haar conclusies.

De analyse spitst zich toe op de relatie tussen de volume-ontwikkeling
en de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Ook de context
waarin de volume-ontwikkeling zich heeft voltrokken, komt in de analyse
aan de orde. De commissie meent daarmee recht te doen aan de achter–
gronden die hebben geleid tot het instellen van dit onderzoek.

In het hoofdstuk X formuleert de commissie ten slotte haar aanbeve–
lingen.

2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

2.1. Toen en nu

2.1.1 Uitkeringsverzorging

Het onderzoek van de commissie heeft een breed inzicht opgeleverd in
het functioneren van de uitvoeringsorganen. Duidelijk komt naar voren
dat de activiteiten zich over de gehele linie vrijwel beperken tot de
kernfunctie van de uitvoering: de beoordeling en toekenning van uitke–
ringen.

Voor degenen die op een uitkering zijn aangewezen is een tijdige en
juiste verstrekking van de uitkering van groot belang. De commissie heeft
geconstateerd dat de uitvoeringsorganen, ondanks complexe administra–
tieve procedures en uitvoeringsprocessen, binnen uiterst redelijke
termijnen aanvragen voor een uitkering weten af te handelen. Het recht–
matigheidsgehalte van de uitkeringsverzorging is van een hoog niveau.

Door de inrichting van haar onderzoek, waarin de uitvoering als
onderdeel van een systeem is benaderd en de politieke en maatschappe–
lijke omgeving als een belangrijke factor is onderkend, is de commissie
in staat de bovenstaande conclusie in een bredere context te plaatsen.

Het gaat namelijk niet alleen om de structuur van de uitvoeringsorgani–
satie, maar ook om de factoren die van invloed zijn op de uitvoering. De
Nederlandse samenleving heeft te maken met een uitgebouwd systeem
van sociale zekerheid, dat is gebaseerd op wetten en daarvan afgeleide
regels. Een systeem dat erop is gericht individuele burgers een produkt
(de uitkering) te bieden. Een systeem waarin individuele rechtvaardigheid
ver is doorgeschoten.

Het onderzoek van de enquêtecommissie heeft zich beperkt tot de
werknemersverzekeringen. Dit onderdeel van het systeem wordt nader
op zijn functioneren doorgelicht.

Daarbij is de commissie gebleken dat de uitvoeringsorganen de uitke–
ringsverzorging weliswaar goed beheersen, maar dat zij niet of nauwe–
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lijks zijn ingesteld op het voeren van een effectief volumebeleid. De
bevindingen van de commissie maken duidelijk dat deze eenzijdigheid in
het functioneren van de uitvoeringsorganen een gevolg is van zowel de
wetgeving (beleid) als de positie van de uitvoering (ordening) in het
sociale-zekerheidssysteem.

Wil er recht worden gedaan aan de betekenis van de bevindingen van
de commissie, dan is een beoordeling in hun samenhang een
voorwaarde. Tevens is het van belang om daarbij in ogenschouw te
nemen dat de eisen die nu aan de uitvoering van de sociale verzeke–
ringen worden gesteld andere zijn dan die in de voorgaande perioden.

De invulling van de sociale-zekerheidswetgeving in de jaren vijftig en
zestig is sterk bepaald vanuit een zorgfilosofie. Het stelsel is aanvankelijk
niet geplaatst in het verlengde van de arbeidsmarkt. Dat komt omdat in
die tijd nog een vast geloof bestond in volledige werkgelegenheid.
Daarnaast werd ervan uitgegaan dat iedereen uit zich zelf graag zou
blijven werken. Het stelsel is naar de waarneming van de commissie
oorspronkelijk dan ook niet ontworpen op een structurele component in
de werkloosheid.

Aan het eind van de periode waarin de sociale zekerheid van een
verworvenheid een recht is geworden, zijn burgers en organisaties er
anders tegenaan gaan kijken.

2.1.2. Veranderde opvattingen

Onze maatschappij heeft te maken gekregen met een steeds grotere
groep mensen die zijn aangewezen op de sociale zekerheid. De
deelname aan het arbeidsproces is in Nederland nog steeds laag en de
werkloosheid heeft in de loop der jaren een meer structureel karakter
gekregen.

Dit is van betekenis voor de uitvoeringsorganisatie (in brede zin): de
bedrijfsverenigingen en de sociale diensten. Door de omvang van het
volume in de sociale zekerheid heeft de uitvoeringsorganisatie in de loop
der jaren een sterke groei doorgemaakt. Dat heeft bijgedragen aan het
ontstaan van massieve bureaucratieën. Er is nu een grote afstand tot de
burger ontstaan. Dat komt niet alleen door de omvangrijke bureaucratie,
maar ook door de wetgeving en door de structuur en uitvoering van de
sociale zekerheid. Het aldus ontstane, qua reikwijdte en uitkeringsniveau
sterk ontwikkelde stelsel heeft een anonimiserende werking gekregen. De
collectieve premielasten worden niet beleefd als een door eigen gedrag
te beïnvloeden gegeven. De lasten worden afgewenteld en de gevolgen
daarvan worden gelaten geaccepteerd als een natuurgegeven waarmee
we te leven hebben. Onder deze omstandigheden zijn burgers en organi–
saties gaan calcuieren.

De commissie betrekt deze waarneming ten volle bij haar analyse van
het functioneren van het sociale-zekerheidssysteem.

De conclusies die de commissie verbindt aan haar onderzoek staan
niet op zich zelf. Ze krijgen een duidelijker accent door ze te plaatsen in
het kader van de vigerende wetgeving.
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2.2. Werknemersverzekeringen

2.2.1. Loonderving

Naar de opvatting van de commissie behoren de werknemersverzeke–
ringen binnen het sociale-zekerheidsstelsel een loondervingsfunctie te
vervullen. In essentie betekent dit dat verlies aan loon als gevolg van
specifieke omstandigheden en onder nadere voorwaarden is verzekerd.
Deze loondervingsfunktie is gebaseerd op drie wettelijke regelingen die
zich onderscheiden naar de oorzaak van het loonverlies.

In de eerste plaats de Ziektewet(Z\N). Deze treedt in werking indien
een werknemer als gevolg van ziekte geen arbeid kan verrichten. Het
dienstverband tussen werkgever en werknemer blijft in stand. De
werkgever heeft na twee of zes weken echter niet meer de verplichting
tot loonbetaling Het risico van de arbeidsongeschiktheid van de
werknemer, het niet meer ontvangen van loon, kan worden verhaald op
de verzekering. Vanaf dat moment wordt daarom bij aanhoudende
arbeidsongeschiktheid teruggevallen op de verzekering volgens de
voorwaarden van de Ziektewet. Het dienstverband tussen werkgever en
werknemer krijgt na een jaar een ander karakter als de arbeidsonge–
schiktheid nog voortduurt. De claim wordt dan verlegd naar een andere
verzekering en daarmee eindigt de verzekering op basis van de
Ziektewet.

Dan komt de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in
beeld. Deze is in beginsel van toepassing na een jaar van arbeidsonge–
schiktheid volgens de Ziektewet. De WAO sluit daar als loondervings–
functie zonder onderbreking op aan. Voor werknemers is er sprake van
een gecombineerde AAW/WAO-uitkering. Dit is een gevolg van het feit
dat de AAW als volksverzekering de functie van bodemvoorziening
vervult. Belangnjk is het gegeven dat na twee jaar het dienstverband van
de werknemer kan worden verbroken als deze werknemer de bedongen
arbeid niet heeft verricht. Dit moment voltrekt zich dus na de Ziektewet–
periode in het WAO-traject. Voor de werkgever bestaat dan uiteraard
geen enkele verplichting meer ten opzichte van de werknemer, of liever
ex-werknemer. Het loonverlies (en niet, zoals vaak wordt gedacht, de
schade als gevolg van de handicap) wordt geclaimd bij de verzekering.

Aanspraak op uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW) ontstaat
grof gezegd als een werknemer door verlies van arbeidsuren minder loon
ontvangt. De feitelijke uitkeringssituatie ontstaat pas zodra er geen
sprake meer is van loonbetaling over die uren. Bij volledig urenverlies is
er in de meeste gevallen geen enkele band meer tussen werkgever en
werknemer.

De drie uitkeringen zijn in beginsel loongerelateerd. Dit betekent dat
de uitkering in veel gevallen aanvangt op een niveau dat is afgeleid van
het laatst verdiende loon. Momenteel is dat wettelijk maximaal 70
procent, met een maximum «dagloon-bepaling». De periode waarover
uitkeringsgerechtigden aanspraak kunnen maken op dit percentage
varieert per regeling en kan ook per individu verschillen. Voor de
bepaling van het laatst verdiende loon geldt een voor deze
sociale-zekerheidsregelingen zeer specifieke methode van de dagloonbe–
rekening.

2.2.2. Specifieke kenmerken van de afzonderlijke verzekeringen

Naast het hiervoor globaal beschreven verschil tussen de drie werkne–
mersverzekeringen heeft elke verzekering nog een groot aantal specifieke
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kenmerken. De commissie heeft zich in haar analyse met name gericht
op de verschillen in toelatingsvoorwaarden.

De toegang tot de WW is gebaseerd op vergaand te objectiveren
gronden: urenverlies zonder verplichting tot loonbetaling voor de
werkgever.

De toegang tot de Ziektewet is in de uitvoeringspraktijk daarentegen
sterk subjectief bepaald. Het arbeidsongeschiktheidsbegrip is ruim
gedefinieerd. In eerste aanleg bepaalt de mate waarin een werknemer
zich ziek voelt de toegang. Als een werknemer zich ziek meldt, krijgt hij
of zij na de wachttijd automatisch toegang tot de Ziektewet. Vervolgens
bepaalt de verzekeringsgeneeskundige of de gelegde claim wordt erkend
voor een langere periode.

Door de beperkmg van de Ziektewet tot een jaar (of anders gezegd:
door de voorwaarde van de WAO dat er pas na een jaar van arbeidson–
geschiktheid een claim kan worden gelegd) heeft de toegang tot de
WAO in veel gevallen iets geforceerds. Volgens de wettelijke criteria
dient er een beoordeling plaats te vinden door een team dat bestaat uit
een verzekeringsgeneeskundige en één of meer arbeidsdeskundige(n). In
formele zin is er sprake van een beslissing van beiden. De toegang tot de
WAO verloopt evenwel in eerste instantie via de verzekeringsgenees–
kundige. Die bepaalt het zogeheten belastbaarheidsprofiel, dat doorslag–
gevend is voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

2.3. Het uitvoeringsproces

2.3.1. wederzijdse werking

Om het beeld van de werking van het systeem, en daarbinnen de feite–
lijke uitvoering, scherp te krijgen is het gewenst na te gaan hoe
wetgeving en uitvoering en omgevingsfactoren elkaar wederzijds
beïnvloeden.

Het uitvoeringsproces is het beste in beeld te brengen langs de lijn van
instroom en uitstroom. Het volumeprobleem zoals dat anno 1993 breed
wordt ervaren is immers het gevolg van het feit dat er te veel mensen
instromen en te weinig uitstromen. Om beide processen te kunnen
beoordelen is het volgens de commissie van belang na te gaan hoe het
systeem uitwerkt naar werknemers en werkgevers.

De wijze waarop het procesvan in– en uitstroom functioneert, is de
hoofdvraag. Die naar de structuurvan de uitvoeringsorganisatie is
hiervan een afgeleide

Centraal in de beoordeling staat dus het procesmatige facet van de
uitvoering.

2.3.2. vraag en aanbod

De volume-ontwikkeling is, grofweg aangeduid, afhankelijk van twee
factoren: de vraag en het aanbod.

Als de vraag naar sociale zekerheid toeneemt (onder andere als gevolg
van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven), wordt de druk op het
systeem groter. Een economische recessie die leidt tot verlies aan
arbeidsplaatsen brengt een vergroting van het volume van de werkne–
mersverzekeringen met zich mee.

Werknemersverzekeringen vervullen sinds het eind van de jaren
zeventig in toenemende mate een aanvullende rol op het arbeidsmarkt–
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beleid. Schiet de arbeidsmarkt tekort, dan springen de sociale verzeke–
ringen bij.

Dit aspect van de vraagzijde vormt een factor op zichzelf. Exogene
factoren van deze aard zijn vanuit de sociale verzekeringen slechts ten
dele beïnvloedbaar. Het volgende dilemma tekent zich af. Stijgende
uitgaven voor de sociale zekerheid zijn het gevolg van een toenemend
volume aan uitkeringsgerechtigden. Deze uitgaven zijn in toenemende
mate van invloed op het economisch proces, ze verhogen de premiedruk
en verkleinen de vrije bestedingsruimte van de overheid. Gevolg hiervan
is weer een aanslag op arbeidsplaatsen en een druk op de sociale
zekerheid.

Ook het omgekeerde doet zich voor. Als werknemers wier prestatiever–
mogen kleiner wordt minder een beroep kunnen doen op de sociale
zekerheid, wordt de arbeidsproduktiviteit in het bedrijfsleven hierdoor
negatief beïnvloed. Minder uitkeringsgerechtigden betekent dus niet per
definitie lagere loonkosten voor het bedrijfsleven. Een deel van de winst
die ontstaat door de lagere collectieve lastendruk wordt immers teniet
gedaan doordat een daling van de arbeidsproduktiviteit een stijging van
de loonkosten met zich meebrengt.

De sociale zekerheid beïnvloedt op macro-niveau dus wel de arbeids–
markt, maar is door haar functie ook van de situatie op de arbeidsmarkt
afhankelijk.

De commissie heeft haar aandacht voornamelijk gericht op de werking
op micro-niveau. Zij heeft zich daarbij echter goed rekenschap gegeven
van de eerder genoemde macro-economische effecten. Ervan uitgaande
dat we met een structurele component in de werkloosheid te maken
hebben, is het van het grootste belang dat het stelsel conjunctuurbe–
stendig is. Het moet in staat zijn om ook in slechte tijden niet te
bezwijken.

De ervaring met de WAO leert dat de bestaande wet– en regelgeving
inzake arbeidsongeschiktheid niet aan deze eis voldoen. En aan het begin
van de jaren tachtig heeft de sterke toename van het aantal werklozen
hetzelfde beeld laten zien met betrekking tot de voorzieningen voor
werklozen.

2.3.3. aanbod schept vraag

Aan de vraag naar sociale zekerheid zit nog een interessant aspect,
namelijk of de produkten die het systeem levert niet ook de vraag
oproepen. Het is misschien wel de kernvraag bij de instroom: in welke
mate veroorzaakt het huidige stelsel zijn eigen vraag?

Is de toegang zodanig selectief dat alleen die personen het produkt
kunnen afnemen die er echt op zijn aangewezen? En wordt de toegang
zodanig bewaakt dat er geen aanzuigende werking van uitgaat? Dit
aspect is uitermate relevant binnen het door de commissie uitgevoerde
onderzoek.

De commissie is nagegaan welke toelatingsgronden de wet formuleert
en hoe effectief die zijn. Op grond daarvan is de vraag opgekomen of de
toelatingsgronden wel adequaat zijn. Het gedrag van de burger ten
opzichte van het sociale-zekerheidssysteem is in de loop der tijd
gewijzigd.
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Het onderzoek leert dat de wetgeving en de uitvoering hier in onvol–
doende mate op hebben geanticipeerd en gereageerd. Regering en
Kamer hebben de werking van het systeem jaren achtereen, ook toen er
overduidelijk sprake was van een verontrustende volume-ontwikkeling,
niet vanuit deze invalshoek beoordeeld. De discussie over misbruik,
oneigenlijk gebruik en fraude is moeizaam op gang gekomen. Een
oordeel over de «afnemers» van het «produkt» van de sociale-zeker–
heidswetgeving werd niet gevormd en speelde daardoor vervolgens in de
politieke discussie van de jaren tachtig geen rol.

Dit heeft ertoe geleid dat bij de stelselherziening in die periode aan
deze aspecten voorbij werd gegaan. De aandacht werd te veel bepaald
door enerzijds de macro-analyse van de stijgende kosten en anderzijds
de uitwerking van voorgestelde bezuinigingen op het niveau van de
individuele uitkeringsgerechtigde. Er kwam geen onderzoek naar de
vraag of de calculaties van voor– en nadelen anders zouden kunnen
uitvallen door de gewijzigde opvattingen bij burgers en instellingen.

Evenmin werd er op het niveau van regering en Kamer een verband
gelegd tussen de aanspraken op rechten en het functioneren van de
uitvoeringsorganisatie. De vraag werd niet opgeworpen of en in welke
mate er gemeenschappelijke belangen ontstonden om een beroep op de
sociale zekerheid te doen.

Het onderzoek van de commissie, en met name de openbare verhoren,
heeft duidelijk gemaakt dat beide vormen van calculatie aanwezig waren.
En dit was mogelijk, zo is de commissie gebleken, door het eenzijdige
accent op de rechtmatigheid bij uitvoering en controle. Het ontbreken
van een feitelijk belang bij doelmatigheidis hiervan het spiegelbeeld

2.3.4. poortwachter

Teneinde zicht te krijgen op de mogelijke belangen die in het geding
zijn is het relevant te kijken naar de toegang tot de verzekeringen.
Hiermee komt de poortwachtersfunctie volop in de schijnwerpers: hoe
wordt die vervuld en hoe functioneren de toelatingsprocedures?

Zowel de poort als de poortwachter zijn van belang. De poort is
verankerd in de wet met de daarbij behorende regelgeving. De poort–
wachtersfunctie hangt af van de wijze waarop uitvoerders met de aan
hen gedelegeerde verantwoordelijkheid omgaan.

De vraag of in voldoende mate scherp wordt geselecteerd, heeft dus
een directe relatie met andere vragen: zijn de toelatingsvoorwaarden in
de wet zodanig geformuleerd dat de uitvoerders hiermee effectief hun
functie van poortwachter kunnen vervullen? En in het verlengde daarvan:
is «de cultuur» van de uitvoerders er ook op gericht om als strenge
poortwachter op te treden? Worden ze ook als zodanig gestuurd, of is de
druk van bestuur en management er vooral op gericht een snelle uitke–
ringsverzorging te realiseren?

2.3.5. Ruime uitgang

Een systeem dat mensen uit de arbeidsmarkt opneemt door ze een
uitkering te verstrekken, kan hier niet ongelimiteerd mee door gaan. De
houdbaarheid van zo'n systeem is afhankelijk van een zo beperkt
mogelijke toetreding aan de ene kant en van een zo ruim mogelijke
uittreding aan de andere kant. Hier speelt de verhouding tussen
inkomens uit uitkering en die uit arbeid een belangrijke rol.
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De commissie is daarcp in haar onderzoek niet ingegaan. Het in de
werknemersverzeksrmgen vastgelegde uitkeringsniveau is als een
gegeven beschouwd. Evenzo is - uiteraard - als een gegeven aanvaard
dat de werknemersverzekeringen geen van alle doorlopen na het 65e
jaar. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt beschouwd
als een natuurlijke uitstroom.

De commissie was wèl geïnteresseerd in de instrumentele uitstroom.
Is er behalve een smalle toegangspoort ook een ruime uitgang? Is de
uitvoering erop ingesteld om de uittreding te activeren door uitkeringsge–
rechtigden aan te spreken in termen van rechten en plichten?

