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1 tot en met 3 
Zowel in Bestek '81 en de Voortgangsnota, als in de beantwoord ing van 

vragen naar aanleiding van beide nota's is gesteld, dat de matigingseffecten 
van het vo lumebele id slechts indicatief en voor een samenstel van maatre-
gelen zijn te kwanti f iceren. In de begeleidende brief bij de notit ie vo lumebe-
leid word t nog eens nadrukkelijk gesteld dat de effectiviteit van het vo lume-
beleid slechts in beperkte mate meetbaar is. Paragraaf 5 van de notit ie geeft 
een zo goed mogeli jke indicatie en gaat nader op de problemen van een ef-
fect iv i tei ts-meting in. Met name is we in ig bekend over de mate waar in een 
volumebele id leidt tot substitutie-effecten op de arbeidsmarkt. Die houden 
in dat door maatregelen in het kader van het vo lumebele id een arbeids-
plaats door een (potentiële) ui tker ingsgerecht igde word t bezet, zonder dat 
is aan te geven in hoeverre dat leidt tot een betere bezetting van het aantal 
beschikbare arbeidsplaatsen in totaal. Aangenomen mag echter worden dat 
bescherming van de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt ertoe kan bi jdra-
gen, dat sterkere groepen tot grotere mobi l i te i t worden gedwongen. Daar-
door ontstaat een betere aansluit ing van vraag en aanbod. 

Bovendien zijn er maatregelen waardoor niet alleen een betere slui t ing 
van vraag en aanbod ontstaat, maar ook nieuwe (aanvullende) arbeidsplaat-
sen worden gecreëerd (zie notit ie vo lumebele id blz. 36). 

Een en ander is hier nog eens zo ui tvoer ing toegel icht om aan te du iden 
dat een exacte met ing van de effecten van het totale vo lumebele id , laat 
staan van maatregelen afzonderli jk, vr i jwel niet mogel i jk is. Niet alleen ont-
breken thans daarvoor eventueel noodzakeli jke onderzoeken en meettech-
nieken, maar de vraag is zelfs in hoeverre die voor een integrale met ing zijn 
te ontwikkelen. In deel-onderzoeken zullen de juist weer voor de doeltref-
fendheid doorslaggevende substitutie-effecten ontbreken. Word t nu - en dat 
is de meest essentiële vraag - door een onvoldoende kwanti tat ieve onder-
bouwing dan wel specificatie van uiteindeli jke effecten een vo lumebele id in-
houdeli jk minder zinvol? Het is noodzakelijk een dergeli jke suggestie met al-
le kracht te bestri jden. 

Allereerst houdt vo lumebele id een duidel i jke beleidsconceptie in , name-
lijk de duidel i jke wi l de noodzakelijke beperking van het beslag dat de sociale 
zekerheid op de collectieve middelen legt in de eerste plaats te bereiken 
door een verminder ing van het beroep dat mensen op sociale zekerheid 
moeten doen. Ook al zijn de resultaten niet direct meetbaar, ze zullen wel 
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blijken uit de wijze waarop dat beslag op de collectieve middelen zich feite-
lijk ontwikkelt. In de Sociale Meerjarenramingen voor 1980 (hoofdstuk 4) 
wordt uitgebreid op de feitelijke volumeontwikkeling in de achterliggende 
periode en de verwachtingen voor de toekomst ingegaan. 

Ook wordt aangegeven hoe het reële beslag van de sociale zekerheid op 
het nationaal inkomen zich heeft ontwikkeld en binnen welke marges de ont-
wikkeling in de toekomst zich zal afspelen. Niet alleen de volume-ontwikke-
ling, maar ook de reële inkomensverbetering in de particuliere sector en de 
reële groei van het nationaal inkomen zijn daarvoor bepalend. De bedoeling 
is deze wijze van analyse -d ie een beter beeld geeft dan de premiedruk" in 
de toekomst nader uit te werken. Een vergelijking met andere sectoren van 
overheidsuitgaven lijkt bovendien zinvol. 

Behalve vanuit deze macro-behandeling is het consequent voeren van een 
volumebeleid vooral ook van belang voor de individuele uitkeringsgerech-
tigden. 