De commissie aanvaardt niet de opvatting dat de uitvoering alleen dan
op de uitstroom mag worden beoordeeld als de wet hiertoe uitdrukkelijk
een opdracht formuleert. Ze voelt zich hierin gelegitimeerd door de breed
aanvaarde opvatting dat de burger alles moet ondernemen om in zijn
eigen onderhoud te voorzien. Dit uitgangspunt, dat ten grondslag ligt aan
ons sociale-zekerheidssysteem, geldt onverkort ook voor de werknemers–
verzekeringen. Hetgeen de relevantie van de uitstroom accentueert.

2.4. Belanghebbenden

Om de werking van het hiervoor in hoofdlijnen beschreven systeem
van wettelijke regelingen in termen van in– en uit-stroom te kunnen
beoordelen, is het van betekenis om te weten wie de belanghebbenden
zijn en welke belangen er spelen.

Bij de Ziektewet zijn er in theorie in de huidige situatie drie belangheb–
benden aan te duiden: de werknemer, de werkgever en het uitvoerings–
orgaan. Hiervan hebben er twee een zeer direct belang bij elkaar door de
formele binding die er tussen hen bestaat, namelijk de werkgever en de
werknemer. Het uitvoeringsorgaan is als belanghebbende te typeren in
zijn functie van beheerder van de collectieve middelen.

Bij de WAO is van dit belangenspectrum vaak geen sprake meer als de
uitkering eenmaal is vastgesteld. Maar in de kort daaraan voorafgaande
periode is dit wel degelijk het geval. De invoering van de bonus/malusre–
geling had voor de wetgever als doel dit belang te accentueren. Daarna
is het werkgeversbelang op micro-niveau niet meer aanwezig in de
directe relatie tot de WAO-er. Die verdwijnt bij langdurige volledige
arbeidsongeschiktheid. Daarna hebben alleen de uitkeringsgerechtigde
en het uitvoeringsorgaan nog belang bij elkaar.

Ook bij de WW zijn het in vrijwel alle gevallen alleen de uitkeringsge–
rechtigde en het uitvoeringsorgaan die nog belang hebben bij elkaar als
de uitkering is verstrekt. Maar ook hier geldt dat er in de periode die
direct vooraf gaat aan de uitkeringssituatie onmiskenbare werkgeversbe–
langen zijn. En uiteraard spelen er dan ook werknemersbelangen.

De commissie constateert dat er sprake is van wisselende posities van
de werkgever en de werknemer als belanghebbenden. Het uitvoerings–
orgaan neemt in deze geabstraheerde constructie steeds eenzelfde
positie in.

2.4.1. Belangen

Ziektewet
Bij de Ziektewet is het belang van de werkgever over de eerste zes (of

twee) weken zeer duidelijk. In die periode is deze verplicht het loon door
te betalen. Vervolgens krijgt dit belang inhoud door de premiebetaling
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waarin in toenemende mate een directe relatie met het ziekteverzuim
aanwezig is.

Het belang van werkgever en werknemer zal over het algemeen
samenlopen als de premielast als een te beïnvloeden gegeven wordt
ervaren dat zichtbaar effecten heeft op micro-niveau. Maar dit behoeft
niet altijd het geval te zijn: de Ziektewet kan ook worden misbruikt. Het
belang van een individuele werknemer kan zijn zich te onttrekken aan het
werk door «de Ziektewet in te gaan». Anderzijds kan een individuele
werkgever er belang bij hebben om een werknemer «in de Ziektewet te
laten zitten». Als beide belangen samengaan en het uitvoeringsorgaan
niet corrigerend optreedt, wordt er op de verzekering geleefd (en
vervolgens rechtstreeks afgestevend op de WAO).

Maar ook bij een eenzijdig belang is dit perspectief aanwezig omdat
partijen elkaar niet kunnen corrigeren. Het uitvoeringsorgaan heeft zich
hier bestuurlijk en bedrijfsmatig buiten geplaatst doordat het belangrijke
taken in de organisatie overlaat aan de geneeskundigen. Bestuurders en
medewerkers van de uitvoeringsorganen hebben dit onomwonden
erkend. Het uitvoeringsorgaan kan niet optreden als de bewaker van het
belang van de premieverschaffer. Hier ontbreekt in wezen de vertegen–
woordiging van het algemeen belang in de uitvoering.

WAO
Na de intreding in de WAO gelden voor werkgevers op het micro–

niveau nauwelijks meer waarneembare belangen. De premielast is
volstrekt ongedifferentieerd en wordt niet als te beïnvloeden ervaren. De
nieuwe bonus/malusregeling beoogt hierin verandering te brengen. Ten
tijde van het onderzoek was nog geen beeld te verkrijgen van het effect
van die regeling.

Voor het uitvoeringsorgaan is in wezen geen enkel belang in het
geding om een WAO-er te laten uitstromen. De bedrijfsvereniging wordt
gestraft noch beloond. Er is een veel grotere inspanning nodig om herin–
treding te bevorderen dan om een uitkering te verstrekken. Vanuit het
oogpunt van doelmatig handelen ligt aandacht voor herintreding dus niet
voor de hand.

De betekenis van de organisatie groeit echter wel met de toename van
het aantal uitkeringsgerechtigden: meer medewerkers, meer en grotere
accommodaties en een voor velen in de samenleving niet weg te denken
positie. Achter deze ontwikkeling gaat uiteindelijk ook een institutioneel
belang schuil.

De uitkeringsgerechtigde kan wel degelijk belang hebben bij het beëin–
digen van zijn uitkeringssituatie door reïntegratie. Maar hier tekenen zich,
afhankelijk van de eigen behoeften, verschillende mogelijkheden af. Deze
kunnen variëren van «hier zit ik goed» tot «liever vandaag dan morgen
weer aan de slag». Hierin speelt mee hoe aantrekkelijk een uitkering is.
Als die aantrekkelijkheid gering is, wordt door de uitkeringsgerechtigde
veel meer van het uitvoeringsorgaan verwacht dan alleen de uitkerings–
verzorging.

WW
Werkgever en werknemer hebben beiden in de situatie van definitief

ontslag grote belangen bij de WW. Dit belang vereist van de zijde van de
uitvoeringsorganisatie een direct inspelen op de ontstane situatie. Maar
zodra dit is geëffectueerd, heeft de individuele werkgever geen belang
meer. Hij of zij is van een probleem verlost en is vervolgens niet
aanspreekbaar voor het volume werklozen. Op micro-niveau is ook
hiervan de premie niet te beïnvloeden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 384



Het uitvoeringsorgaan wordt evenmin geprikkeld tot het voeren van
volumebeleid. De commissie heeft niet kunnen waarnemen dat van de
zogeheten decentrale wachtgeldkassen, die worden beheerd door de
bedrijfsverenigingen, enige werking uitgaat. Het geld uit deze kassen
wordt maar voor korte tijd aangewend. Verder is de uitkeringsduur van
de WW (en daarmee de verantwoordelijkheid van het uitvoeringsorgaan)
beperkt. Door de integratie van WW en WWV in de nWW is deze
periode voor groepen oudere werklozen aanzienlijk verlengd. Voor deze
werklozen is de ABW nu op een grotere afstand geplaatst dan in het
verleden. De bedrijfsverenigingen zijn in dat perspectief niet meer de
doorgangshuizen die ze vóór 1987 wel waren.

Voor de werklozen gaat bij langere duur de hoogte van de werkloos–
heidsuitkering wèl een belang spelen. De Algemene Bijstandswet (ABW)
kent namelijk een inkomens– en vermogenstoets. Dit betekent dat er bij
het aanbreken van die fase nieuwe en ingrijpende toelatingscriteria van
toepassing zijn. Hiervan gaat een drempelverhogend effect uit.

2.4.2. Verschillen

Bij de verdere beoordeling van het functioneren van de uitvoeringsor–
ganen en het zoeken naar oplossingen tracht de commissie met deze
verschillen in de wettelijke regelingen nadrukkelijk rekening te houden.
Zonder hierover in kwalificerende zin te spreken, mag er vanuit worden
gegaan dat calculerende burgers en calculerende organisaties zich in hun
gedragingen laten leiden door verschillen in de wettelijke regelingen.

Daarbij is vooral tussen WAO en WW een zodanig verschil aanwezig
dat hier rekening mee wordt gehouden. Het onderzoek heeft dit bij de
gang van zaken rond de verdiscontering duidelijk aan het licht gebracht.
In de afweging speelt een mengeling mee van toegangsvoorwaarden en
uitkeringsduur.

Dit alles heeft de WAO kwetsbaar gemaakt in relatie tot de WW. Als
gevolg van de conjunctuurgevoeligheid van de WW en de aanzuigende
werking van de WAO, is deze laatste regeling ook conjunctuurgevoelig
geworden.

3. IN– EIM UITSTROOM

3.1. Instroom

3.1.1. Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Vanuit de geschetste invalshoek heeft de commissie haar bevindingen
over de uitvoering van de loondervingsregelingen opnieuw beoordeeld.
Het onderzoek heeft aangetoond dat in de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen onvoldoende voorwaarden zijn opgenomen voor een optimale
beheersing van de instroom. Hiervoor zijn verschillende redenen te
noemen:

- Er wordt door de besturen van de bedrijfsverenigingen weinig of
geen verantwoordelijkheid gevoeld ten aanzien van de volume-ontwik–
keling in de AAW/WAO. Dit geldt in mindere mate voor de Ziektewet. Bij
het bedrijfsleven is een verhoogde aandacht waarneembaar voor
verzuimbegeleiding. Dit heeft ertoe geleid dat de reïntegratie in de eerste
zes maanden van de Ziektewet-periode is verbeterd, waardoor de
instroom in feite wordt gecorrigeerd. De her en der op gang gekomen
verzuimbegeleiding laat nog geen doorslaggevende uitkomsten zien,
maar is wel een uiting van aandacht bij de bedrijfsvereniging en de
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betrokken bedrijven. Volgens de commissie hangt dit alles nauw samen
met de sterk gedifferentieerde premiestelling.

- Het arbeidsongeschiktheidsbegrip als wettelijk begrip vereist een
invulling in de praktijk met name door verzekeringsgeneeskundigen en de
beroepsrechter. Het begrip zoals de wet dat noemt, geeft hierin te weinig
richting en is daardoor een wijde poort geworden.

- De verzekeringsgeneeskundige, die de arbeidsongeschiktheid moet
vaststellen, heeft in het verleden weinig of geen sturing gehad van de
organisaties waar hij werkte.

- De bedrijfsverenigingen laten zich vrijwel blindelings leiden door het
advies van de verzekeringsgeneeskundige dan wel - in formele zin - het
advies van verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige.

- Er is geen sociaal-medisch toezicht geweest dat sturend heeft
gewerkt op het handelen van de artsen en daardoor op de invulling van
het arbeidsongeschiktheidsbegrip.

- De rechter kan geen invloed uitoefenen op een uitvoering contra
legem die de cliënt bevoordeelt.

- De bedrijfsverenigingen en de GMD hebben vanaf 1967 slecht of
niet met elkaar samen gewerkt bij de overdracht van dossiers van
arbeidsongeschikte werknemers.

- Ten gevolge van de grote werkdruk op het personeel is de advisering
inzake de preventieve taken van de bedrijfsverenigingen, niet uit de verf
gekomen.

3.1.2. Werkloosheidsregeling

In tegenstelling tot de arbeidsongeschiktheidsregelingen is bij de WW
objectiever en preciezer te bepalen wanneer het recht op uitkering
ontstaat. De rol van de poortwachter is hier dan ook van minder groot
belang, vooral als het uitvoeringsorgaan zich strikt houdt aan de voorge–
schreven en uit de wet voortvloeiende opdracht.

Uit het onderzoek is gebleken dat de administratiekantoren vanuit deze
houding werken. Bij de WW is het volume in termen van uitvoering dus
niet primair te beïnvloeden aan de instroomkant, maar zullen met name
aan de uitstroomkant inspanningen moeten worden geleverd om het
volume te beheersen. Toch levert het onderzoek ook aan de instroomkant
een aantal conclusies op die nadere aandacht vragen:

- Het opnemen in de wet van werkloosheid als gevolg van urenverlies
heeft geleid tot een objectiever vast te stellen recht op WW. Maar hierbij
ontstaan soms rechten waarbij de vraag kan worden gesteld of er wel
sprake is van «maatschappelijke» werkloosheid. Ook de mogelijkheid van
het herleven van rechten draagt hieraan bij.

- De toetsing van het ontslag is gebrekkig: werkgevers en werknemers
die samenspannen, zijn moeilijk te achterhalen.

- De wijze waarop het beschikbaarheidsvereiste in de wet is
opgenomen en de daarop gebaseerde jurisprudentie bieden de uitvoering
weinig mogelijkheden om harde eisen op dit punt te stellen.

- Het sanctie-instrument in de WW wordt maar beperkt ingezet. Dit
leidt ertoe dat inzake verwijtbaarheid van werkloosheid een beperking
van de instroom niet goed grealiseerd wordt.
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- In de nieuwe WW is een schakel tussen WW en ABW, destijds
gevormd door de WWV, komen te vervallen. Het drempeleffect dat
vroeger van deze trechterende werking uitging, ontbreekt nu.

3.2. Uitstroom

3.2.1. Beperking in duur

De werknemersverzekeringen dekken risico's af die verbonden zijn aan
arbeid. Het wezenskenmerk van deze regelingen is daardoor dat ze de
uitstroom uit arbeid en de instroom in de sociale zekerheid reguleren. Er
bestaat echter tussen de wetten een essentieel verschil over het karakter
van de instroom die bepalend is voor de doorstroming.

Tot voor kort betekende instroom in de WAO dat er aan de toekenning
in tijd geen limiet was verbonden. Bij zeer recente wetswijziging is
bepaald dat toekomstige arbeidongeschiktheidsuitkeringen, met uitzon–
dering van specifieke gevallen, voor ten hoogste vijf jaar zullen worden
verstrekt. Hiermee is eindelijk een element in de wet ingebouwd
waarmee in theorie uitstroom bevorderd kan worden door houding en
gedrag van de uitvoeringsorganisatie en betrokkenen. Enige scepsis is
wel op zijn plaats want de eerder geïntroduceerde «administratieve
termijnstelling» heeft ook niet het beoogde effect gehad.

De Ziektewet daarentegen kent, evenals de WW, een beperkte uitke–
ringsduur. In beide wetten is daarmee de garantie van doorstroming
ingebouwd. Maar het is geenszins gezegd dat doorstroming resulteert in
een toetreding tot de arbeidsmarkt en daarmee uittreding uit de sociale
zekerheid. De Ziektewet is het voorportaal van de WAO en de
Bijstandswet volgt op de Werkloosheidswet. Een te beperkte doorstroom
vanuit Ziektewet en WW naar de arbeidsmarkt, leidt dus tot verlegging
van de druk naar WAO en ABW.

Hiermee wordt duidelijk welk belang er is gelegen in de uitstroomele–
menten van Ziektewet en WW. Als het in de voor deze wetten geldende
trajecten niet lukt om iemand naar de arbeidsmarkt te krijgen, wordt zijn
situatie voortgezet in het vervolgtraject (WAO of ABW). Zijn inactiviteit
heeft dan al bijna een structureel karakter. De duur van de uitkeringssi–
tuatie werkt bij de zieke werknemer invaliderend en bij de werkloze
ontstaat als gevolg daarvan arbeidsontwenning. In de situatie van betrok–
kenen slijpen gedrags– en houdingselementen in die een terugkeer naar
de arbeidssituatie steeds moeilijker maken.

In het onderzoek van de commissie is gebleken dat dit gegeven in de
uitvoeringsorganisatie wordt erkend. Toch heeft de organisatie zich hier
niet op ingesteld.

3.2.2. Institutionele problemen

Voor een effectief uittredingsbeleid zijn de uitvoeringsorganen mede
afhankelijk van derden. Maar vooral de samenwerking met de arbeids–
voorziening verloopt uiterst moeizaam.

En de uitvoerders hebben ook weinig belangstelling gehad voor elkaars
problemen. Dat men gezamenlijk effectiever kon optreden, leek niemand
in te zien. De bestuurlijke aandacht was hier niet op gericht en de
signalen die het ministerie van SZW daarover uitzond, werden niet
opgevangen. De daartoe in de eerste helft van de jaren tachtig opgezette
experimenten zijn mislukt.
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Op eenzelfde wijze blijkt de samenwerking tussen de arbeidsvoor–
ziening en de GMD te haperen. De arbeidsvoorziening was de facto niet
meer bereid tijd en aandacht te besteden aan de gehandicapten. De
bemiddelingstaak voor deze categorie werkzoekenden werd overge–
dragen aan de GMD. Maar de GMD mocht geen gebruik maken van het
vacaturebestand. De sectoren zelf hebben deze problemen niet weten op
te lossen. Hierdoor is reïntegratiebeleid ernstig achterop geraakt.

Duidelijk is gebleken dat de arbeidsbemiddelingstaak bij de GMD ver
af ligt van de reguliere taak van de arbeidsvoorziening. Het is
verklaarbaar dat in de periode dat de verdiscontering nog volledig werd
toegepast, de weg naar een gescheiden arbeidsbemiddeling is
ingeslagen. Ook het functioneren van de arbeidsvoorziening met
betrekking tot arbeidsongeschikten was hier debet aan. Om terrein terug
te winnen, koerste men daar aan op de bemiddeling van de meest
kansrijken.

Onthullend was voor de commissie de manier waarop ook beleids–
matig werd meegewerkt aan het opschonen van de arbeidsmarkt. Deze
vorm van omgekeerd volumebeleid heeft het beeld van de sociale
zekerheid als een restfunctie van de arbeidsmarkt versterkt. Daarmee is
ernstig afbreuk gedaan aan de in de Kamer met de mond beleden
noodzakelijke koerswijziging in omgekeerde richting. De groeiende
omvang van de werkloosheid aan het begin van de jaren tachtig heeft de
ogen eenzijdig op dit fenomeen gericht. Personen van boven de 57,5 jaar
waren plotseling niet meer werkloos en de verdiscontering werd willens
en wetens in stand gehouden.

Dit beleid heeft de werkelijkheid versluierd, zoals al vrij kort na de
stelselherziening bleek uit de wederom zorgwekkende ontwikkeling van
het WAO-volume. Het heeft bestuurders en uitvoerders uiteraard niet
gestimuleerd om tot een volume-aanpak te komen. Het gebruik dat op
deze manier van de WAO is gemaakt, verklaart mede waarom alle
aandacht aan de uitkeringsverzorging werd gegeven.

3.2.3. Wetgeving

In de wetgeving is weliswaar rekening gehouden met het belang van
doorstroming naar de arbeidsmarkt, maar het is overdreven om te stellen
dat de uitstroomelementen een prominente plaats innemen. Bestuurders
van bedrijfsverenigingen hebben zich hierop in het onderzoek ook
beroepen. Zij meenden dat ze de wet behoren uit te voeren en dat het
daarbij primair gaat om een snelle en deugdelijke uitkeringsverstrekking.
Anderen hebben erkend dat in de wetgeving wel degelijk een opdracht
tot het voeren van volumebeleid is af te lezen. Wel voegden zij eraan toe
dat het instrumentarium summier was.

De commissie is nagegaan welke uitstroomelementen in de wetgeving
aanwezig waren en hoe hiermee in de uitvoering wordt omgegaan.

Aan verzuimbegeleiding werd door de bedrijfsverenigingen slechts
incidenteel aandacht besteed. Een onderzoek van de Loontechnische
Dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
bevestigt dit. Na 1990 treedt hierin wel verandering op maar er is nog
geen sprake van aandacht over de gehele linie.

Alle bedrijfsverenigingen hebben controlevoorschriften vastgesteld op
grond van de Ziektewet. Daardoor kon een effectief controlebeleid
worden gevoerd, dat in de praktijk ook inhoud kreeg.

Dit in tegenstelling tot de controlevoorschriften op grond van de
AAW/WAO. De bedrijfsverenigingen hebben deze pas eind 1992 vastge–
steld. Een effectief controlebeleid is dus jarenlang niet gevoerd.
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Het in de Ziektewet opgenomen artikel 30, herplaatsing in de ziekte–
wetperiode, is door de bedrijfsverenigingen passief en terughoudend
toegepast. Ook hier valt op dat deze passieve houding pas sinds kort aan
het veranderen is.

Het zogenaamde «opstapje», een vorm van loonkostensubsidie die bij
de stelselwijziging in de wet is opgenomen, heeft in de praktijk niet
gefunctioneerd als reïntegratie-instrument. Dit is vooral te wijten aan de
regeling zelf. Die was zo beperkt van aard dat er geen positieve werking
van uit ging.

De bemiddelingstaak van de GMD is slechts marginaal vervuld In
eerste instantie was dit mede te wijten aan de geringe medewerking van
arbeidsvoorziening. Later heeft ook de personele beperking, opgelegd
door het bestuur, de GMD parten gespeeld. De werkdruk maakte het
nauwelijks mogelijk naast de reguliere taken, advisering van de bedrijfs–
verenigingen, nog tijd te vinden voor de bemiddelingstaak.

De doelstellingen van de sollicitatieplicht worden maar moeizaam
bereikt door de uitvoeringsorganen. De sollicitatieplicht is na de inwer–
kingtreding van de nieuwe Werkloosheidswet lange tijd niet of nauwelijks
gecontroleerd. Er is ook geen adequate samenwerking met arbeidsvoor–
ziening tot stand gekomen.

Voor de uitvoeringsorganen is deze bepaling blijkbaar moeilijk
uitvoerbaar. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de rechter
het sanctiebeleid van bedrijfsverenigingen kritisch bejegent.

Uit het feit dat er sinds kort wel controle op de sollicitatieplicht
mogelijk is en dat deze controle onder de oude Werkloosheidswet ook
werd uitgeoefend, valt af te leiden dat ook de houding van de bedrijfs–
verenigingen als verklarende factor in aanmerking genomen moet
worden.

De doelstellingen van de sanctiebepalingen in artikel 27 van de WW
worden wel gehaald, tenminste voor wat de mogelijkheid van een
genuanceerd sanctiebeleid betreft. Maar het tegengaan van grote discre–
panties tussen bedrijfsverenigingen en het bevorderen van rechtsge–
lijkheid lukt onvoldoende.

Verwijtbare werkloosheid wordt op grond van de FBV-richtlijnen met
de zwaarste sancties bestraft, maar niet in de mate die de staatssecre–
taris in 1985, voordat de bedrijfsverenigingen werden ontheven van een
verplichte minimumsanctie, voor ogen stond.

Subjectieve begrippen als verwijtbare werkloosheid laten zich moeilijk
regelen. Ook aanvankelijke onwennigheid en weerstand van bedrijfsver–
enigingen tegen het nieuwe sanctiebeleid spelen waarschijnlijk een rol.
Ten slotte heeft de jurisprudentie in de eerste jaren het beleid gecorri–
geerd en heeft de beperkte mandatering een snelle standaardisering van
het sanctiebeleid in de weg gestaan.

3.2.4. Ziektewet

De commissie heeft waargenomen dat in het traject van de Ziektewet
positieve ontwikkelingen in gang zijn gezet. De uitvoeringsorganen
functioneren hier veel dichter bij de bedrijven, die als sociale eenheden
worden benaderd en aangesproken op het beleid. Een instrument als het
«terugkeerplan» wint aan betekenis, hoewel het nog geen deel uitmaakt
van een systeem van straffen of belonen van belanghebbenden.

De commissie heeft voorts waargenomen dat bedrijfsverenigingen een
verhoogde belangstelling voor preventie aan de dag leggen. De zorg voor
arbeidsomstandigheden neemt toe, hetgeen een gunstige ontwikkeling
is.
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3.2.5. AAW/WAO

Het beeld dat de commissie heeft gekregen van de reïntegratie van
arbeidsongeschikten volgens deze wetten is aanmerkelijk minder positief.
Hoewel er gerede twijfel mag bestaan over de feitelijkheid van de
arbeidsongeschiktheid, stelt de reïntegratie nauwelijks iets voor in relatie
tot het volume. De instroom is zeer omvangrijk terwijl de niet-natuurlijke
uitstroom zeer beperkt is. Toch zijn er door de tot 1987 in stand
gehouden verdiscontering vele gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Gedeeltelijke arbeids(on)geschiktheid leidt voor deze werknemers tot
negatieve gevolgen. Met de toekenning van een volledige uitkering is hun
restcapaciteit immers niet meer zichtbaar en werkt de uitkering invali–
derend in plaats van reïntegrerend.

3.2.6. Positie GMD

De rol van de Gemeenschappelijke Medische Dienst is volledig onder–
geschikt geweest aan sociaal-economische belangen. Het heeft de
commissie verbaasd dat het topmanagement van deze organisatie dit
niet heeft erkend. Het beeld over taken en werkwijze dat van die zijde
hoog werd gehouden, staat in contrast met de praktijk van die jaren. Dat
is geen verwijt maar een nuchtere constatering en illustreert volgens de
commissie de feitelijke positie van dit uitvoeringsorgaan. Op grond
daarvan vindt de commissie het verklaarbaar dat gezocht is naar een
eigen bemiddelingstaak. De druk die op de arbeidsvoorziening kon
worden uitgeoefend was niet groot vanuit een orgaan dat de handen vol
had aan het adviseren over steeds weer nieuwe aanvragen.

Hoe dan ook, de gerealiseerde scheiding van de bemiddelingstaak voor
arbeidsongeschikten heeft ertoe geleid dat er deskundigheid werd
versnipperd. En evenzeer dat er naar het bedrijfsleven toe onnodig
gescheiden wordt opgetreden. En dit alles in een toch al moeilijke markt.

3.2.7. Werkloosheidsregeling

Het is al opgemerkt dat in de jaren tachtig de afstand tussen de
uitvoeringsorganen van de werknemersverzekeringen en de arbeidsvoor–
ziening groot is. Dit illustreert de overaccentuering van de uitkeringsver–
zorging en de onderwaardering van de herintreding. De pogingen van het
ministerie van SZW om deze kloof te verkleinen, hadden geen succes. De
uitvoeringsorganisatie bleef in zichzelf gekeerd. Hier zal ook de
gemiddeld korte bemoeienis (vóór de stelselherziening) van de bedrijfs–
verenigingen met de werkloze een rol mee hebben gespeeld.

Bekend is dat aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de
jaren tachtig op gemeentelijk niveau veel aandacht is ontstaan voor de
langdurig werklozen. Aanvankelijk nog vanuit een zekere acceptatie van
de uitkeringssituatie, maar in de eerste helft van de jaren tachtig raakten
gemeenten ervan doordrongen dat alle aandacht moest worden gegeven
aan de weg terug naar werk.

Deze cultuuromslag heeft de commissie in dezelfde periode niet
aangetroffen bij de bedrijfsverenigingen. Zo er daar al sprake van is, dan
pas sinds kort en nog uitsluitend op experimentele basis. De wijze
waarop met enkele in de wet aanwezige instrumenten is omgegaan illus–
treert dit. Het sturingsinstrument van de sollicitatieplicht zou aanzienlijk
effectiever zijn als bedrijfsverenigingen en arbeidsvoorziening hechter
zouden samenwerken. Gebrek aan effectiviteit alleen al op dit punt heeft
ertoe geleid dat de controle van uitkeringsgerechtigden niet toereikend
is. Beoordelingen blijven daardoor achterwege en een werkelijke prikkel
voor betrokkenen ontbreekt.
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In dat licht gezien is ook het sanctiebeleid niet volledig ontwikkeld.
Sancties spelen wel een rol bij de toetreding tot de WW. Maar als
instrument om de uitkeringsgerechtigde aan te sporen weer aan de slag
te gaan is de toepassing aan de magere kant. De terughoudendheid die
de commissie op dit punt aantrof, kan niet anders worden geduid dan als
een beleidskeuze.

3.2.8. Recente ontwikkelingen

De commissie heeft waargenomen dat er sinds enkele jaren sprake is
van interessante initiatieven bij de huidige uitvoeringsorganen. Daarbij
valt op dat op het terrein van de Ziektewet en de WAO de aandacht het
sterkst wordt verlegd. Hier ziet de commissie een voorzichtige omslag
van uitkeringsverzorging naar begeleiding. Sommige experimenten lijken
veelbelovend. Dit alles is echter van zo recente datum, en nog zo beperkt
in omvang, dat de commissie zich over de effecten geen oordeel heeft
kunnen vormen. Wèl is zij ervan doordrongen dat de positie van de
uitvoeringsorganen van doorslaggevende betekenis is voor het welslagen
van deze koersverlegging. Over die positie meer in de volgende
paragraaf.

4. POSITIE VAN DE UITVOERINGSORGANEN

4.1. Historisch gegeven

Bij de waarborgfondsen was het vanzelfsprekend dat werknemers en
werkgevers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelden. Het was immers
de uitkomst van een gemeenschappelijke aanpak van alom aanwezige
sociale nood. En lange tijd bleven de fondsen uitsluitend een aangele–
genheid van werknemers en werkgevers.

Het private karakter van deze onderlinge verzekeringen werd met de
totstandkoming van de wettelijke regelingen verlaten. De Ongevallenwet
uit het begin van de eeuw werd voortdurend uitgebreid. Daarnaast
werden verschillende wettelijke regelingen getroffen die andere aan
arbeid verbonden risicos (ziekte en werkloosheid) afdekten.

Uit de geschiedenis van deze werknemersverzekering blijkt dat steeds
de vraag naar de verantwoordelijkheden aan de orde is gesteld. De
commissie heeft hiernaar een afzonderlijk onderzoek (zie bijlage V.2.)
laten instellen. Uit deze studie blijkt dat de vraag wel steeds werd
opgeworpen, maar dat er aan de bestaande situatie niets veranderde.

Interessant is de constatering dat nauwelijks inhoudelijke argumenten
werden aangevoerd in deze steeds weer oplevende discussie. Inzet en
uitkomst werden keer op keer vanuit de verschillende maatschappijvisies
bepaald. De discussie heeft de voortgang van nieuwe wetgeving soms
aanzienlijk vertraagd. Het meest schrijnende voorbeeld hiervan is de
totstandkoming van de Ziektewet. Die heeft meer dan 16 jaar jaar
geduurd vanwege verschil van inzicht over de toedeling van verantwoor–
delijkheden.

4.2. Organisatiewet Sociale Verzekering (OSV)

Ook na de tweede wereldoorlog was de toedeling van verantwoorde–
lijkheden een majeur punt in de politiek. Naast de vraag van de
verhouding tussen de overheid en sociale partners, die zich toespitste op
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, speelde ook de vraag naar de
mate van centralisatie en de wijze van decentralisatie. Om de Organisa–
tiewet Sociale Verzekering over de streep te kunnen halen moest de
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toenmalige bewindsman, Veldkamp, een verstrekkend amendement van
de Kamer accepteren. Dit amendement van het lid Stapelkamp legde
vast dat de eerste verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de bedrijfs–
verenigingen ligt. Zo werd er ten principale voor gekozen de verantwoor–
delijkheid voor de uitvoering te leggen bij organen van het georgani–
seerde bedrijfsleven, hetgeen neerkwam op een sectoraal georgani–
seerde uitvoering. Hierin is in wezen gedurende alle jaren daarna geen
verandering gekomen.

Ook bij de oprichting van de Gemeenschappelijke Medische Dienst als
gevolg van de invoering van de WAO werd deze lijn voortgezet. Wel
kreeg daarin de tendens naar centralisatie de overhand. De GMD werd
een orgaan dat weliswaar onafhankelijk was van bedrijfsverenigingen,
maar wel werd bestuurd door sociale partners. De structuur en daarin
vastgelegde verhoudingen zoals de commissie die bij de aanvang van
haar onderzoek aantrof, zijn nog steeds gebaseerd op verplichte bedrijfs–
verenigingen, bestuurd door sociale partners (die daardoor een monopo–
liepositie bekleden).

Op grond van de Organisatiewet Sociale Verzekering hebben bedrijfs–
verenigingen geen publiekrechtelijk karakter. Pas in 1976, bij de Invoe–
ringswet Boek 2 Nieuw Burgerlijk Wetboek, hebben de bedrijfsvereni–
gingen hun publiekrechtelijke status gekregen. De commissie is haar
onderzoek vanuit deze feitelijke waarneming begonnen en onderschrijft
deze positie-aanduiding. De commissie heeft het functioneren van de
bedrijfsverenigingen dan ook onderzocht op grond van deze feitelijke
situatie.

4.3. Bestuur

De commissie heeft kunnen vaststellen dat een groot aantal mensen
een rol speelt als bestuurder van bedrijfsverenigingen. Een inventarisatie
op basis van jaarverslagen en dergelijke maakte zichtbaar dat er in de
jaren tachtig vele honderden personen uit werknemers– en werkgeversor–
ganisaties als zodanig actief waren en zijn: vertegenwoordigers van
hecht georganiseerde belangengroepen, zowel op het niveau van de
centrale organisaties als op dat van bedrijfstakken en branches.

Zij geven in die hoedanigheid bestuurlijk leiding aan grote uitvoerings–
kantoren als het gaat om de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen. Of
zij zijn verantwoordelijk voor een omvangrijke administratieopdracht aan
een door anderen bestuurd, maar wel uit eigen kring afkomstig admini–
stratiekantoor.

Hiermee zijn zowel qua uitkeringen als qua uitvoeringskosten zeer
grote bedragen gemoeid. Het gaat om een bedrijfstak met een miljarden–
omzet waarin vele duizenden werkzaam zijn. De commissie heeft gecon–
stateerd dat dit bestuurswerk consciëntieus en zonder persoonlijke
bevoordeling wordt verricht. Uit het onderzoek is gebleken dat er op dit
punt niet meer dan enkele incidentele misstanden zijn gesignaleerd. Dit
is van belang, omdat daarmee de uitvoeringsorganen niet in het kwade
licht staan van gunsten en bevoordeling.

4.4. Bestuurskracht

Toch bestaat er bij de commissie gerede twijfel over de werkelijke
kracht van de besturen van de bedrijfsverenigingen. Uit door hen zelf
verstrekte gegevens blijkt dat ze zich slechts in beperkte mate hebben
beziggehouden met beleidsmatige aangelegenheden. Kenmerkend is dat
er van de zijde van de bestuursleden erg veel tijd wordt gestopt in de
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Kleine Commissies. Bestuurlijk werk is daarmee verengd tot individuele
gevalsbehandeling. De commissie heeft niet kunnen waarnemen dat deze
werkzaamheden beleidsmatige implicaties met zich mee brachten. Een
binnen het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor uitgevoerde
evaluatie komt tot dezelfde conclusie.

Evenmin biedt de gevolgde werkwijze het bestuur zicht op nieuwe
ontwikkelingen. De werkwijze draagt ook niet bij tot een verbetering van
de controle op de uitvoering: slechts zelden week het bestuur af van de
door ambtelijke uitvoerders voorbereide beslissingen. De zogenaamde
voorleggerij, een term die alleen in deze wereld begrepen wordt, heeft
daardoor archaïsche trekken gekregen en staat geenszins garant voor
een moderne manier van besturen. Bij de medewerkers op het niveau
van de feitelijke uitvoering bestaat grote twijfel over de effectiviteit van
dit gebeuren, maar zij werken er gelaten aan mee.

Eenzelfde houding heeft de commissie aangetroffen bij het topmana–
gement van de administraties. Geen enthousiasme en een voorzichtige
inzet om de voorleggerij terug te dringen door verruiming van het
mandaat. Maar ook op dit niveau worden de wensen van het bestuur
gerespecteerd. Als het apparaat minder voorleggers aanlevert dan het
bestuur lief is, wordt per missive geregeld dat er meer voorleggers
moeten komen. Dit in weerwil van het beslag op het personeel en de
uiteindelijke kosten.

Het zijn vooral de werknemersvertegenwoordigers in de besturen die
deze specifieke werkwijze verdedigen. Uit hun verklaringen maakt de
commissie op dat zij menen zo de werknemersbelangen te behartigen.
Hierbij moet worden aangetekend dat de commissie niet heeft aange–
troffen dat het om een vorm van persoonsgericht cliëntisme gaat.

De specifieke rol van de werknemersvertegenwoordigers wordt
versterkt door de houding die de werkgeversvertegenwoordigers in de
besturen aannemen. Zij bemoeien zich minder intensief met deze proble–
matiek, maar werken er zonder problemen aan mee. Het gaat om een in
het verre verleden ontstane werkwijze, die nu in de cultuur van de
uitvoering diep is ingeslepen. Naar werkgevers en werknemers
verklaarden, is er vrijwel nooit sprake van verschil van inzicht.

Een bijzonder facet van het werk in de Kleine Commissies is het
vergoedingensysteem dat hiervoor bestaat. De vergoedingen krijgen door
de frequentie van de vergaderingen een substantiele omvang en vormen
op die wijze een niet meer te negeren inkomstenbron voor de vertegen–
woordigde organisaties. Deze indirecte vorm van financiering van de
personeelslasten brengt een onjuist element in de verhouding tussen de
uitvoeringsorganisatie en de organisaties van werknemers en
werkgevers. Beide kunnen op deze wijze belangen hebben die niet
overeenkomen met het belang van de uitvoeringsorganisatie. Het is een
onnodig complicerende factor die ongewild tot gevolg kan hebben dat de
spanning tussen kracht en tegenkracht kleiner wordt.

4.5. Werkgevers - werknemers

Dit komt overeen met het algemene beeld dat de commissie heeft
gekregen van de verhouding tussen werkgevers– en werknemersbe–
stuurders. De commissie heeft geen scherpe tegenstellingen tussen
beide geledingen in de besturen aangetroffen. Integendeel: in de
besturen van de uitvoeringsorganen werkt men in grote harmonie samen.
Elders duidelijk naar buiten tredende verschillen in opvatting over het
sociaal-economisch beleid, en daarmee de sociale zekerheid, komen in
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de besturen niet naar voren. Hier gedraagt men zich primair als
zaakwaarnemer.

De in het uitvoeringsproces geconstateerde eenzijdige aandacht voor
uitkeringsverzorging is hieraan niet vreemd. Uit het onderzoek is
gebleken dat er een vergaande mate van loyaliteit met de wetgeving
bestaat. Als het enigszins kan worden de wet en de daarop gebaseerde
regelgeving serieus genomen in de uitvoering.

Dit heeft het ook mogelijk gemaakt om de in 1986 doorgevoerde
stelselwijziging per 1 januari 1987 te effectueren. Een operatie die met
name op het punt van de nWW niet gering is geweest en die zonder veel
problemen is uitgevoerd. Doordat het belang van de cliënt in de
uitvoering centraal staat, ligt het voor de hand dat werkgevers– en
werknemersvertegenwoordigers elkaar bestuurlijk weten te vinden. Het
micro-belang dat hier bij de uitvoering in het geding is, heeft geen direct
waarneembare relatie met belangen op macro-niveau. Komend vanuit
een positie die wordt gekenmerkt door verschillende belangen, vindt men
elkaar op uitvoeringsniveau in een gepacificeerde verhouding.