Paragraaf 5.2 en 5.3 van de notitie volumebeleid gaan erop in. Dat neemt 
niet weg dat betere informatie en meer onderzoek gewenst zijn. 

Verder nog een kanttekening bij de in Bestek '81, de Voortgangsnota en de 
notitie volumebeleid genoemde besparingsbedragen. Het totaal van de ge-
raamde besparingen ligt op f 650 min. in 1981. Daarvan hangt - zo kan bij 
benadering worden gesteld - circa de helft samen met maatregelen gericht 
op het tegengaan van misbruik en fraude. Daarop is in deze notitie over het 
volumebeleid slechts in inventariserende zin ingegaan. De in de notitie be-
sproken maatregelen richten zich vooral op het terugdringen van onnodige 
werkloosheid en het vermijdbaar verzuim wegens ziekte of arbeids-
ongeschiktheid. Centraal staat de vraag hoe kan worden voorkomen dat 
mensen buiten hun schuld en onnodig een beroep op sociale zekerheid 
moeten doen. 

De door het daarop gerichte beleid te bereiken besparingen houden in dat 
circa 15 000 mensen weer opnieuw een arbeidsplaats gaan bezetten of dat 
voor hen een arbeidsplaats behouden blijft. 

Wij zijn er ten volle van overtuigd dat dit met het in de notitie volumebe-
leid besproken scala van maatregelen ten minste mogelijk moet zijn. Eerder 
gaan de gedachten zelfs in de richting van een veelvoud daarvan. 

Juist omdat de meetbaarheid van effecten zo beperkt is, lijkt het echter 
goed daarvan niet bij voorbaat uit te gaan. 

Zoals in de begeleidende brief bij de notitie volumebeleid is gesteld vor-
men de in deze notitie voorgestelde maatregelen vooral een nadere invul-
ling en nadere concretisering van het in Bestek '81 geschetste beleid. De be-
sparingen uit Bestek '81 en de Voortgangsnota blijven dan ook uitgangs-
punt. 

4 
Het stelsel van de sociale zekerheid dient - zo is onder meer in Bestek '81, 

blz. 37, gesteld - vanuit de solidariteit van werkenden met niet-werkenden 
als een belangrijke maatschappelijke verworvenheid te worden gewaar-
deerd. Hoe belangrijk deze collectieve solidariteit ten opzichte van de niet-
actieven ook is, daaraan zijn echter ook grenzen gesteld. Grenzen gelegen bij 
de actieven ten aanzien van hun mogelijkheid en blijvende bereidheid de 
toenemende omvang van de collectieve lasten en daarmee een persoonlijke 
solidariteit ten opzichte van niet-actieven te dragen. Grenzen ook ten aan-
zien van het beroep dat niet-actieven op de solidariteit mogen doen. Van hen 
mag worden gevraagd de duur van het beroep op sociale zekerheid zo kort 
mogelijk te doen zijn. 

De duur van dat beroep hangt echter niet alleen - en meestal zelfs niet in 
de eerste plaats - af van de uitkeringsgerechtigden. Op de gemeenschap 
rust de verplichting niet-actieven de mogelijkheid tot herintreding in het ar-
beidsproceste bieden. Daarvoor is het aantal arbeidsplaatsen, maar ook - en 
daarover gaat het in de notitie volumebeleid - de aansluiting tussen vraag en 
aanbod van belang. Om een betere aansluiting te verkrijgen rust opnieuw 
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een verplichting op de individuele uitkeringsgerechtigden om mee te wer-
ken aan maatregelen die daarop gericht zijn. Die verplichting rust echter ook 
op bedrijven en op al die beleids- en uitvoeringsorganen die beschikken 
over de instrumenten en de deskundigheid om belemmeringen daartoe weg 
te nemen. Van hen mag worden verwacht dat zij gecoördineerd zoeken naar 
mogelijkheden tot herplaatsing van werklozen en arbeidsongeschikten. Opdat 
punt zijn nog veel verbeteringen en aanpassingen mogelijk en noodzakelijk. 
Zowel de notitie volumebeleid als het interimrapport «Organisatie van de be-
heersing van de sociale zekerheid» gaan daar op in. 