Uit het onderzoek blijkt dat de besturen zich in de onderzoeksperiode
maar beperkt hebben beziggehouden met het bedrijfsproces. Er wordt
pas sinds kort, en dan nog niet integraal, gewerkt met taakstellende
begrotingen. Kostenbewustzijn is niet duidelijk aanwezig bij de besturen.
De wijze waarop de middelen worden gefinancierd - veelal uit collectieve
premies - en het niet afzonderlijk financieren van de uitvoeringskosten
zijn hiervoor een verklarende factor. Maar dan kan tegelijkertijd niet in de
financiering van de werknemersverzekering de legitimatie worden
gevonden voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

De commissie veronderstelt dat de houding van de bestuurders mede
een gevolg is van de brede collectiviserende werking van de premiefinan–
ciering, waardoor verantwoordelijkheid op het niveau van de bedrijfsver–
eniging niet wordt ervaren. Want uit de analyse van de bestuursverslagen
blijkt dat de Ziektewet van de drie werknemersverzekeringen de meeste
aandacht krijgt. En bij deze wet is juist sprake van een sterk gedifferenti–
eerde premiestelling. Hier mag worden verondersteld dat werkgevers en
werknemers vanuit een gezamenlijk belang de uitgaven proberen te
beheersen en met het oog daarop niet schuwen de uitvoeringsorgani–
satie aan te spreken. Eenzelfde houding heeft de commissie niet kunnen
aantreffen inzake de WAO en de WW.

4.6. Volumebeleid

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de in de loop van de
jaren tachtig opgekomen - principiële en maatschappelijk uiterst
relevante - discussie over begeleidmg en reïntegratie van uitkeringsge–
rechtigden nauwelijks gevoerd wordt in de besturen van de bedrijfsver–
enigingen.

De commissie meent dat dit een gevolg is van het feit dat de partijen
hierover elders - in de Sociaal Economische Raad, in het overleg met de
regering of in eigen kring - nog niet uitgesproken zijn. Pas vanaf de jaren
negentig wordt de mogelijke arbeidsgeschiktheid van arbeidsonge–
schikten op de bestuursagenda's van de bedrijfsverenigingen aange–
troffen.

De commissie concludeert dat de bedrijfsverenigingen hun beleids–
vorming uitstelden zolang de discussie nog voortduurde. Dat heeft geleid
tot een remmende werking door de aanwezigheid van sociale partners in

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 394



de besturen van de bedrijfsverenigingen. Ook als in het uitvoerend
apparaat de noodzaak wordt gevoeld om in te spelen op maatschappe–
lijke ontwikkelingen, wachten de besturen af. De door de commissie
waargenomen beperkte rol van de werknemers– en werkgeversvertegen–
woordigers heeft veel te maken met de positie die zij feitelijk in deze
besturen innemen. Men zit er niet letterlijk met last en ruggespraak, maar
ziet zich zelf toch vooral als representant van een brede achterban.

De positie van de bedrijfsverenigingen komt daarmee in een ander
licht te staan. Waar lang geleden werd gesproken over de zelfstandige
organen van het bedrijfsleven, is veeleer sprake van organen die zijn
ingebed in een bredere structuur en die onderdeel uitmaken van de
daarin bestaande machtsverhouding. De commissie maakt hierbij een
onderscheid tussen de betrokkenheid van sociale partners bij de sociale
zekerheid en hun rol in de uitvoeringsorganen. Dat zijn twee verschil–
lende zaken die ten onrechte weleens met elkaar worden vermengd.

4.7. Bestuurlijk probleem

Meer dan illustratief is in dit verband de lijdensweg van de GMD. Bij
de totstandkoming bestond al de nodige twijfel over de rol die deze
organisatie in de uitvoering kreeg toebedeeld. Het werd niet een orgaan
van maar een orgaan voorde bedrijfsverenigingen.

Bestuurlijk werd de GMD boven de bedrijfsverenigingen uitgetild door
kwaliteitszetels aan de centrale organisaties toe te kennen. Vervolgens
zijn de werkgevers– en werknemersorganisaties niet in staat gebleken de
in de wet beoogde samenwerking tussen deze dienst en bedrijfsvereni–
gingen adequaat gestalte te geven. Dit bestuurlijke probleem sleept jaren
achtereen voort. Totdat de besturen van GAK en GMD uiteindelijk
voorstelden dat op het hoogste niveau van het bedrijfsleven, de Stichting
van de Arbeid, een oplossing zou worden gezocht. Werkgevers en
werknemers regelden dit structurele probleem vervolgens inderdaad op
dat niveau. Men koos hiervoor niet het tripartiet samengestelde
toporgaan voor de sociale verzekeringen, de Sociale Verzekeringsraad,
maar hield de was binnen.

Vervolgens werd in de oplossing van de samenwerkingsproblemen en
passantook de positie van de Federatie van Bedrijfsverenigingen
versterkt. Taken op het punt van de coördinatie, die behoorden tot de
verantwoordelijkheid van de SVR, werden toebedeeld aan de FBV:
taakverlegging van een publiekrechtelijk orgaan naar een privaatrechte–
lijke organisatie. Zo werd de positie van de SVR uitgehold en die van de
FBV versterkt. Een ontwikkeling die zich buiten de organisatiekaders van
de vigerende Organisatiewet begeeft, maar die de instemming heeft van
sociale partners en waar vanuit de Kamer niet op werd gereageerd. Pas
als in 1989 de tripartiet samengestelde werkgroep van overheid en
sociale partners de noodzaak van volumebeleid inziet, wordt dit
onderwerp ook geagendeerd op het bestuurlijk niveau van de uitvoe–
ringsorganisatie.

Vanuit de Federatie wordt dan het initiatief genomen om GAK en GMD
te fuseren. De commissie heeft vastgesteld dat deze benadering niet van
onderop uit de bedrijfsverenigingen is voortgekomen maar van boven af
vanuit het centrale niveau.

4.8. Het bedrijfstakeigene

De rol van de FBV is steeds belangrijker geworden. De wetstechnische
advisering van de SVR leunt sterk op de advisering van de federatie. Op
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dat niveau wordt uitvoeringsdeskundigheid georganiseerd die aanwezig
is bij de bedrijfsverenigingen en de administratiekantoren. Deze is bij de
toegenomen complexiteit van de wet– en regelgeving onmisbaar
geworden bij de uitvoeringstechnische advisering. De federatie heeft zich
hiermee een sterke positie verschaft. De SVR maakt op enkele essentiële
onderdelen geen gebruik van haar regelgevende bevoegdheid als de
federatie in de coördinatie tracht te voorzien. Opnieuw een versterking
van de FBV.

Maar er gaat ook een andere werking vanuit. Wat aan de SVR niet
werd gegund, krijgt de Federatie als vanzelf. Hier wordt gedoeld op de
uniformerende werking die de FBV heeft op de uitvoeringspraktijk van de
bedrijfsverenigingen. Het beeld dat de commissie zich van de bedrijfs–
verenigingen heeft gevormd, wordt bepaald door zeer geringe, vaak niet
meer dan marginale verschillen in de wetsuitvoering. De bedrijfstaksge–
wijze organisatievorm die aan de bedrijfsverenigingen ten grondslag ligt
is niet overtuigend als het gaat om het uitvoeringsproces van de wette–
lijke regelingen.

Van specifiek beleid is niet veel gebleken. Hetgeen niet wil zeggen dat
er in bepaalde sectoren geen specifieke ontwikkelingen zijn waar te
nemen. Maar dan gaat het, zoals bij voorbeeld in de bouw, om voor de
bedrijfstak specifieke aangelegenheden waarin de sociale zekerheid
soms een roi speelt. Maar de commissie heeft niet aangetroffen dat het
bedrijfstakeigene wordt geaccentueerd door de uitvoering van de sociale
zekerheid.

Wel blijkt de sociale zekerheid in toenemende mate een rol te spelen
in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Er is dan sprake van complementariteit
en het bedrijfstakeigene komt in het deel van de arbeidsvoorwaarden wel
tot uiting. Dit is een naar het oordeel van de commissie interessante
ontwikkeling, want zij voltrekt zich op CAO-niveau, dus dichter bij het
bedrijfsleven.

De schaal waarop de bedrijfsverenigingen functioneren komt echter
niet overeen met die waarop CAO's worden afgesloten. Ook in dat
opzicht is het zogenaamde bedrijfstakeigene van de bedrijfsverenigingen
niet zichtbaar geweest.

Er zijn bedrijfsverenigingen die werken voor een sector waarbinnen
vele CAO's worden afgesloten. In het onderzoek is bij de vaststelling van
het dagloon, het sanctiebeleid, het scholingsbeleid en het fraudebeleid in
meer of mindere mate differentiatie waargenomen. En dan nog niet eens
als specifiek herkenbaar voor een bedrijfstak, maar hooguit als onder–
scheidend ten opzichte van andere uitvoeringsorganen. Soms alleen al
door gebrek aan duidelijk beleid, of door een afwachtende beleids–
houding.

4.9. Macro-meso

Bij oppervlakkige waarneming wordt vaak gesproken over de rol van
sociale partners bij de uitvoering van de sociale zekerheid. Alsof het hier
om èèn en dezelfde positie gaat. Dat is echter niet zo. De bedrijfsvereni–
gingen worden bestuurd door de bonden en de branche-organisaties,
samen vaak aangeduid als «het decentrale niveau». Vertegenwoordigers
van de centrale organisaties treden op in de SVR, de GMD, het GAK ,de
Fondsen en daarnaast in de Sociaal Economische Raad en de Stichting
van de Arbeid.
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Als bestuurders binnen de sociale verzekering trachten de vertegen–
woordigers van sociale partners weg te blijven bij de sociaal-politieke
discussies. Dan worden tegenstellingen vergeten en treedt men zoveel
mogelijk gelijkgezmd op.

Binnen de SVR lukt dit niet als het gaat om de advisering van de
regering. De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers
trachten dan aan belangrijke adviezen een deel van sociaal-politieke aard
toe te voegen. Daarbij waken ze ervoor dat dat deel van het SVR-advies
geheel en al in lijn blijft met de positie die men eerder heeft ingenomen
binnen de SER. In die situaties gaat er een sturende werking van de
centrale organisaties uit.

Maar dit geldt niet of nauwelijks voor het optreden van vertegenwoor–
digers van dezelfde sociale partners in de uitvoeringsorganen. En
evenmin voor de bestuurlijke aspecten als coördinatie en toezicht op het
centrale niveau van de SVR. De aangewezen functionarissen van de
centrale werkgevers en werknemers organisaties hebben daar een zeer
ruim mandaat.

Dit betekent dat afspraken en akkoorden die op centraal niveau tussen
sociale partners onderling c.q. tussen sociale partners en de regering
worden gemaakt, niet vanzelfsprekend doorwerken in de uitvoeringsor–
ganen. De commissie heeft zich uitvoerig laten informeren over de
interne communicatie en heeft waargenomen dat macro-beleid
doorgaans niet wordt geëffectueerd op het meso-niveau. De rapportage
van de SVR over de uitvoering van de afspraken van het najaarsoverleg
van 1990 zijn hiervoor illustratief.

De commissie heeft kunnen waarnemen dat in een uitzonderlijke
situatie op centraal niveau gemaakte afspraken wel worden geëffec–
tueerd. Maar dit gebeurt dan buiten de decentrale uitvoering. Het betreft
hier de al aangeduide benadering van de GAK-GMD problematiek.

Het interne overleg is naar de waarneming van de commissie veel
meer sturend vanuit de bonden en branches naar de centrale organi–
saties dan omgekeerd. De uitvoering is op deze wijze een afgeschermd
geheel waarbinnen op forse afstand van de sociaal-politieke realiteit de
uitkeringsverzorging gestalte krijgt.

4.10. Macro-micro

Hetzelfde geldt vervolgens voor de uitvoering op micro-niveau: daar
waar het gaat om individuele werkgevers en individuele werknemers. Die
laten hun gedrag niet bepalen door afspraken op centraal niveau.

De commissie is nagegaan of er op centraal niveau afspraken zijn
gemaakt over een oneigenlijk gebruik van de WAO. Van dergelijke
afspraken is zelfs geen begin van een bewijs aangetroffen. Er is in de
perioden van bedrijfssluitingen en reorganisaties, met soms massale
uitstoot van arbeidskrachten, wel rekening gehouden met de WAO. Dat
er onder de gegeven omstandigheden door mensen van vlees en bloed
werd gekozen voor de WAO als minst slechte oplossing, was niet
verrassend voor de commissie. Verrassend was dat dit gebeurde in een
tijdsgewricht waarin op nationaal niveau sociale partners elkaar
bestreden in het vinden van begaanbare wegen om het volume te
verkleinen.

Noch de leidende figuren van de werkgevers, noch de bestuurders van
de vakcentrales hebben hun achterban op het micro-niveau aan een
lijntje, zo is gebleken. De vertegenwoordigers van beide partijen hebben
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deze afstand tussen macro (de grote doelen) en micro (de menselijke
belangen) erkend.

Deze waarneming werpt volgens de commissie een specifiek licht op
de betekenis van sociale partners bij de uitvoering. De commissie heeft
niet kunnen vaststellen dat andere belangen dan die van de individuele
werknemers en werkgevers behartigd worden. Het algemeen belang, ook
in de visie van werkgevers en werknemers, is hier niet waarneembaar
aanwezig.

En een veronderstelde, van nature aanwezige belangentegenstelling
tussen werkgevers en werknemers is op het micro-niveau niet zichtbaar,
althans niet in de sociale zekerheid. Deze constatering is nog geen
eindoordeel over de rol van sociale partners, maar maakt wel duidelijk
dat hun historisch bepaalde positie niet meer voldoet.

4.11. Differentiatie

Eerder werd al vermeld dat de betrokkenheid op het niveau van de
besturen van de bedrijfsverenigingen het sterkst naar voren komt bij de
Ziektewet.

Overigens maken de in de besturen aan de orde gestelde onderwerpen
niet zichtbaar dat er tussen bedrijfsverenigingen een verschil in aandacht
is voor de werknemersverzekeringen. Het is dus geen factor waarmee
een eigen profiel inhoud zou kunnen krijgen. Toch zijn de belangen per
wet nogal verschillend. Opmerkelijk is bij voorbeeld dat in de besturen
zelden of nooit wordt gesproken over taakuitoefening van verzekerings–
deskundigen, aan wie bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen zo'n
belangrijke taak is toegekend.

Anderzijds is de commissie gebleken dat onderwerpen als het sanctie–
beleid wél herhaaldelijk worden besproken. Ook hieruit maakt de
commissie op dat wel de uitwerking van het beleid voor individuele uitke–
ringsgerechtigden bestuurlijke aandacht heeft, maar niet de problematiek
achter de afzonderlijke wetten die de aanspraak op de verzekering
veroorzaakt.

Zo is het meer dan opvallend dat bedrijfsverenigingen zich vrijwel altijd
conformeren aan het advies van de GMD en geen beleidsmatige
interesse tonen in eventuele achterliggende oorzaken. In die zin vallen er
evenmin verschillen tussen bedrijfsverenigingen waar te nemen, hoewel
die beleidsmatig toch relevant kunnen zijn. De commissie kan dit alleen
verklaren uit de eenzijdige aandacht voor de uitkeringsverzorging en de
sterke cliëntgerichtheid. De vraag rijst of dit nog recht doet aan het
veranderde gedragspatroon van mensen en organisaties.

Ook op het punt van fraudebestrijding is niet waargenomen dat dit in
de besturen tijdig en frequent aan de orde is geweest. Wèl onderwerp
van gesprek waren eventuele consequenties voor de uitkeringsgerech–
tigden (sancties). De beleidsmatige kant van het handhavingsbeleid krijgt
pas in een laat stadium aandacht, en dan nog niet overal.

Binnen de bouw is door bestuurders wél al eerder aandacht besteed
aan fraude, maar primair op het niveau van de bedrijfstak. Blijkbaar was
als gevolg van misbruik en oneigenlijk gebruik de sector in gevaar omdat
concurrentieverhoudingen werden aangetast en oneigenlijke elementen
een rol gingen spelen. Er ontstond een gemeenschappelijk belang van
werkgevers en werknemers om het tij te keren. De sector reageerde en
dit kreeg zijn weerslag binnen de bedrijfsvereniging.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8 398



4.12. De administraties

Besturen van bedrijfsverenigingen hebben de aan hen bij wet gedele–
geerde taak weer gemandateerd aan de administraties. Die vormen een
voor burgers waarneembare uiting van de bedrijfsverenigingen. Ze
hebben immers te maken met medewerkers van her en der in het land
aanwezige kantoren. In de uitvoering zijn de besturen voor de cliënt
anoniem omdat het bestuur in verreweg de meeste gevallen geen rol
speelt in de directe uitkeringsverzorging.

Het bestuur wordt alleen ingeschakeld in het beperkte gebied waarin
aan de administratie geen mandaat is verstrekt. Dit heeft geleid tot een
situatie waarin de professionele deskundigheid bij het uitvoerend
apparaat ligt. In de Kleine Commissies wordt ook door bestuurders die
lang achtereen of op verschillende plaatsen als bestuurslid optreden,
eenzelfde specifieke deskundigheid ontwikkeld.

In de bedrijfsverenigingen zijn vele bestuurders bijna voor de volle tijd
werkzaam gezien de tijd die zij aan hun werk besteden. Dit is vooral het
gevolg van het feit dat velen actief betrokken zijn bij de individuele
gevalsbehandeling. Daardoor verkrijgen ze een deskundigheid op het
wetstechnische vlak en zijn in dat opzicht semi-profesionals. In het
bestuur gaat hun aandacht daar dan ook voornamelijk naar uit.

Het beleid en beheer van de gehele administratie is als gevolg hiervan
in sterke mate het domein van het management. Van daaruit worden de
besturen gestuurd. In dat proces spelen belangen van de administratie
zelf onvermijdelijk een grote rol. Dat komt overigens ook voor bij andere
administratieve uitvoeringsprocessen met een complex karakter.

Wel is het zo dat de verhouding tussen bestuur en administratie in
deze sector niet wordt gekenmerkt door een volwaardige en
evenwichtige verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De
afhankelijkheid van de een (het bestuur als opdrachtgever) ten opzichte
van de ander (de administratie als opdrachtnemer) is te groot.

Administraties die deel uitmaken van een groter geheel, zoals dat bij
het GAK en het SFB het geval is, worden beheerst door de randvoor–
waarden van die verbanden, hetgeen betekent: afstemming van het
uitvoeringsproces met dat van andere bedrijfsverenigingen of
afstemming met administratieve processen ten behoeve van andere
opdrachtgevers. Hierin ligt (naast al eerder genoemde oorzaken als
wetgeving en coördinatie) nóg een grond voor uniformering. Dit hoeft
niet nadelig te zijn voor de uitkeringsverzorging. Het bevestigt wèl de al
verkregen indruk dat het bedrijfstakeigene nauwelijks een rol speelt.

De uitkeringsverzorging maakt slechts een deel uit van de taken van de
bedrijfsverenigingen. Op dat onderdeel verschillen zij onderling nauwe–
lijks. Er is in dat opzicht ook relatief weinig verschil tussen de bedrijfsver–
enigingen. Het onderzoek dat de SVR ter gelegenheid van zijn veertig–
jarig bestaan uitbracht onder de titel «Waardering of kritiek?» bevestigt
dit beeld.

Maar het toont ook aan dat, waar de kracht ligt in de uitkeringsver–
zorging, de begeleiding van uitkeringsgerechtigden zwak is. De admini–
straties worden hier in wezen niet gestuurd. En de administraties
agendeerden dit aspect van hun mogelijke werkzaamheden tot voor kort
ook niet bij de besturen. De recente ontwikkelingen op dit terrein laten
wel enige verschillen zien tussen de bedrijfsverenigingen, maar erg
opvallend zijn die niet. Evenmin geven ze aanleiding te veronderstellen
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dat de ene sector het geheel anders aanpakt dan de andere. Wel zijn er
signalen dat de administraties afhoudend reageren als een bestuur
beleidsinitiatieven wil ontplooien.

5. OMGEVINGSFACTOREN

5.1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

5.1.1. Overheid op afstand

Een belangrijke rol vervult de overheid (in het bijzonder het ministerie
van SZW) die immers wettelijke kaders aanbrengt rondom de oorspron–
kelijk privaatrechtelijke regelingen. Desondanks heeft de rijksoverheid
altijd op afstand verkeerd van de uitvoering van de werknemersverzeke–
ringen. Dit was het primaat van het georganiseerde bedrijfsleven. Een
uitgangspositie die in de Kamer een– en andermaal is bevestigd.

Maar ook op andere terreinen van sociale zekerheid heeft de centrale
overheid, na een periode van gemengde verhoudingen, de uitvoering
volledig gedelegeerd.

Hoewel de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt
aangesproken op de miljarden die er omgaan onder zijn verantwoorde–
lijkheid, wordt hiervan maar een fractie verantwoord op de rijksbe–
groting.

Het ministerie is zelf niet belast met de uitvoering van de talrijke
overdrachtsuitgaven binnen de sociale zekerheid. Dit behoort daardoor
ook niet tot de cultuur van het departement. De directie Sociale Verzeke–
ringen bestond vooral uit medewerkers die belast waren met het maken
van wetten.

5.1.2. Cultuur

Uit het onderzoek bij het ministerie komt naar voren dat men hier in de
naoorlogse periode lange tijd, in ieder geval tot de invoering van de
AAW, in de eerste plaats was ingesteld op voltooiing van het bouwwerk
van de sociale zekerheid. Nederland had op dat punt in de jaren vijftig
internationaal gezien een achterstand in te halen. Het is gelukt in een
relatief korte periode deze achterstand om te zetten in een voorsprong.

Het heeft de commissie niet bevreemd dat binnen de cultuur van
uitbreiding en vernieuwing weinig aandacht was voor uitvoerings–
aspecten en beheersing. Toch waren die al problematisch voordat de
AAW werd ingevoerd.

Binnen het ministerie bestonden geruime tijd twee stromingen:
enerzijds was er veel weerstand tegen het aanbrengen van beperkingen
in de sociale zekerheid, anderzijds was er een (kleiner) gezelschap dat
wèl oog had voor de organisatorische kant van de beheersing. De in
1975 opgerichte stafafdeling Beleidsontwikkeling (BO), die direct onder
de toenmalige directeur-generaal werd geplaatst, moest ertoe bijdragen
dat niet alleen vanuit een strikt juridische hoek naar regelingen werd
gekeken, maar dat ook de langere termijn in de gaten werd gehouden.

De afdeling BO werd echter als een vreemde eend in de bijt gezien,
zodat het moeilijk was om tot consensus te komen. Hierbij moet worden
aangetekend dat ook uit de Kamer niet veel steun kwam voor beheers–
en uitvoeringsproblemen. De aandacht voor de uitvoering aan het eind
van de jaren zeventig leverde hooguit met de mond beleden steun op.
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5.1.3. Prioriteit stelselwijziging

In de eerste helft van de jaren tachtig werd prioriteit gegeven aan de
stelselwijziging. Macro-financiële overwegingen werden belangrijker dan
inhoudelijke. Herzieningsvoorstellen waarin een uitvoeringscomponent
nadrukkeïijk meespeelde, zoals het twee-trajectenstelsel, verdwenen
onder tafel Het heeft de commissie dan ook niet verbaasd dat in het
onder zware politieke druk staande proces van de stelselwijziging de
uitvoeringsaspecten weinig aandacht kregen.

Dit is overigens geen afdoende verklaring voor de geringe bemoeienis
van het departement met een jarenlang slepende kwestie als de samen–
werking tussen de bedrijfsverenigingen en de GMD. Hoewel alom bekend
was dat de dertiende-weeks melding niet functioneerde, en dat later ook
de zesde-maands melding problemen veroorzaakte, zag men ten depar–
temente geen aanleidmg om zich ermee te bemoeien.

Deze geringe bemoeienis geldt in wijdere zin voor de houding
tegenover uitvoeringskwesties. De over een lange periode voortwoeke–
rende reorganisatieperikelen bij de SVR konden het departement niet tot
actie vermurwen. De gebrekkige uitoefening van het toezicht door de
SVR kon dat evenmin. Toch was er altijd een ministeriële waarnemer
aanwezig bij de vergaderingen van de raad.

Alleen bij de Verzekerdenadministratie riep de nalatigheid van de
uitvoeringsorganen zodanige wrevel op dat de staatssecretaris van zijn
wettelijke bevoegdheid gebruik heeft gemaakt om een «aanwijzing» te
geven. Een unieke gebeurtenis. In juli 1993 geeft de staatssecretaris
wederom een aanwijzing inzake de Verzekerden-administratie en de daar
mee gemoeide automatisering.

Het uitvoeringsveld en het departement bevonden zich op grote
afstand van elkaar. Het functioneren van de uitvoeringsorganen was voor
het ministerie geen zaak waar structureel aandacht aan werd gegeven.
Deze houding is mede het gevolg van de autonome positie die de
wetgever aan de uitvoeringsorganen heeft toegekend.

5.1.4. Gescheiden werelden

Het waren twee gescheiden werelden: die van de wettenmakers en die
van de uitvoerders. De commissie heeft kunnen vaststellen dat bij het
concipiëren van nieuwe wetten pas laat contact wordt gezocht met
uitvoerders. Formeel zou het overleg moeten plaatsvinden via de SVR.
Maar duidelijk is geworden dat in feite de deskundigheid van GAK en
FBV werd aangeboord.

De commissie heeft getracht dit informele proces in kaart te brengen.
Kenmerkend is dat het in deze fase van wetsontwikkeling gaat om een
klein wereldje van deskundigen die elkaar bij naam en toenaam kennen
en die elkaar altijd weer weten te vinden. Veel contacten bestaan op
basis van goede persoonlijke verhoudingen.

Maar in deze werkwijze ontbreekt iedere systematiek. Voor zover de
commissie er iets van boven tafel heeft gekregen, gaat het om
incidentele contacten met een ad hoc karakter. Het is de commissie bij
specifieke onderdelen van de nieuwe Werkloosheidswet dan ook niet
gelukt om vast te stellen wie ervoor verantwoordelijk waren: ambtenaren
of uitvoerders. Op een gegeven moment in het proces van wetgeving ligt
er een voorstel. Daar is over gepraat, maar door wie en in welke zin is
achteraf niet meer vast te stellen.
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Intussen wordt ook het wettelijke adviestraject nog afgelopen. Daarin
speelt een aantal deskundigen uit de uitvoeringsorganen opnieuw een
rol. De verwevenheid is zelfs nog groter, want ook Kamerleden duiken
soms op in dit informele proces. Hieraan zal de mgewikkeldheid van de
wetgeving niet vreemd zijn. Evenmin als de hang naar casuïstiek van
diverse betrokkenen.

De gang van zaken met de nieuwe WW is in dit opzicht veelzeggend.
Nog tijdens de parlementaire behandeling moest er een novelle (wijzi–
gingswet) worden uitgebracht. Bij de inwerkingtreding per 1 januari
1987 was al duidelijk dat er reparatiewetgeving nodig is. Een proces dat
al wel tot wijzigingen heeft geleid, maar nog steeds niet is afgerond.

5.1.5. Beperkte rol

Uit alles is gebleken dat het ministerie zijn rol jarenlang heeft beperkt
tot de beleidsvoorbereiding. Aan de feitelijke uitvoering op micro-niveau
heeft het geen aandacht besteed. Hiervoor zou als legitimatie kunnen
worden aangevoerd dat dit een taak is van de SVR. Maar in het functio–
neren van de SVR heeft het ministerie jarenlang evenmin interesse
getoond. Over het ontbreken van systematisch toezicht maakte men zich
geen zorgen. Het door de Algemene Rekenkamer in 1992 uitgebrachte
rapport over het falend toezicht is even krenkend voor het ministerie als
voor de SVR. Het ministerie heeft die situatie immers maar laten voort–
duren.

Pas in de recente geschiedenis valt waar te nemen dat de staatssecre–
taris zich vaker tot de SVR wendt over uitvoeringsaangelegenheden. We
hebben dit kunnen signaleren inzake het toezicht (een zeer uitvoerige
instructie), het sanctiebeleid, de uitvoeringskosten, de arbeidsvoor–
waarden en de resultaten van het volumebeleid. Het is te vroeg en te
beperkt van aard om te kunnen opmaken dat er in dit opzicht ten depar–
temente sprake is van een cultuuromslag.

5.1.6. Sociale partners

Waar ambtelijk sprake is van een nogal afgeschermde werkwijze geldt
dit niet voor het politieke niveau van het departement. Tussen de
minister, staatssecretaris en sociale partners bestaan uitvoerige
contacten. Op het brede terrein van het sociaal-economisch beleid komt
men elkaar natuurlijk regelmatig tegen. Formeel en informeel vindt er een
uitgebreide uitwisseling plaats van visies, voornemens en standpunten.

De invloed van sociale partners op het beleid van de minister en
staatssecretaris is niet gering. Het is echter ook weer niet zo dat de
bewindslieden altijd de oren hebben laten hangen naar de wensen van
sociale partners. In 1981-1982 liepen de spanningen over de Ziektewet–
maatregelen heel hoog op. De minister hield aanvankelijk stand en boog
het hoofd pas toen hij in de Kamer weerstand ontmoette. Ook bij de
latere stelselherziening volgden de minister en staatssecretaris een eigen
koers in weerwil van het felle verzet van de vakbeweging.

In de daaraan voorafgaande fase was de invloed van de sociale
partners gezamenlijk nog effectief. Het twee-trajectenstelsel is mede
onder invloed van sociale partners in eerste aanleg al in de Kamer
gestrand. Daarop bleef de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling
tussen overheid en sociale partners overeind.

Dit valt ook waar te nemen bij de discussie over de herziening van de
uitvoeringsorganisatie. Hoewel er in het begin van de jaren tachtig nog
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advies over wordt gevraagd aan de SER, blijkt al snel dat de prioriteit bij
de stelselherziening komt te liggen. De kracht van sociale partners
bestond niet uit het tegengaan van inhoudelijke veranderingen binnen de
werknemersverzekeringen, want hierover waren ze veelal verdeeld. Maar
een wijziging van de uitvoeringsorganisatie hebben ze lang weten af te
houden. Pas toen zij in eigen kring het synthesemodel hadden
ontwikkeld, werd er druk uitgeoefend op regering en Kamer. Staatssecre–
taris De Graaf nam dit waar en baseerde zijn voorstellen aan de Kamer
vrijwel geheel op dit synthesemodel. Op deze manier bleef het initiatief
in handen van de sociale partners. Enige herstructurering aan de top, een
versterking van de FBV ten koste van de SVR, en opheffing van de GMD:
voor de bedrijfsverenigingen was dit een gunstige ontwikkeling.

Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de
sociale partners uiteraard van bijzondere betekenis. De commissie reali–
seert zich dat de in onze overlegeconomie verankerde driehoeksver–
houding tussen de marktpartijen en de overheid haar waarde heeft
bewezen in de naoorlogse periode. Grote twijfel bestaat echter over de
houding die de regering heeft aangenomen inzake de herziening van de
uitvoeringsorganisatie. Niet omdat de rol van sociale partners had
moeten worden uitgebannen. Maar wel omdat eerdere rapporten
(Lamers, Berenbos) over de gebreken in de uitvoering volledig werden
genegeerd. De relatie die toen al werd gelegd tussen de beheersing van
de sociale zekerheid en de organisatie van de uitvoering werd niet
omgezet in een operationele benadering.

Het bouwwerk dat decennia eerder was opgetrokken, werd niet
gerenoveerd. Hier zijn ook sociale partners niet mee gediend geweest. Te
lang hebben die zich kunnen afschermen voor een inhoudelijke discussie
over een adequate uitvoeringsstructuur. De moeizame wijze waarop het
akkoord over een vorm van onafhankelijk toezicht tot stand kwam, is
hiervan een illustratie. Toch wordt de noodzaak van onafhankelijk
toezicht - inmiddels in een wetsvoorstel aan de Kamer voorgelegd - nu
door iedereen onderschreven.

5.2. Toezicht en controle

5.2.1. Toezicht

De plaatsbepalmg van de Sociale Verzekenngsraad (SVR) is al bij de
totstandkoming van de Organisatiewet Sociale Verzekering onderwerp
van discussie geweest. Daarbij ging het om de verhouding tot de
bedrijfsverenigingen. De autonomie van deze uitvoeringsorganen mocht
niet worden aangetast vanuit een centraal orgaan dat met coördinatie en
toezicht was belast.

Deze onduidelijke verhouding heeft volgens de commissie de positie
van de SVR aangetast, een proces dat zich tot ver in de jaren tachtig
heeft voortgezet. Haar coördinerende taken zijn in toenemende mate
terechtgekomen bij de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Het toezicht is
tot 1990 beperkt gebleven tot de rechtmatigheid van de uitkeringsver–
zorging. Over de vormgeving van het sociaal medisch toezicht, van
eminent belang voor de beoordeling van het medisch handelen in de
uitvoeringspraktijk, is jaren gedaan. Over de resultaten wordt nog steeds
niet gerapporteerd.

Over het toezicht werd aan de plenaire raad geen verantwoording
afgelegd. De uitoefening van deze zware wettelijke taak voltrok zich in de
volledige beslotenheid van een speciale commissie (de Commissie
Toezicht Uitvoeringsorganen).
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Als er corrigerend werd opgetreden, gebeurde dat informeel in de «ons
kent ons»-stijl. Men gaf er zich geen rekenschap van dat een naar buiten
gerichte verantwoording nodig was, gezien het publieke karakter van de
uitvoering. De tripartiete samenstelling van de raad, met een
meerderheid van werkgevers– en werknemersleden, is een belemmering
gebleken om het toezicht tijdig te hervormen. De onafhankelijke leden
wisten hier niet door heen te breken.

5.2.2. Coördinatie

De moeizame verhouding met de uitvoeringsorganen blijkt ook
duidelijk uit de wijze waarop de raad zijn coördinerende bevoegdheden
heeft gebruikt Meer dan eens nam de raad een afwachtende houding
aan. Als door de FBV al regelingen waren getroffen, voelde de raad zich
van zijn taken ontheven. Met de FBV is zelfs formeel een soort taakver–
deling afgesproken. Deze gang van zaken toont aan hoe sterk de
bedrijfsverenigingen stonden tegenover de raad. Het is een gevolg van
het feit dat de sociale partners vanaf het begin geen voorstanders waren
van een krachtig centraal orgaan. Op deze wijze kregen zij voor elkaar
dat een tripartiet bestuurd, op basis van de Organisatiewet Sociale
Verzekering opgericht orgaan gedeeltelijk vleugellam werd gemaakt.

Dit proces van uitholling van de positie van de raad culmineert uitein–
delijk in afspraken binnen de Stichting van de Arbeid over een synthese–
model. Een wezenlijk onderdeel van dit model is de versterking van de
Federatie van Bedrijfsverenigingen op het punt van coördinatie en regel–
geving, en dientengevolge een verzwakking van de SVR.

Het is naar het oordeel van de commissie kenmerkend voor de verhou–
dingen in deze sector dat dit proces zich heeft voltrokken zonder dat de
raad zelf aan de bel heeft getrokken. Door de regering benoemde
onafhankelijke leden zagen het gebeuren, maar hebben geen kans gezien
hier tegen een dam op te werpen. Zo hebben regering en Kamer evenmin
ingegrepen in dit sluipende proces van machtsverlegging. Tot op dit
moment is de situatie voor de uitvoeringsorganen bijzonder gunstig. De
regering heeft inmiddels in een wetsvoorstel, dat nog bij de Tweede
Kamer in behandeling is, de coördinerende taak voor de FBV vastgelegd.

Staatssecretaris Ter Veld drong er evengoed bij de SVR op aan zijn
coördinerende taak op enkele niet onbelangrijke onderdelen van de
uitvoering op te pakken. Zoals staatssecretaris De Graaf bij de invoering
van de Verzekerdenadministratie was overgegaan tot een aanwijzing,
omdat de SVR ook toen onvoldoende medewerking van de uitvoeringsor–
ganen wist te verkrijgen.

5.2.3. Controle

De miljarden die jaarlijks omgaan in de werknemersverzekeringen
worden gecollecteerd door de bedrijfsverenigingen, die het geld via de
uitkeringsverzorging ook weer distnbueren. Het overgrote deel van deze
middelen wordt beheerd door de «centrale fondsen». Alleen de zieken–
geldkassen en de in omvang beperkte wachtgeldfondsen worden decen–
traal, door de bedrijfsverenigingen, beheerd. De fondsen zijn bevoegd de
bedrijfsverenigingen te controleren op de rechtmatigheid van specifieke
handelingen. Ze hebben tevens de bevoegdheid om afgedragen premies
en declaraties te venfieren op juistheid en volledigheid.

De commissie heeft moeten vaststellen dat er van de controle geen
prikkel uitgaat naar de uitvoeringsorganen. Tot 1989 was het controle–
beleid geen onderwerp van gesprek in de besturen van de centrale
fondsen.
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5.2.4. Verstrengeling

De besturen van de fondsen gingen ervan uit dat de werkzaamheden
op het punt van controle en verificatie door het secretariaat van de SVR
werden uitgevoerd. Het heeft de commissie verbaasd dat organen die
belast zijn met een wettelijke controle– en verificatie-opdracht onder
onwerkbare condities de uitvoering lieten verzorgen door medewerkers
van de SVR, die onder meer tot taak heeft de fondsen zelf te controleren.
Dit leidde ertoe dat de uitgebrachte inspectierapporten eerst aan de
Commissie Toezicht Uitvoering (CTU) van de SVR werden uitgebracht
alvorens de besturen van de fondsen op de hoogte werden gesteld.

Hier is sprake van oneigenlijke verhoudingen. Het voor de controle
verantwoordelijke orgaan had geen greep op de controle, want die was
in handen van de SVR. Pas kort geleden konden de fondsen melden dat
de verstrengeling was ontward. Over en weer zouden heldere verhou–
dingen zijn gecreëerd.

Maar tot dan toe werden wettelijke taken niet of onvolledig behartigd.
De houding van «geen bericht is goed bericht» is niet alleen onthullend,
maar getuigt ook van ernstige nalatigheid. De verstrekking van uitke–
ringen behoort te worden gecontroleerd op rechtmatigheid, zoals de
uitvoeringskosten van de administraties op hun doelmatigheid.

5.2.5. Falend toezicht en controle

Uit de Organisatiewet Sociale Verzekering zou kunnen worden afgeleid
dat het systeem zo geordend is dat kracht en tegenkracht in evenwicht
zijn. De centrale fondsen en de SVR hebben hun positie in het krach–
tenveld echter niet benut. Het beoogde evenwicht is als gevolg hiervan te
niet gedaan. De onafhankelijke factor van buitenaf, zowel gelegen in het
beheer van de fondsen als in het toezicht door de SVR, heeft niet
gefunctioneerd.