Slechts in evenwicht met eisen, die worden gesteld met beleidsverant-
woordelijkheid, aan bedrijven en aan uitvoeringsorganen op verschillende 
beleidsterreinen, kunnen op grond van de verplichting tot individuele solida-
riteit eisen aan uitkeringsgerechtigden worden gesteld. Slechts vanuit die 
wederkerigheid en voor het geval uitkeringsgerechtigden niet aan de op die 
basis te stellen eisen voldoen, kan de aantrekkingskracht c.q. de kwaliteit 
van het stelsel als een zelfstandige factor voor het beroep op sociale zeker-
heid worden aangemerkt. Dan is er sprake van oneigenlijk gebruik c.q. mis-
bruik. 

In die situatie is het aanscherpen van wettelijke bepalingen respectievelijk 
het toepassen van sancties gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk om de col-
lectieve solidariteit niet te frustreren (zie ook notitie volumebeleid paragraaf 
4.2.1., laatste zin). Dit betekent echter geenszins dat voor het voeren van een 
werkelijk volumebeleid als enige volume-component vanuit het beleidster-
rein van de sociale zekerheid de wetgeving resulteert. De wetgeving op het 
gebied van de sociale zekerheid wordt gekenmerkt door een veelvuldig ge-
bruik van zogenaamde blanco-begrippen (bij voorbeeld de begrippen ziekte, 
onvrijwillige werkloosheid, passende arbeid) en discretionaire bevoegdhe-
den. Het opnemen van blanco-begrippen en discretionaire bevoegdheden 
geschiedt doorgaans bewust. Enerzijds omdat de wetgever onderkent, dat 
hij niet alles (en zeker niet tot in detail) kan regelen en anderzijds om ruimte 
te bieden aan wat men wel noemt de «appreciatie van het individuele ge-
val». Dit maakt dat de uitvoering van de sociale zekerheidsregeling niet kan 
en mag worden gezien als het simpel toepassen van een regel op een con-
creet geval. De sociale zekerheidsregelingen bieden de uitvoerende instan-
ties een vrije beleidsruimte. Daardoor speelt de uitvoering een belangrijke 
rol. Zeker ook ten aanzien van het volumebeleid. Immers de wijze waarop 
begrippen als passende arbeid, onvrijwillige werkloosheid en ziekte in de 
praktijk worden «ingevuld», bepaalt mede de vraag of iemand in een concre-
te situatie recht op uitkering krijgt en is daarmee van wezenlijke invloed op 
de omvang van het totale beroep op sociale zekerheidsuitkeringen. 

Daarnaast zijn ook het beleid van de uitvoeringsorganen en de procedures 
rond de toekenning van uitkeringen van groot belang voor het volumebe-
leid. Zo wordt algemeen onderkend dat het tijdig inzetten van revalidatie een 
bekorting van de duur van arbeidsongeschiktheid tot gevolg kan hebben. 

Ook kan voorlichting over bepaalde speciale regelingen, zoals de loonsup-
pletieregeling en de loongarantieregeling, ertoe bijdragen dat werklozen de 
financiële drempel naar het aanvaarden van lager betaald werk overwinnen. 
Het zijn met name de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidsregelin-
gen die hierbij, in nauwe samenwerking met de organen op andere terreinen 
(zoals in het laatste voorbeeld de arbeidsbureaus), een belangrijke positie in-
nemen. Om die reden wordt in de notitie volumebeleid en ook in het interim-
rapport «Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid» bijzonde-
re aandacht besteed aan de rol die de uitvoeringsorganen van de sociale ze-
kerheidsregelingen bij het volumebeleid spelen alsmede aan de invloed van 
procedures en de coördinatie met andere organen op de mogelijkheden om 
een effectief volumebeleid te voeren. 

Die punten (in de notitie volumebeleid is onder meer nog genoemd de 
verdiscontering van werkloosheid in het arbeidsongeschiktheidspercenta-
ge) vormen dus een aangrijpingspunt voor het voeren van een volumebe-
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leid in die zin, dat men door een zorgvuldiger afweging en invulling, en 
soms ook een stringenter toepassen van normen, de omvang van het be-
roep op sociale zekerheidsuitkeringen kan verminderen. 

Een soortgelijk aangrijpingspunt, maar dan wel gelegen in de fase vóórdat 
de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen aan de orde komt, is te 
vinden in de hantering van de criteria bij het verlenen van een ontslagver-
gunning aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het is duidelijk dat indien in 
minder gevallen dan tot nu toe ontslag wordt verleend aan gedeeltelijk ar-
beidsongeschikten die in het eigen bedrijf aangepaste arbeid kunnen verrichter 
het beroep op (loonvervangende) uitkeringen wegens volledige werkloos-
heid of arbeidsongeschiktheid zal afnemen. 

Een ander punt dat het beroep op sociale zekerheid wezenlijk beïnvloedt is 
de bereidheid van werkgevers om (bij voorbeeld) gehandicapte en oudere 
(in de notitie is abusievelijk vermeld andere) werknemers in dienstte nou-
den. 

Het effect daarvan is met name zo groot omdat gehandicapten en ouderen 
een zwakke positie innemen op de arbeidsmarkt en derhalve bij een eventu-
eel buiten het arbeidsproces geraken doorgaans een vrij langdurig beroep 
op uitkeringen moeten doen. 

Gegeven het feit van het bestaan van deze volumebeperkende factoren zal 
daar vanuit het volumebeleid bijzondere aandacht aan moeten worden besteed 

Uiteraard blijft ook de rol van de wetgever ten aanzien van hetvolumebe-
leid een uiterst belangrijke. De Regering acht het overigens niet juist te stel-
len, dat die wetgever de laatste jaren geen volumebeperkende maar juist vo-
lumeverruimende maatregelen heeft getroffen. 

Waar de wetgever in het kader van de sociale zekerheid optreedt door het 
ontwerpen van nieuwe regelingen (bij voorbeeld de AAW) of het uitbreiden 
van het toepassingsbereik van bestaande regelingen (bij voorbeeld de uit-
breiding van de kring van verzekerden in 1967) doet de wetgever dit om be-
paalde (doorgaans geldelijke) gevolgen van bepaalde (doorgaans inkom-
stenbedreigende) gebeurtenissen op te vangen, in die gevallen, waarin is 
gebleken, dat de opvang daarvan op andere wijze niet mogelijk of onvol-
doende is. 

Het is onjuist deze activiteiten van de wetgever aan te merken als volume-
verruimende maatregelen. Het volume was er immers al en dat brengt juist 
de wetgever tot het treffen van zijn regeling. Bij het volumebeleid gaat het er 
om dit volume te beperken. Dat wil zeggen dat het intreden van de gebeurte-
nis moet worden voorkomen, dan wel dat de gevolgen van het intreden van 
die gebeurtenis zodanig verzacht worden dat een beroep op een sociale uit-
kering kan worden voorkomen of aanzienlijk verminderd, vooral wat de duur 
ervan betreft. De wetgever zal uiteraard in alle regelingen die hij treft moeten 
zorgen dat voldoende aangrijpingspunten worden geboden om een derge-
lijk volumebeleid ook inhoud te geven in de uitvoering. De wetgever heeft 
hieraan de afgelopen jaren veel aandacht besteed. Gewezen kan worden op 
het tot stand komen van een regeling die het mogelijk maakt voorzieningen 
te treffen tot behoud of herstel van de arbeidsongeschiktheid (voorheen arti-
kel 60 WAO, thans artikel 57 AAW), het tot stand komen van scholingsrege-
lingen, werkverruimende maatregelen, de loonsuppletieregeling, de wijzi-
ging van artikel 44 WAO, e.d. 