De enige verklaring hiervoor is dat de verwevenheid van belangen een
onafhankelijke positie blokkeerde. Vertegenwoordigers van sociale
partners bekleden zowel functies in de besturen van de bedrijfsvereni–
gingen binnen de SVR als in de besturen van de fondsen. In zo'n situatie
komt onafhankelijkheid onder zware druk te staan. De oorzaak voor het
falen van toezicht en controle ligt volgens de commissie voor een
belangrijk deel in de wijze waarin beide taken in de OSV zijn geregeld.

5.3. Beroepsrechter

5.3.1. Initiatief

De sociale verzekeringen kennen een vorm van onafhankelijke recht–
spraak. Ook aan de hand van de jurisprudentie kan een beeld van de
uitvoering worden verkregen, zij het dat slechts een beperkt aantal
uitvoeringsbeslissingen aan de rechter worden voorgelegd. Het initiatief
voor een juridische procedure ligt immers bij individuele burgers, die zich
pas tot de rechter wenden als ze zich te kort gedaan voelen door een
beslissing van het uitvoeringsorgaan.

Fouten van een uitvoeringsorgaan die niet ten nadele van werknemers
uitpakken, krijgt de rechter niet onder ogen.

De rechtspraak fungeert dus niet volledig als een controlerende
instantie, en kan ook niet door derden die rol krijgen toebedeeld. De
commissie stelt op grond van haar onderzoek naar de jurisprudentie vast
dat het algemeen belang in deze rechtsvorm niet aanwezig is. De rol van
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de rechtspraak– rechtsbescherming tegen bestuurshandelen - accen–
tueert deze beperking. Gezien de collectieve premieplicht, behoort het
algemeen belang sterker in het geding te worden gebracht. Het
ontbreken van dit element is, naast het falen van toezicht en de controle,
een ernstige tekortkoming.

5.3.2. Juridificatie

Ondanks de beperkte rol van de rechter, blijken uitspraken van de
Centrale Raad van Beroep veelal door te werken in de uitvoeringspraktijk.
Er bestaat een wisselwerking tussen de uitvoeringspraktijk en de rechter–
lijke macht.

Uit het onderzoek komt een genuanceerd beeld naar voren. De
rechterlijke uitspraken vormen een bijdrage aan de zelfbewaking van de
uitvoeringsorganen op het punt rechtmatig handelen. Maar een wijdere
strekking van de beïnvloeding door de rechter heeft de commissie niet
waargenomen. Dit is het gevolg van de beperking van het gebied waarin
de rechter opereert.

In incidentele gevallen is door de uitvoeringsorganen te verstrekkend
gereageerd op individuele uitspraken van de rechter, in die zin dat er
sprake was van anticiperend gedrag waarvoor de verantwoordelijkheid
niet bij de rechter kan worden gelegd. Deze vorm van juridificatie is naar
de waarneming van de commissie niet onderworpen aan een effectieve
externe controle.

Voorts constateert de commissie dat met name op het terrein van de
in 1987 ingevoerde nieuwe Werkloosheidswet de invloed van de rechter
op de uitvoeringspraktijk duidelijk waarneembaar is. Dit is voor een deel
het gevolg van de houding van de uitvoeringsorganen die op een aantal
punten de praktijk van de oude wet hanteerden. Voor een ander deel
vloeit dit voort uit de wetgeving zelf. Al tijdens de behandeling in de
Tweede Kamer is gewezen op de te verwachten jurisprudentie.

6. DE KAMER

6.1. Positie

De Tweede Kamer maakt geen deel uit van het systeem dat onderwerp
van onderzoek is geweest. Maar gelet op haar staatsrechtelijke positie is
de Kamer vergaand betrokken bij dit systeem. Ze draagt met de regering
en de Eerste Kamer de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de
wetgeving, zowel wat de aanspraken op een uitkering als wat de organi–
satie betreft.

Vanwege deze positie is ook de Kamer door de commissie in het
onderzoek betrokken. In de periode heeft de Eerste Kamer geen beleids–
bepalende rol gespeeld. Daarom heeft de commissie zich in haar
onderzoek beperkt tot de Tweede Kamer. Daarbij is gericht gezocht naar
antwoord op de volgende vragen: wanneer en in welke zin is er in de
Kamer gesproken over het volumebeleid, het stelsel en de uitvoeringsor–
ganisatie ?

Het heeft de commissie niet verrast dat dit veelvuldig het geval is
geweest. Plenair bij de Algemene en Politieke Beschouwingen en de
behandeling van de begrotingen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Voorts in vele uitgebreide commissievergaderingen en mondelinge
overleggen. En uiteraard bij de behandeling van de wetten die in dit
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onderzoek centraal staan. De kern wordt gevormd door de discussie over
wat in de Kamer is gaan heten de stelselwijziging. Die discussie voltrok
zich in het midden van de jaren tachtig.

6.2. Afwachtende houding

Kenmerkend voor de houding van de Kamer over de gehele periode is
dat deze bij herhaling een afwachtende positie inneemt. Voorstellen van
de zijde van de regering worden in eerste instantie afgetast, nog eens op
verschillende manieren belicht en becommentarieerd. Maar in de eerste
fase van overleg maken de woordvoerders vrijwel nooit duidelijke keuzes.

Dit geldt vooral daar waar uitgangspunten voor herziening van stelsel
en uitvoeringsstructuur aan de orde zijn. Ook als de Kamer zelf het initi–
atief heeft genomen voor het ontwerpen van notities en nota's, wordt bij
de behandelmg het maken van keuzes uitgesteld. Dit is het geval als de
regering het interimrapport van de Commissie Lamers en tegelijkertijd
een nota over het volumebeleid aanbiedt. Ook later, als de nota met
uitgangspunten voor een fundamentele stelselherziening wordt gepre–
senteerd, tekent dit zich weer af.

Door deze houding binnen de Kamer kunnen gewenste maatregelen
niet tijdig worden genomen. Bovendien moesten aanpassingen van het
stelsel vervolgens onder grote tijdsdruk worden afgehandeld. Naar de
waarneming van de commissie heeft het lang geduurd voordat de Kamer
doordrongen was van de ernst en omvang van het groeiende volume
uitkeringen en, dientengevolge, van de noodzaak tot ingrijpen in het
stelsel.

6.3. Volume

Al ten tijde van het kabinet Den Uyl realiseerde de regering zich dat
het volume van de sociale zekerheid een te sterke groei doormaakte. In
de Kamer wordt hier echter pas aan het eind van de jaren zeventig over
gesproken, een enkele uitzondering daargelaten. Als de regering een
uitgebreide nota over het volumebeleid aanbiedt, gaat de discussie
vrijwel uitsluitend over de arbeidsmarktaspecten. Een heldere lijn tekent
zich in de discussie niet af.

Enkele jaren later lijkt het alsof de Kamer overvallen wordt door de
zeer sterke werkloosheidsgroei. Politici beleven dit verschijnsel als een
alles overheersende ontwikkeling. De ontwikkelingen op het terrein van
de arbeidsongeschiktheidsregelingen worden daardoor volledig miskend.

Uit het onderzoek van de commissie is overduidelijk gebleken dat de
sociale zekerheid gebruikt is om de arbeidsmarkt te ontlasten. Werklozen
boven de 57,5 jaar werden ontheven van de sollicitatieplicht en
vervolgens niet langer als werklozen geregistreerd. Dit betekende een
vermindering van het aantal werklozen en dus van de formele druk op de
arbeidsmarkt. Maar deze groep bleef wel de sociale zekerheid belasten.
De verdiscontering van de werkloosheid in de WAO, die jarenlang was
gedoogd, ook al was ze niet conform de bedoeling van de wet, bleef
onaangetast. Zo zijn grote groepen met werkloosheid bedreigde
werknemers afgevloeid naar de WAO. Ook deze werknemers waren als
gevolg van hun - administratief gezien - volledige arbeidsongeschiktheid
niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. In die zin waren zij niet werkloos
en veroorzaakten daardoor geen druk op het volume werklozen. Wel
belastten zij voor vele jaren het arbeidsongeschiktheidsvolume.
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De commissie realiseert zich dat aan de handhaving van de verdiscon–
tering een humaan aspect kleefde. Maar onmiskenbaar is dat de WAO
door deze praktijk ernstig is uitgehold. De rekening daarvoor is uitein–
delijk toch gepresenteerd.

De eenzijdige zorg in de Kamer voor de almaar stijgende werkloosheid,
leidde ertoe dat de risicos werden verlegd zonder dat er een funda–
mentele discussie over het functioneren van het stelsel werd gevoerd.
Wél bestond er, tenminste bij een meerderheid van de Kamer, het
bewustzijn dat er ingegrepen moest worden. De Ziektewetmaatregelen
van minister Den Uyl en staatssecretaris Dales vormden een keerpunt.

De Kamer ervoer hoe groot de maatschappelijke weerstand was tegen
ombuigingen in de sociale zekerheid. Dit maatschappelijk verzet zou
daarna aanhouden en heeft duidelijk invloed gehad op de stellingname
van partijen in de Kamer. Wel was er na de kabinetten-Van Agt in de
Kamer een duidelijke meerderheid die niet meer terugdeinsde voor
verdere bezuinigingen.

De discussie wordt vanaf dat moment sterk beheerst door financiële
taakstellingen. De structurele ingreep door de nominale kortingen op de
uitkeringen in de eerste helft van de jaren tachtig was hiervan een direct
gevolg. Dit heeft wel het financiële beslag verkleind, maar geen invloed
gehad op het volume in personen. In die zin is het structurele effect op
het volumebeleid niet toereikend geweest.

6.4. Stelselherziening

Onder economisch zeer slechte omstandigheden begon de Kamer in
1982 aan een discussie over de stelselherziening. De regering had onder
verantwoordelijkheid van staatssecretaris Dales een notitie voorbereid,
die door De Graaf als minister naar de Kamer is gestuurd. Deze notitie
was gebaseerd op oorspronkelijk vergaande ideeën ten departemente
over de herinrichting van het stelsel. Daarbij speelden niet alleen volume–
aspecten een rol, maar ook andere ontwikkelingen, zoals gelijke behan–
deling, vereenvoudiging en toedeling van verantwoordelijkheden.

Al voordat de notitie bij de Kamer komt, is een deel van de oorspron–
kelijke uitgangspunten verlaten. Tijdens de kamerbehandelmg blijkt er
geen steun te zijn voor een twee-trajecten stelsel. Daarmee is een
tweede element van verandering verdwenen.

Zonder dat de Kamer erg duidelijk maakt in welke richting de stelsel–
wijziging moet worden voortgezet, kiest ze voor behoud van de
bestaande inrichting: eerst de werknemersverzekeringen en daarachter
een vangnetfunctie in de vorm van de Algemene Bijstandswet. Sindsdien
is er geen sprake meer geweest van een fundamentele wijziging van het
stelsel, hetgeen niet wil zeggen dat de latere wetsvoorstellen geen
belangrijke wijzigingen hebben opgeleverd.

Uit de kamerbehandeling valt op te maken dat de Kamer sterk
redeneert vanuit de opvatting dat werknemers en werkgevers de premies
opbrengen en dat het verzekeringskarakter overeind moet blijven. De
invloed van sociale partners in dit debat is significant aanwezig.

Als in een latere fase de wetsvoorstellen inzake de wijziging van
Ziektewet, WAO en WW aan de orde zijn, komt de Kamer onder grote
tijdsdruk. Toch kan er niet gesproken worden van een onzorgvuldige
behandeling. Opvallend is wel dat in dat debat nauwelijks meer over de
hoofdlijnen van een nieuw sociale zekerheidsstelsel wordt gesproken. De
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Kamer toont zich vooral geïnteresseerd in de uitwerking van de nieuwe
werkloosheidswet in allerlei te construeren individuele gevallen. Daarbij
krijgt de individuele rechtvaardigheid meer nadruk dan de globale rechts–
zekerheid.

Het was overigens een debat dat slechts door een beperkt aantal
Kamerleden kon worden gevoerd. De individualistische benadering
vereiste een grote mate van detailkennis Dit heeft de wetgeving geen
goed gedaan. Door de complexe regelgeving moet veel tijd worden
besteed aan het bereiken van een rechtmatige toekenning.

Voor de fundamentele aspecten van het stelsel bestond hoegenaamd
geen aandacht meer. Laat staan voor de vraag of de wijze waarop het
stelsel was gaan functioneren nog lang houdbaar zou zijn.

Als gevolg van de maatschappelijke commotie die was ontstaan over
de stelselwijziging verklaarden oppositiepartijen zich tegen en verze–
kerden de grootste regeringspartijen dat er na deze ingreep rust op het
sociale-zekerheidsfront zou komen.

Met de afronding van de debatten over deze wetsvoorstellen in 1986
ontstond slechts in beperkte zin een nieuwe situatie. Er was wel meuwe
wetgeving gekomen, maar geen nieuw stelsel. In die zin heeft de Kamer
een kans gemist. Het argument dat de geesten er nog niet rijp voor
waren gaat ongetwijfeld op - maar dat is geen compliment. Want met
het WAO-debat dat zich in de zomer van 1991 voltrok, werd duidelijk dat
het stelsel nog steeds onder te grote druk stond.

De nieuwe wetgeving had een ingrijpend karakter: er werd een nieuwe
verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en sociale partners
vastgeiegd Maar die nieuwe verdehng is er niet gekomen door een
diepere bezinning op de taak en functie van de sociale zekerheid, maar
uitsluitend door de vooraf bepaalde financiële taakstelling.

6.5. Herziening van de uitvoeringsorganisatie

De Kamer heeft zich lange tijd vanuit verschillende uitgangsposities
opgesteld als de verdediger van de belangen van sociale partners. Maar
aan het eind van de jaren zeventig komt hierin verandering. Er ontstaat
een duidelijke meerderheid voor wijziging van de bestaande uitvoerings–
structuur.

Dat er iets moest veranderen, daarover was men het in de Kamer eens.
Maar wélke veranderingen er moesten komen, daarover liepen de
meningen uiteen. Volgens sommigen moest de reorganisatie vooral aan
de top geëffectueerd worden. Anderen bepleitten juist een vergaande
herziening «aan de voet». In de Kamer tekent zich vanaf het begin van de
discussie in 1980 geen meerderheid van gelijkgezinden af. Dit is in de
daarop volgénde jaren nog steeds het geval.

In deze situatie is het niet verwonderlijk dat de Kamer geen weerstand
biedt als in 1982 blijkt dat de regering prioriteit geeft aan de herziening
van het stelsel, en niet van de uitvoeringsorganisatie. Het is dan ook zeer
de vraag of de grotere fracties in de Kamer echt bereid waren de uitvoe–
ringsorganisatie aan te pakken.

De fractie van de PvdA was intern verdeeld in een richting die koos
voor territoriale decentralisatie en een andere die de bedrijfstaksgewijze
ordening wilde handhaven.
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De CDA-fractie liet haar woordvoerder zonder probleem voor de
muziek uitlopen; er was daar geen meerderheid voor het doorbreken van
de bedrijfstaksgewijze structuur.

Ook de VVD nam geen heldere positie in. De woordvoerder uitte
weliswaar ernstige kritiek op de uitvoering en hield dan ook een pleidooi
voor een herziening van de uitvoeringsorganisatie, maar de fractie legde
uit financiële overwegingen alle prioriteit bij de stelselherziening.

Zodoende was de Kamer machteloos, hetgeen door regering en sociale
partners ook werd gesignaleerd. Jarenlang gebeurde er niets. Uiteindelijk
wordt in 1987 een breed gesteunde motie ingediend waarin de regering
wordt gevraagd een notitie met uitgangspunten te formuleren. Uitbun–
diger had de Kamer haar eigen onmacht niet kunnen uitdragen. Ze is het
initiatief dat ze in 1986 naar zich toegetrokken had weer volledig kwijt.

De sociale partners nemen het initiatief over en vinden met hun
synthesemodel een gewillig oor bij de staatssecretaris. Deze situatie
duurt in feite voort tot 1991. In dat jaar dwingt de Kamer het onafhan–
kelijk toezicht af bij de regering. Wat nodig was aan het eind van de
jaren zeventig jaren is pas in het begin van de jaren negentig proviso–
risch gerealiseerd. De passiviteit van de Kamer is dan volledig
doorbroken. In 1992 valt het unanieme besluit een parlementaire
enquête te houden naar het funktioneren van de uitvoeringsorganen.
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X NAAR EEN NIEUW EVENWICHT

1 VERANDERING IN SAMENHANG

1.1 Inleiding

De commissie concludeert uit haar onderzoek dat er een dwingende
noodzaak is tot verandering van het stelsel van werknemersverzeke–
ringen. In dit laatste hoofdstuk wordt eerst een beeld geschetst van de
richting waarin het systeem gewijzigd moet worden; vervolgens doet de
commissie daartoe aanbevelingen.

Er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen wetgeving en
uitvoering. De les die uit het onderzoek van de commissie moet worden
getrokken, is deze: wetgeving, verantwoordelijkheidsverdeling en
uitvoering moeten worden herzien in hun onderlinge samenhang. Die
samenhang heeft de commissie bij het verkennen van wegen naar
vernieuwing dan ook voortdurend in het oog gehouden.

In het navolgende worden de overwegingen beschreven die voor de
commissie een rol hebben gespeeld bij het formuleren van de aanbeve–
lingen. Daarbij wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de richting
die de commissie nastreeft, de wetgevingen de positievan de
uitvoering.

1.2 Arbeidsdeelname

De aanbevelingen moeten leiden tot een stelsel van werknemersverze–
keringen dat enerzijds recht doet aan de sociale doelstellingen van deze
verzekeringen en anderzijds bevordert dat zoveel mogelijk mensen
(kunnen) deelnemen aan het betaalde arbeidsproces.

Dit vraagt om een stelsel dat, in het belang van de werkgelegenheid en
de structurele houdbaarheid van het stelsel, werkgevers en werknemers
voldoende stimuleert om voorrang te geven aan deelname aan het
arbeidsproces boven een beroep op het stelsel. De druk die thans door
het stelsel op de collectieve lasten wordt gelegd is een direkt gevaar
voor het stelsel zelf. De verandering moet er op gericht zijn dat een
verschuiving ontstaat van inkomen uit inactiviteit naar inkomen uit
activiteit. De bevindingen van de commissie maken duidelijk dat het
bestaande stelsel niet voldoet aan dit uitgangspunt. Ze maken ook
duidelijk dat de doelstellingen niet kunnen worden gehaald met
incidentele aanpassingen van het bestaande stelsel. Wat nodig is, is een
fundamentele wijziging. De noodzaak hiertoe wordt nog versterkt door
de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in Europees
verband.

1.3 Verhoudingen

De verhoudingen binnen het sociale-zekerheidssysteem zijn uit balans
geraakt.

In de eerste plaats de verhouding tussen overheid en burger zoals die
is vastgelegd in de sociale-verzekeringswetten, waarin rechten en
plichten van burgers worden geformuleerd. Vervolgens ook de
verhouding tussen de overheid en sociale partners aan wie de uitvoering
van de werknemersverzekeringen is gedelegeerd. En ten slotte die tussen
de uitvoeringsorganen en de administraties.
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Op alle drie de onderdelen zullen de verhoudingen zodanig moeten
worden gewijzigd dat het passieve karakter wordt doorbroken en een
activerend stelsel ontstaat.