In dit kader passen ook de wetswijzigingen die in de notitie volumebeleid 
zijn voorgesteld. Een groot deel van de voorstellen is daarnaast gericht op 
het uitvoeringsproces. De effectiviteit van de instrumenten die de wetgever 
in zijn regelingen opneemt hangt immers voor een groot deel af van het (tij-
dig) onderkennen van gevallen waarin die instrumenten toepassing kunnen 
en moeten vinden. Het detailniveau waarop de concrete korte-termijn-
maatregelen zich bewegen moet dan ook eerder als een stimulans dan als 
een beletsel voor het van de grond komen van een effectief volumebeleid 
worden gezien. De Regering verwacht ook van die korte-termijnmaatregelen 
een volume-beperking. 
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Des te spij t iger is het te moeten constateren dat de bedr i j fsverenigingen, 
en met name de Federatie van Bedri j fsverenigingen - bli jkens een reactie 
aan uw commiss ie - een ander oordeel hebben over de aangekondigde 
maatregelen en de rol die de ui tvoer ing bij het vo lumebele id kan spelen. 

Overigens moet worden opgemerkt , dat de constater ing van de Federatie 
van Bedri j fsverenigingen, dat de voorgestelde maatregelen niet tot vo lume-
beperking zullen bi jdragen, kennelijk is gegrond op naar haar oordeel ont-
brekende of te summier behandelde vo lumebepalende factoren. De Federa-
tie noemt in dat verband o.a. demograf ische, sociaal-economische en 
medische factoren en de organisatie van de sociale zekerheid. Zij gaat daar-
mee evenwel voorb i j aan de aard en het doel van de notit ie en aan andere 
reeds bij de Kamer aanhangig gemaakte voorstel len en nota's (waaronder 
de nota «het beleid ter zake van de gezondheidszorg met het oog op de kos-
tenontwikkel ing» (nr. 15540), de instel l ing van de Interdepartementale 
Stuurgroep oneigenl i jk gebruik en misbruik, het wetsontwerp tot uitzonde-
ring van de ziekengeldverzekering voor personen van 65 jaar en ouder (nr. 
15 696) en in het bi jzonder het in ter imrapport «Organisatie van de beheersing 
van de sociale zekerheid»). 

5 
De doelstel l ingen van het vo lumebele id zijn in essentie verwoord in de 

aanbiedingsbrief. Een ongeremde groei van het noodzakelijk beroep op so-
ciale zekerheid word t daar zowel maatschappeli jk onaanvaardbaar als van-
wege zijn sociaal-economische consequenties ongewenst genoemd. Het 
voorkómen dat een beroep op sociale zekerheid moet worden gedaan vo rmt 
één van de doelstel l ingen van het totale beleid van de Regering. Het vo lume-
beleid vo rmt daarvan een onderdeel. Niet alle beleidsmaatregelen die direct 
of indirect bi jdragen tot een beperking van de vo lumest i jg ing worden gere-
kend tot het vo lumebele id , zoals dat in deze notit ie is afgegrensd. Zo zijn de 
mogel i jkheden tot een beperking van de vo lumest i jg ing voor een zeer 
belangri jk deel afhankelijk van de mate waar in arbeidsplaatsen beschikbaar 
zi jn. Een samenspel van maatregelen van zowel de Regering als de sociale 
partners richt zich op herstel en behoud van arbeidsplaatsen. 