1.4 Grenzen aan de waarborg

Gezien het voorgaande is het de vraag of de wetgever het tot zijn taak
en verantwoordelijkheid moet rekenen dat loongerelateerde uitkeringen
worden verstrekt tot een niveau boven het sociaal minimum. Het is de
vraag naar de grenzen van de wettelijke waarborgfunctie van de
overheid.

De wijze waarop sociale verhoudingen in Nederland functioneren,
biedt volgens de commissie al een waarborg. In onderling overleg zijn
werkgevers en werknemers vaak al overeengekomen voor kortere of
langere tijd het wettelijk niveau aan te vullen. Mede daarom zijn er onvol–
doende redenen voor de overheid om op het gehele terrein van de
werknemersverzekeringen waarborgen te geven op het huidige niveau.

De commissie constateert dat overheid en werknemers en werkgevers
thans gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. De overheid zorgt voor
een wettelijke waarborg, werkgevers en werknemers maken aanvullende
afspraken. En er zijn situaties waarin de individuele werknemer
persoonlijk een aanvullende verzekering afsluit. Het geheel van wettelijke
waarborg en aanvullende afspraken vertoont per wet een gedifferen–
tieerd beeld. Per wet kan derhalve het niveau van de wettelijke waarborg
verschillen. Volgens de commissie dient dit niveau te worden afgestemd
op de specifieke functie van elk der werknemersverzekeringen. De
keuzes dienen uiteraard te worden gemaakt in het licht van de functie die
de commissie aan het stelsel toekent.

Van grote betekenis is de vraag of de collectieve premiestelling door
betrokkenen kan worden teruggedrongen zonder onverantwoorde
risico's. Dit kan alleen als werknemers en werkgevers een reële ruimte
krijgen voor het maken van afwegingen. Wat voor de commissie zwaar
weegt, is dat binnen bedrijven direct belang gaat ontstaan om de
premielast te verkleinen. Een actieve bemoeienis op micro-niveau moet
ertoe leiden dat minder snel een beroep wordt gedaan op de werkloos–
heids– en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het stelsel zal ertoe moeten
bijdragen dat deze afwegingen worden gemaakt zo dicht mogelijk bij
belanghebbenden.

Dit uitgangspunt van de commissie houdt in dat de wettelijke
waarborg kan verminderen waar anderen op hun verantwoordelijkheid
kunnen worden aangesproken. De commissie kiest hiermee voor een
selectieve benadering.

Het door de commissie beoogde stelsel en de redenering die er aan
ten grondslag ligt vereisen ook aandacht voor de algemeen-verbindend–
verklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten. Ook hier past een
selectieve benadering en is er geen reden om de beoogde differentiatie
bij de werknemersverzekeringen te niet te doen door toepassing van de
algemeen-verbindendverklaring. Het nieuwe stelsel zal bij individuele
werknemers en werkgevers tot een afweging van belangen moeten
leiden met een gedifferentieerde uitkomst. Daarvoor moet er ook ruimte
zijn voor werknemers en werkgevers om te besluiten individueel dan wel
in een groter geheel afspraken te maken. Wanneer deze afwegingen
bewust worden gemaakt ligt het niet langer voor de hand om de
uitkomsten van CAO's op dit onderdeel algemeen verbindend te
verklaren.
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1.5 Verantwoordelijkheid wetgever

Ziekte
Uit het onderzoek van de commissie komt duidelijk naar voren dat bij

de Ziektewet nu al een herkenbare verantwoordelijkheid aanwezig is op
bedrijfsniveau. Premiedifferentiatie is hier ruim aanwezig en kan verder
worden uitgebreid.

Voorts heeft de commissie geconstateerd dat sociale partners op
uitgebreide schaal aanvullmgen op het wettelijk uitkeringsniveau zijn
overeengekomen. Ook zijn er individuele werknemers die een eigen
verzekermg hebben afgesloten. De commissie voegt daaraan toe dat het
om overwegend kortlopende uitkeringen gaat en dat gedurende de
ziektewetperiode de arbeidsverhouding in stand blijft.

Om het belang van werkgevers en werknemers bij de beperking van
het ziekteverzuim te vergroten, ligt het voor de hand hun verantwoorde–
lijkheid te vergroten. Dit kan zowel wat de hoogte als wat de duur van de
uitkering betreft. Bij de Ziektewet kan de overheid haar verantwoorde–
lijkheid daarom tot het minimum beperken. Individuele werknemers en
werkgevers komen hier in de eerste plaats voor een afweging te staan. In
het verlengde daarvan kunnen ook sociale partners besluiten de toege–
kende beieidsruimte in het arbeidsvoorwaardenoverleg concreet in te
vullen.

De betekenis van de Arbeidsomstandighedenwet neemt hierdoor toe.
De bedrijfsgezondheidsdiensten zullen zich effectief met de kwaliteit van
de arbeid moeten bezig houden. Meer dan thans het geval is zal inhoud
moeten worden gegeven aan dit aspect van het sociale beleid binnen de
onderneming. Van groot belang is ook het wegnemen van de
mogelijkheid van onverzekerbare risico's; er zal daarom sprake moeten
zijn van een acceptatieplicht. Daarnaast is ook de aanstellingskeuring een
punt van aandacht.

Arbeidsongeschiktheid
Bij de WAO ligt de uitkomst niet geheel in dezelfde richting. Zolang de

regeling te weinig selectief is bij de acceptatie en nog teveel gericht is
op niet volledig arbeidsongeschikten, kan er steeds moeilijker een beroep
worden gedaan op de solidariteitsgevoelens van alle werknemers. Naar
het oordeel van de commissie mogen de mensen die werkelijk een
uitkering nodig hebben noch het slachtoffer worden van hun arbeidson–
geschiktheid, noch van een te ruim gebruik van de voorziening, waardoor
deze onbetaalbaar wordt. De commissie kiest voor een weg die het
mogelijk maakt deze loongerelateerde uitkering op een relatief hoog
niveau te handhaven: de uitkering moet ten minste 70 procent van het
loon blijven bedragen. Indien een gericht volumebeleid vruchten afwerpt,
kan er zelfs perspectief ontstaan op een verhoging van dit percentage.

Dit vraagt een prijs: een scherpere indicatiestelling voor deze uitkering.
Door de toegangspoort te verkleinen en scherper te bewaken, zal er een
duidelijker onderscheid ontstaan tussen hen die wel voor een uitkering in
aanmerking komen en hen voor wie dit niet geldt. De mate van arbeids–
geschiktheid kan dan beter worden beoordeeld.

Het gevolg is wel dat alleen volledig arbeidsongeschikten voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking komen. Degenen die in
voldoende mate arbeidsgeschiktheid zijn en bij wie de mate van arbeids–
ongeschiktheid niet doorslaggevend is kunnen geen aanspraak maken op
een uitkering. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en
werknemers en werkgevers krijgt hier op een andere wijze vorm. Niet
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langs de traditionele verticale lijn van de verantwoordelijkheidsverdeling:
een wettelijk en een aanvullend deel in het uitkeringsniveau. Wèl langs
de horizontale lijn van het volume: een vergaande wettelijke waarborg
voor volledig arbeidsongeschikten enerzijds en een verantwoordelijkheid
van werkgevers en werknemers voor hen die in voldoende mate arbeids–
geschiktheid zijn anderzijds. Werkgevers en werknemers kunnen hiervoor
eigen voorzieningen treffen.

De verantwoordelijkheid van zowel overheid als werkgevers en
werknemers neemt dus toe, maar voor afzonderlijke categorieën van
mensen.

Geen van beide partijen hoeft deze nieuwe verantwoordelijkheid te
schuwen. De overheid niet, want die heeft, als ze aan alle werknemers
vraagt solidair te zijn met volledig arbeidsongeschikten, de plicht
arbeidsongeschiktheid zo scherp mogelijk af te bakenen. En sociale
partners evenmin, want die krijgen een unieke kans om zulke verzeke–
ringen te regelen dat bij werknemers waarvan de arbeidsongeschiktheid
niet doorslaggevend is, het dienstverband niet wordt verbroken. De druk
om bestaande arbeidsverhoudingen in stand te houden neemt toe, en de
uitstroom uit bestaande arbeid naar de sociale zekerheid neemt af. Wel
neemt het belang van om– en bijscholing toe. Om deze werking zichtbaar
te maken is het nodig de wettelijke arbeidongeschiktheidsregeling een
zelfstandige positie te geven. De werknemersverzekering tegen arbeids–
ongeschiktheid moet daartoe onttrokken worden aan de huidige
AAW/WAO regeling.

De beleving van de verantwoordelijkheid kan voorts worden versterkt
door premiedifferentiatie in te voeren. Een zelfstandige wettelijke
regeling tegen arbeidsongeschiktheid kan daartoe de mogelijkheid
bieden. Daarbij past de mogelijkheid voor bedrijven om als eigen risico–
dragers op te treden onder stringente voorwaarden. De eerder
genoemde verticale verantwoordelijkheidsverdeling krijgt hierdoor een
dynamisch karakter, en houdt de weg open naar een situatie waarin
betrokkenen, daar waar het kan, verdergaande eigen verantwoorde–
lijkheid gaan dragen.

De verantwoordelijkheidsverdeling zoals de commissie die voorstelt
dient echter eerst volledig te worden geïmplementeerd. De verscherpte
beoordeling bij de toetreding zal vervolgens op werkelijke resultaten
moeten worden beoordeeld. Dit geldt eveneens voor de resultaten van
de aan werknemers en werkgevers toegekende verantwoordelijkheid.

Werkloosheid
De commissie gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers hun

uiterste best doen om werkloosheid te vermijden. Om hiervan verzekerd
te zijn, zal vrijwillig ontslag in beginsel niet gehonoreerd mogen worden
bij de aanvrage voor een WW-uitkering. Dit betekent dat de reden voor
ontslag strenger gecontroleerd moet worden dan nu. Ook zal er, gezien
de beperkte toelatingsmogelijkheden tot de nieuwe arbeidsongeschikt–
heidsregeling, goed op moeten worden toegezien dat door werkgever en
werknemer alles in het werk is gesteld om ontslag te voorkomen. De
verantwoordelijken voor de uitvoering van de WW dienen daarom, naast
de al bestaande sanctiemogelijheden voor werknemers, ook de
beschikking te krijgen over een sanctie voor de werkgever.

Als eenmaal vast staat dat iemand recht heeft op een werkloosheids–
uitkering, heeft de werkgever geen wettelijke verantwoordelijkheid meer.
Een eigen risico voor de werkgever is niet aanwezig en de periode waarin
per sector gedifferentieerde wachtgeldregelingen gelden is zeer beperkt.
Om dit belang bij werkgevers te versterken dient deze wachtgeldperiode
te worden verlengd van 8 naar 12 weken. Werknemers verkeren bij
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ontslag in een relatief zwakke positie. Werkloosheid is een situatie die
zich strikt genomen van de ene dag op de andere aandient. De loonder–
vingsfunctie vereist alleen al daarom een vorm die de overgang van het
laatst verdiende loon naar, eventueel, een bijstandsuitkering geleidelijk
laat verlopen. Deze verantwoordelijkheid behoort de wetgever te
aanvaarden, omdat individuele werkgevers hierop in redelijkheid niet
kunnen worden aangesproken. De commissie heeft op grond van haar
onderzoek geen redenen voor te stellen de WW naar hoogte of duur te
wijzigen. Wel zijn er op een groot aantal punten onvolkomenheden in de
WW die dringend om een oplossing vragen.

Samengevat komt de commissie tot de conclusie dat de wetgever op
het terrein van de Ziektewet een belangrijke stap terug kan doen. Inzake
de WAO moet zij haar verantwoordelijkheid scherper definiëren en aan
werkgevers en werknemers een grotere verantwoordelijkheid toekennen.
De WW zal moeten worden bijgesteld om deze wet toe te snijden op het
verzekerde risico. In de vorm van concrete aanbevelingen wordt hierop in
het navolgende verder ingegaan.

2 AANBEVELINGEN

2.1 De wetgeving

2.1.1 Ziektewet (ZW)

De Ziektewet wordt afgeschaft. De loondervingsfunctie van de ZW kan
eenvoudig worden geregeld via het Burgerlijk Wetboek, door hierin op te
nemen de verplichting tot doorbetaling van loon bij ziekte. Een dergelijke
bepalmg verplicht de werkgever om gedurende de ziekte van de
werknemer het loon ten minste tot het niveau van het wettelijk minimum
door te betalen. Deze verplichting geldt voor de periode van 78 weken.

De wetgever geeft geen nadere regels. Werkgevers zijn vrij in de wijze
waarop zij aan deze wettelijke verplichting vorm willen geven. Zij zijn in
deze opzet in beginsel eigen-risicodragers en kunnen hun risico onder–
brengen bij een onderlinge verzekering of een particuliere verzekeraar.
Met een stringentere toelating tot de arbeidsongeschiktheidsregeling
wordt voorkómen dat er een vrijwel automatische doorstroming is vanuit
de ziekteperiode naar deze regeling. Bij langdurige arbeidsonge–
schiktheid als gevolg van ziekte dient tijdig voor het einde van de wette–
lijke verplichting tot loondoorbetaling een medische beoordeling op
grond van de arbeidsongeschiktheidsregeling plaats te vinden.
Werkgever en werknemer zijn verantwoordelijk voor een tijdige
aanmelding - uiterlijk 26 weken na aanvang arbeidsongeschiktheid - bij
het met de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregeling belaste
orgaan. Dit maakt het mogelijk nog tijdens de periode van anderhalf jaar
duidelijkheid te krijgen over een eventuele arbeidsongeschiktheidsuit–
kering. Indien er geen recht op uitkering is, omdat er geen sprake is van
volledige arbeidsongeschiktheid, loopt het dienstverband door en kan
betrokkene zich tegen eventueel ontslag door zijn werkgever verweren.
Bij geschillen valt men terug op de civiele rechter.

2.1.2 Arbeidsongeschiktheidsregelingen (AAW/WAO)

De bestaande arbeidsongeschiktheidsregelingen komen te vervallen.
Daarvoor in de plaats komt een nieuwe Arbeidsongeschiktheidsregeling
(AR). Hierin wordt een werknemersverzekering ondergebracht met een
loondervingsfunctie. Daarnaast blijft uiteraard een voorziening voor
vroeggehandicapten en zelfstandigen bestaan. Daarvoor tekenen zich
twee opties af. Enerzijds een voorziening binnen het kader van de AR,
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anderzijds een zelfstandige regeling. De commissie heeft zich hierop niet
beraden en doet hierover geen aanbevelingen.

Uitgangspunt van de AR is dat er in beginsel geen aanspraak op een
uitkermg is zolang er sprake is van arbeidsgeschiktheid. Het recht op een
loongerelateerde uitkering ontstaat daarom alleen voor personen die met
algemeen geaccepteerde arbeid ten hoogste een derde van het verze–
kerde loon kunnen verdienen. Het verzekerde loon is de loonklasse
waarbinnen het inkomen uit arbeid valt dat vóór het intreden van de
arbeidsongeschiktheid werd verdiend. Ook de bepaling van een derde
van het verzekerde loon vindt plaats binnen de marges van de
loonklassen. Personen op wie dit nieuwe criterium van toepassing is
krijgen 70 procent van het verschil tussen dit verzekerde loon en het loon
dat zij ten hoogste kunnen verdienen, met een bescherming op het
niveau van het relevante sociaal minimum. Deze norm van een derde
betekent dat het gaat om een derde van de capaciteit die nodig is om de
verzekerde loonsom te kunnen verdienen.

De verzekeringsgeneeskundige geeft aan welke mogelijkheden en
beperkmgen betrokkene heeft. De arbeidsdeskundige bepaalt mede op
basis daarvan welke functies betrokkene kan vervullen en welk inkomen
daarmee is te verwerven. Deze beoordeling gebeurt uitsluitend op
theoretische basis. De functies dienen daadwerkelijk te bestaan, maar
niet per se als openstaande vacature In deze benadering gaat het in
essentie om de verzekerde loonsom en het mogelijk te verwerven
inkomen. De administratieve uitkomst van deze beoordeling is de verant–
woordelijkheid van de beslissingsambtenaar van het uitvoeringsorgaan.
Om de controleerbaarheid van de totale beoordeling te vergroten zullen
alle onderdelen hiervan afzonderlijk worden vastgelegd. Er is dus geen
sprake van een teambeoordeling.

De medische beoordeling van personen met psychische klachten blijkt
moeilijk te zijn. Deze categorie maakt ook een sterke groei door binnen
het totaal van nieuwe WAO-ers. Indien op deze gronden een uitkering
wordt toegekend wordt deze beperkt tot een jaar, waarna een herkeuring
moet plaats vinden.

Om de uitvoering te vereenvoudigen worden in de wet loonklassen
opgenomen die met kleine verschillen een doorlopende reeks vormen
van een laag aanvangsniveau tot een niveau boven het maximaal verze–
kerde bedrag. De acceptatie van beperkte forfaitaire marges maakt het
mogelijk af te stappen van de dagloonbepalingen en uit te gaan van een
nader te definiëren loonbegrip uit de fiscale sfeer. Dit leidt tot een
besparing op de uitvoeringskosten. Voor deze werknemersverzekering
geldt hetzelfde maximaal verzekerde loon als in de huidige wetgeving.

De wet maakt het mogelijk dat bedrijven onder nadere voorwaarden
gaan functioneren als eigen-risicodragers conform de wijze waarop dit
thans voor de Ziektewet mogelijk is. Hiermee wordt het perspectief
geopend voor bedrijven om hun risico eventueel elders bij een particu–
liere verzekeraar onder te brengen. De arbeidsongeschiktheidstoeken–
ningen door eigen-risicodragers vinden plaats onder verantwoorde–
lijkheid van het orgaan dat de AR uitvoert. Deze toekenningen staan dus
ook onder het toezicht van het onafhankelijk toezichtsorgaan.

In de nieuwe wet wordt bepaald dat het uitvoeringsorgaan verplicht is
rechtens de uitkering te verhalen op derden die aansprakelijk zijn te
stellen. Dit kan betrekking hebben op verkeersongevallen, maar ook op
werkgevers die nalatigheid kan worden verweten op het punt van de
arbeidsomstandigheden. In lijn hiermee komt het bonus/malussysteem te
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vervallen. Geschillen over de uitvoering van deze wet worden voorgelegd
aan de administratieve rechter.

2.1.3 Werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet wordt aangescherpt. Het recht op een
WW-uitkering bij vrijwillig ontslag komt te vervallen. Het in de wet
gedefinieerde begrip urenverlies wordt herzien: het vijf-urencriterium is
te gevoelig voor oneigenlijk gebruik en misbruik. Er moet een einde
komen aan verstrekking van een uitkering aan personen die «maatschap–
pelijk» gezien niet werkloos zijn. In essentie wordt gekozen voor een
systematiek waarin het loonverlies wordt beoordeeld ten opzichte van
een wettelijk genormeerde baan of een deel daarvan.

De sollicitatieplicht wordt dwingender toegepast, evenals de
verplichting om eventueel noodzakelijke scholing te volgen. Hieraan
wordt inhoud gegeven door een strenger sanctiebeleid. De wetgever
formuleert hiervoor minimumeisen.

Ten slotte zal de WW ook op andere onderdelen moeten worden
herzien. De al in gang gezette reparatiewetgeving zal moeten leiden tot
betere definiëring en minder casuïstiek in deze wet.

2.1.4 Toeslagenwet (TW)

De Toeslagenwet wordt afgeschaft. De aanvulling tot het relevante
sociaal minimum geschiedt door de Algemene Bijstandswet. Daarmee
wordt een oneigenlijk element in de werknemersverzekeringen, waar
relatief hoge uitvoeringskosten mee zijn gemoeid en waar nauwelijks
controle plaats vindt, ondergebracht in een regeling waarin het wat de
functie betreft thuis hoort.

2.1.5 Vereenvoudiging

De huidige wetgeving kent op een aantal punten een te grote
verfijning. De grote drang naar individuele rechtvaardigheid belast het
uitvoeringsproces onevenredig en moet worden teruggedrongen.

Uit het voorgaande is gebleken dat dit vooral geldt voor de WW. Daar
kan de uitvoering worden ontlast door de ingewikkelde dagloonbepa–
llngen te vervangen door een ander loonbegnp Ook met het oog op
bestrijding van oneigenlijk gebruik en fraude is dit relevant. Het vereist
de invoering van een berekeningsgrondslag voor de uitkering op basis
van een door de fiscus gehanteerd loonbegrip. Door uit te gaan van een
verzekerde loonsom kan deze samenhang worden bereikt.

De doelmatigheid wordt voorts aanzienlijk verhoogd als in het
verlengde hiervan de premieheffing voor de AR en de WW door de
belastingdienst geschiedt. Hier is ook een effectieve bestrijding van
oneigenlijk gebruik en misbruik mee gediend.

2.1.6. Algemeen-Verbindend-Verklaring

De bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid tot het algemeen-verbindend-verklaren van collectieve arbeids–
overeenkomsten wordt beperkt. Deze bevoegdheid geldt niet meer voor
cao-onderdelen die betrekking hebben op regeiingen inzake ziekte,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
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2.2 Uitvoeringsverantwoordelijkheid

2.2.1 Ziektewet

Uit het voorafgaande vloeit voort dat de wetgever hier nog slechts een
beperkte verantwoordelijkheid draagt. Werkgevers moeten bij ziekte loon
doorbetalen. Er is daarom voor de wetgever geen reden zich uit te
spreken over de verzekeringspremie.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering wordt volledig bij de
werkgever wordt gelegd. Op dit punt geeft de wetgever geen enkel
voorschrift. De wetgever formuleert alleen de minimumverplichting van
de werkgever in het Burgerlijk Wetboek (BW) en laat verdere
voorwaarden volledig over aan partijen.

In de opvatting van de commissie zal de nieuwe Organisatiewet
hierover geen voorschriften bevatten. De overeengekomen polis– en
uitvoeringsvoorwaarden vallen onder een vorm van onafhankelijk toezicht
en voor de wettelijke waarborg moet een beroep op de civiele rechter
worden gedaan.

2.2.2 Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR)

In het voortraject van de nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling, voor
werknemers een periode van tenminste anderhalf jaar, wordt alle verant–
woordelijkheid bij de werkgever gelegd Dit geldt niet voor de nieuwe
regeling zelf.

De AR vervult een loondervingsfunctie en is als zodanig een zuivere
werknemersverzekering. De premies voor deze regeling worden
opgebracht door het bedrijfsleven. Bedrijven hebben echter de
mogelijkheid als eigen-risicodrager op te treden. Het door deze bedrijven
genomen risico houdt in dat zij voor hun werknemers de claims
aanvaarden conform de wettelijke waarborg van de AR. Het onderzoek
van betrokkenen en de vaststelling van de inkomensschade geschieden
onder verantwoordelijkheid van het uitvoeringsorgaan. In deze
benadering past dat bedrijven zich kunnen herverzekeren op de markt
van particuliere verzekeraars.

De mogelijkheid om eigen risico te nemen en om tot premiedifferen–
tiatie te komen vereist een wijziging van de premiebetaling. De premie–
betaling voor de AAW/WAO vindt thans volledig plaats door de
werknemers. Zij ontvangen als gevolg van de zogenaamde Oort-operatie
voor deze premie een compensatie van de werkgever via de overheve–
lingstoeslag. Om de premieprikkel te effectueren is het gewenst de
premie voor de AR door werkgevers en werknemers te laten betalen. De
overhevelingstoeslag wordt zonodig aangepast.

Voor de nieuwe regeling geldt dat een strenge beoordeling bij de
toegang verzekerd is. Dit vereist een door de wetgever in te stellen
onafhankelijke organisatie die met de uitvoering wordt belast. Deze
organisatie wordt centraal bestuurd en kent een centrale multi-discipli–
naire dienst die volgens strakke normen gedeconcentreerd werkt. De
wetgever delegeert de uitvoering aan een uitvoeringsorgaan dat de
status heeft van een zelfstandig bestuursorgaan. De uitkeringsverzorging
wordt op contractbasis aan een of meer administratiekantoren uit–
besteed. De AR krijgt daarmee een zelfstandige positie en kan niet
worden gebruikt voor oneigenlijke doeleinden.
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Uiteraard valt de uitvoering van deze regeling onder het onafhankelijk
toezicht.

2.2.3 Werkloosheidswet

Uit de hiervoor bepleite wijzigingen van de WW blijkt dat meer nadruk
komt te liggen op de sollicitatieplicht en het treffen van sancties De
doorstroming uit de WW wordt daardoor groter.

Hiervoor is een zeer nauwe samenwerking met de arbeidsvoorziening
vereist. Zowel voor vroegtijdige begeleiding en bemiddeling als voor
beoordeling van het zoekgedrag van de uitkeringsgerechtigde moet
sprake zijn van een eenduidige beleidsregie. Het uitkeringsorgaan is
hiervoor sterk afhankelijk van de arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Twee afzonderlijk bestuurde organisaties bieden niet de beste
voorwaarde. Integendeel: er is dan een groot risico aanwezig dat beide
organisaties in de uitvoermg langs elkaar heen werken, zoals het
onderzoek aantoont Dit pleit ervoor de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de WW en die voor de arbeidsbemiddeling in èén hand te
stellen.

In concreto stelt de commissie voor de totale verantwoordelijkheid
over te dragen aan de Regionale Besturen Arbeidsvoorziening (RBA's).
De RBA's sluiten voor deze nieuwe taak contracten af met daartoe
geëigende administratiekantoren. Het is niet de bedoeling dat deze taak
door de huidige medewerkers van de RBA's ter hand wordt genomen.

Een niet onbelangrijk voordeel van de verantwoordelijkheidstoedeling
aan de RBA's is de samenstelling van deze besturen. Hierin zitten alle
belanghebbenden, te weten de werkgevers, de werknemers en de
gemeenten. De laatsten hebben als verantwoordelijken voor het sluitstuk
van de werkloosheidsregeling, de RWW, belang bij een effectieve
begeleiding en bemiddeling van werklozen.

Het functioneren van de RBA's is in dit onderzoek niet aan de orde,
daarover geeft de commissie dus ook geen oordeel. Wel vereist het
voorstel van de commissie ook binnen de arbeidsbureaus specifieke
aandacht en personele inspanning. Daarover wenst de commissie geen
misverstand te laten bestaan.

2.3 Administraties

2.3.1 Contracten

Aan de onduidelijke positie van de administraties komt een einde door
de verantwoordelijke besturen te verplichten op basis van contracten de
uitvoering uit te besteden aan uitvoeringskantoren. Dit geldt dus voor het
bestuur dat verantwoordelijk wordt voor de AR en het geldt voor de
RBA's.

De verantwoordelijke besturen zijn aanspreekbaar op de prijs-kwaliteit–
verhouding van het overeengekomen contract. De uitvoeringskosten
worden afzonderlijk bij de fondsen gedeclareerd.

De thans fungerende bedrijfsverenigingen met hun publiekrechtelijke
status spelen hierin geen rol. De onder hun verantwoordelijkheid functio–
nerende administraties kunnen als privaatrechtelijke organisaties wèl
contractpartij zijn. Dit betekent dat de administraties die zich op deze
markt willen begeven eerst een privaatrechtelijke status moeten
aannemen. Bestaande administraties buiten de sociale zekerheid, zoals
particuliere verzekeringsbedrijven kunnen zich ook als contractpartij
aanbieden. De administraties waaraan opdrachten worden verleend
dienen erkend te worden door het onafhankelijk toezichtorgaan.
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2.3.2 Andere taken

De bedrijfstaksgewijze organisatie van de huidige uitvoering komt
vooral naar voren bij de aanvullingen op het wettelijk deel van de uitke–
ringen en bij de uitvoering van andere taken. Het belang van sociale
partners bij een adequate uitvoermg van déze taken is onmiskenbaar. De
privaatrechtelijke administratiekantoren hebben uiteraard de vrijheid om
ook deze taken voor CAO-partijen uit te voeren, maar dan eveneens
onder afzonderlijke contractuele verhoudingen.

2.4 Toezicht en controle

2.4.1 Onafhankelijk toezicht

De Sociale Verzekeringsraad (SVR) wordt opgeheven. Het toezicht op
de uitvoermg van de Arbeidsongeschiktheidsregeling en de Werkloos–
heidswet wordt opgedragen aan een bij wet in te stellen onafhankelijk
toezichtorgaan. Dit orgaan, de Sociale Verzekeringskamer (SVK), kent
uitsluitend door de Kroon benoemde onafhankelijke ieden. Jaarlijks
wordt over de uitoefening van het toezicht en de resultaten hiervan een
rapport uitgebracht aan de Staten-Generaal. Het toezichtorgaan krijgt de
mogelijkheid een dwingende aanwijzing te geven aan een uitvoerings–
orgaan. De SVK geeft bij voorrang gestalte aan een systematische vorm
van sociaal-medisch toezicht.

2.4.2 Controle

Het beheer van de fondsen wordt ondergebracht bij de Sociale Verze–
keringskamer (SVK). De fondsen worden op rechtmatigheid en doelma–
tigheid van de uitvoering gecontroleerd. Uitvoeringskosten vormen een
afzonderlijk onderwerp van controle. De SVK krijgt de bevoegdheid de
uitvoeringskosten indien noodzakelijk te budgetteren. De vaststelling van
premies vindt plaats door de SVK. De minister van Sociale Zaken heeft
hier geen bevoegdheden. Hij kan uitsluitend achteraf bij de vaststelling
over een volgende periode corrigerend optreden, indien is gebleken dat
er onaanvaardbare risico's zijn genomen. Om overmatige vermogens–
vorming in de fondsen te voorkomen worden randvoorwaarden in de wet
opgenomen.

2.5 Advisering

2.5.1 SER-Adviesorgaan

Als de wet dit voorschrijft of als het kabinet dit wenselijk acht, wordt
de Sociaal Economische Raad (SER) als adviesorgaan aangesproken. Een
deel van de personele capaciteit en deskundigheid van de Sociale Verze–
keringsraad (SVR) wordt daartoe overgedragen aan de SER.

2.5.2. Onderzoek

De onderzoeksfunctie van de SVR wordt voor een deel ondergebracht
bij de Sociale Verzekeringskamer. Een ander deel kan worden overge–
dragen aan de SER.

2.6 Ministerie

2.6.1 Uitvoeringstoets

Het ministerie dient sterker rekening te houden met de uitvoerings–
aspecten van de sociale-zekerheidswetgeving. Daartoe wordt een uitvoe–
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ringstoets ingevoerd. Voorts brengt de minister over nieuwe wet– en
regelgeving periodiek aan de Staten-Generaal een rapport uit over de
uitvoeringseffecten. Dit rapport wordt voorbereid door de Sociale Verze–
keringskamer.

2.7 Beroepsrechter

2.7.1 Algemeen belang

Het algemeen belang dient nadrukkelijk vertegenwoordigd te zijn in de
rechtspraak. Het onafhankelijk toezichtorgaan krijgt hiertoe bij wet de
mogelijkheid om een beslissing van een uitvoeringsorgaan aan te
vechten.

2.7.2 Belasting rechterlijke macht

Als gevolg van de opheffing van de Ziektewet en de verlenging van de
termijn waarbinnen zieken niet kunnen worden ontsiagen, zal het beroep
op de civiele rechter kunnen toenemen. Een soortgelijk effect kan ook
uitgaan van de strengere selectie bij de nieuwe arbeidsongeschiktheids–
regeling. Conflicterende belangen zullen vaker voor de civiele rechter
worden uitgevochten.
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Afkortingenlijst

AAf Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
AB Algemeen Bestuur
ABW Algemene Bijstandswet
ACD Arbeids Complexen Documentatie
AD Arbeidsdeskundige
AG Adviserend geneeskundige
AKER's Afdelingskassen Eigen-risicodragers
AMVB Algemene maatregel van bestuur
AOf Arbeidsongeschiktheidsfonds
AOV (Individuele) Arbeidsongeschiktheidsverzekering
AOW Algemene Ouderdomswet
AR Arbeidsongeschiktheidsregeling
ARBO(wet) Arbeidsomstandigheden(wet)
ARBVO Arbeidsvoorziening
AROB Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen
AS Algemeen Secretaris
ASF Stichting Agrarische Sociale Fondsen
ATS Administratieve Termijnstelling
AWB Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWf Algemeen Werkloosheidsfonds
AZ Algemene Zaken
BAB Wet Beroep Administratieve Beschikkingen
BAC Bestuursadvies Commissie
BAR Beleidsadviesraad
BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudmgen
BGO Bedrijfsgezondheidsdienst
BGVB Bedrijfsgebonden Verzuimbegeleiding
BGW Bedrijfsgebonden werken
BGWI Bedrijfsgericht-Werken-lnformatiesysteem
BGZ Bedrijfsgezondheidszorg
BPF Bedrijfpensioenfondsen
BU Bovenwettelijke Uitkering
BuPo Het VN-verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten
BV Bedrijfsvereniging
BVAB BV Agrarisch Bedrijf
BVB BV Bakkersbedrijf
BVG BV voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
BVK BV voor het Kledingbedrijf
BVO Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten
BVS BV Slagers
BVTI BV Tabaksverwerkende Industrieën
BW Burgerlijk Wetboek
BWU Bovenwettelijke Uitkeringen
CAK Centraal Administratie Kantoor
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CAV Commissie Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
CBA Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP Centraal Economisch Plan
CF Centrale Fondsen
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
COMED Commissie van Externe Deskundigen
COSZ CommissieOnderzoek Sociale Zekerheid
CPB Centraal Planbureau
CPSV Centrale Personenregistratie Sociale Verzekeringen
CRvB Centrale Raad van Beroep
CSG College voor Sociale Geneeskunde
CSL Commissie coördinatie sociale verzekering en loonbelasting
CSV Coördinatiewet Sociale Verzekering
CTU Commissie Toezicht Uitvoeringsorganen
CWV Commissie Werkloosheidsverzekeringen
DAD Districtsarbeidsdeskundige
DB Dagelijks Bestuur
DCA Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden
DCE Directie Coördinatie Emancipatiebeleid
DETAM BV voor de Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
DG Directeur Generaal
DGA Directoraat-Generaal Arbeid
DGABA Directoraat Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden
DGSZ Directoraat Generaal Sociale Zekerheid
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Dl Dienst Inspecties
DIA Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen
OK Districtskantoor
EK Eerste Kamer
ER Eigen Risico-drager
ER Emancipatie Raad
FBV Federatie van Bedrijfsverenigingen
FEBO Hoofddirectie Financieel-Economisch Beleid en Onderzoek
FIS Functie Informatie Systeem
FNV Federatie Nationaal Vakverbond
FTE Full time equivalenten
FVP Fonds Voorheffing Pensioenen
GAB Gewestelijk Arbeidsbureau
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GBA Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GBK Gemeenschappelijk beleidskader
GBO Gemeenschappelijk Bestuursorgaan
GEO Grote Efficiency Operatie
GIB Gemeenschappelijk Instituut van Bedrijfsverenigingen
GMD Gemeenschappelijke Medische Dienst
GSD Gemeentelijke Sociale Dienst
GTW Gezinstoeslagenwet
GUO Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan
HABIVI BV voor de Haven– en aanverwante bedrijven, Binnenscheepvaart en

Visserij
HR Hoge Raad der Nederlanden
IOAW Wet Inkomensvoorzienmg Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

Werkloze Werknemers
IOAZ Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

gewezen Zelfstandigen
IOF Invaliditeits en Ouderdomsfonds
IOW Wet Inkomensvoorziening Oudere Werkloze Werknemers
ISMO Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik
IW Invaliditeitswet
IWS Invoeringswet Stelselherziening Sociale Zekerheid
KB Koninklijk Besluit
KC Kleine Commissie
KNBTB Katholieke Nederlandse Boeren– en Tuindersbond
KNLC Koninklijk Nederlands Landbouw Comité
KNOV Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond
KRS Kaderregeling Scholing
LTD Loontechnische Dienst
MHP Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel
MvA Memorie van Antwoord
MvT Memorie van Toelichting
NAB Nieuwe Algemene BV
NCBTB Nederlandse Christelijke Boeren– en Tuindersbond
NCOV Nederlands Christelijk Ondernernersverbond
NCW Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
NIB Nieuwe Industnele BV
nWW nieuwe Werkloosheidswet
OCV Openbare Commissie Vergadering
OM Openbaar Ministerie
OOW Oudere Ongehuwde Werkende
OSF Overleg SVR/FBV/GMD
OSV Organisatiewet Sociale Verzekering
OWA Overlegorgaan Werkloosheid– en Arbeidsvoorzieningen
PES Project Evaluatie Stelselherziening
PUK Project Uitvoeringskosten
RAC Regionale Advies Commissie
RBA Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
RBD Rijksbelastmgdienst
RCC Regionale Coördinatie Commissie
RCO Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties
RSV Rechtspraak Sociale Verzekering
RVB Rijksverzekeringsbank
RvB Raden van Beroep
RWW Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers
SCP Sociaal Cultureel Planbureau
SDAP Sociaal Democratische Arbeiders Partij
SER Sociaal-Economische Raad
SFB Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid
SMT Sociaal-Medisch Toezicht
Sofi-nummer Sociaal fiscaal nummer
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SPF Spoorwegenpensioenfonds
SPW Spoorweg Pensioenwet
STAR Stichting van de Arbeid
Stb Staatsblad
Stcrt Staatscourant
SV Sociale Verzekenng
SVB Sociale Verzekermgsbank
SVR Sociale Verzekermgsraad
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TAV Terugdrmgmg Arbeidsongeschiktheidsvolume
TBA Terugdrmging Beroep Arbeidsongeschiktheidsregelingen
TBS Toegangsbeveiligingssysteem
TCU Technische Contactgroep van de Uitvoeringsorganen
Tf Toeslagenfonds
TK Tweede Kamer
Tw Toeslagenwet
TWVA Tripartite Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen
TZ Terugdringing Ziekteverzuim
UCV Uitgebreide Commissie Vergadering
Unie BLHP Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel
VBVB Voor beroep vatbare beslissing
VC SZW Vaste Commissie SZW
VG Verzekeringsgeneeskundige
VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen
VNW Verbond van Nederlandse Werkgevers
VSV Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering
VZA Verzekerdenadministratie
WAGW Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIGB Werkgroep Informatie-uitwisseling tussen GAB's en Bedrijfsverenigingen
WKA Wet Keten Aansprakelijkheid
WOAU Wet Onbeloonde Arbeid door Uitkeringsgerechtigden
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WTB Wetstechnische beoordelaar
WTC Wetstechnische Commissie
WW Werkloosheidswet
WWV Wet Werkloosheidsvoorziening
ZA Zelfadministrerend
ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan Sociale Verzekering
ZW Ziektewet
ZZP Zelfstandigen Zonder Personeel
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