Het vo lumebe/e/d neemt het aantal beschikbare arbeidsplaatsen en het 
werkgelegenheidsbeleid als randvoorwaarde en werkt complementa i r op 
het beleid dat ertoe moet leiden dat aantal te vergroten. Het omvat al die 
maatregelen die kunnen voorkomen dat nu of in de toekomst arbeidsplaat-
sen onnodig onbezet bl i jven. Gesproken word t daarom van «onnodige» 
werk loosheid en «vermijdbaar» verzuim. Het vo lumebele id beziet welke mo-
geli jkheden er zijn o m vanuit het sociale-zekerheidsstelsel en zijn ui tvoer ing 
in samenhang met maatregelen op aangrenzende beleidsterreinen (arbeids-
voorziening, arbeidsomstandigheden, sociale geneeskunde, etc.) tot een zo 
vol ledig mogel i jke bezetting van de beschikbare arbeidsplaatsen te komen. 
Het kabinet heef t in de notit ie vo lumebele id daartoe - ten dele in aanvul l ing 
op eerdere stukken, zoals de desbetreffende paragraaf uit Bestek ' 8 1 , de 
Voortgangsnota, het ontwerp-arbeidsomstandighedenwet, de notit ie over 
de jeugdwerk loosheid, etc. - een groot aantal voorstel len gedaan, zowel 
voor de korte als voor de langere termi jn . In die zin is er sprake van een door-
lopende beleidsontwikkel ing en beleidsinvul l ing. De noodzaak de aangege-
ven doelstel l ingen op zo kort mogel i jke te rmi jn te realiseren vraagt o m een 
aanpak, waar in op korte termi jn maatregelen worden getroffen die passen in 
beleidsl i jnen op langere termi jn . Voor de langere termi jn worden dan meer 
fundamentele oplossingen nagestreefd in de sfeer van stelsel en ui tvoer ing. 
Taakstellend is op korte termi jn een zo groot mogel i jk effect te bereiken dat 
past in een voortgaand proces op langere termi jn . Een kwanti f icering van 
die effecten is moeil i jk te geven, zoals bij het an twoord op de vragen 1 t /m 3 
is toegelicht. 
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6 
Eind 1976 heeft de SER eigener beweging een werkgroep ingesteld, die 

zich in technische zin zou moeten beraden over mogelijke maatregelen tot 
volumebeperking in de zgn. werknemersverzekeringen (ZW, WAO, WW). 
Deze werkgroep heeft begin 1977 besloten de problematiek fasegewijs aan 
te pakken. In de eerste fase zou centraal staan de voorbereiding van een ad-
vies over het voorkomen van vermijdbaar verzuim bij ziekte en arbeids-
ongeschiktheid. In de tweede fase zou het volumebeleid in het kader van de 
werkloosheidsregelingen aan de orde komen. 

Verwacht mag worden dat de genoemde eerste fase binnen enkele maan-
den zal worden afgerond en zal resulteren in een concept-advies aan de 
Raad. Eerst daarna zullen beslissingen worden genomen over de tweede 
fase. 

7 
Zowel in de aanbiedingsbrief als in de notitie zelf is gesteld dat de moge-

lijkheden om een beroep op sociale-zekerheidsregelingen te beperken voor 
een zeer belangrijk deel afhankelijk zijn van de mate waarin arbeidsplaatsen 
beschikbaar zijn. Het behoud en de creatie van voldoende arbeidsplaatsen, 
zowel in de particuliere als in de collectieve sector, streeft de Regering na 
met een algemeen beleidsprogramma, dat in hoofdzaak reeds in Bestek '81 
en in aanvullend beleid waaronder het Arbeidsplaatsenplan, is uiteengezet. 
In de begroting voor 1980 is daar ten aanzien van de arbeidsplaatsen bij de 
overheid en in de kwartaire sector nog een nadere invulling aan gegeven. De 
notitie volumebeleid neemt dat algemene werkgelegenheidsbeleid en de 
onderdelen daarvan, i.c. de werkgelegenheid in de collectieve en semi-col-
lectieve sector, als startpunt. De notitie is toegespitst op de samenhang in 
beleid op het gebied van o.a. de sociale zekerheid, de arbeidsvoorziening en 
de arbeidsomstandigheden en de daarin gelegen aanknopingspunten om te 
voorkomen dat de beschikbare arbeidsplaatsen onnodig onbezet blijven. 

8 
In de Sociale Meerjarenramingen is rekening gehouden met de volgende 

volume-ontwikkelingen: 

1979 1983 

x 1000 

WAO 
AAW 
Ziektewet 
WW 
WWV 
RWW 
WSW 

460 540 
165 210 
245 280 
46 19 
81 60 
77 75 
72 78 

9 
In het lopende WAO-determinanten-onderzoek wordt aandacht besteed 

aan factoren die mogelijk als verklaring kunnen dienen voor verschijnselen 
waarover de vraag gaat. De factoren die de toeloop naar de WAO tot gevolg 
hebben, zijn nog altijd onvoldoende bekend. Het is op dit moment dan ook 
nog niet mogelijk een afdoend antwoord op de vraag te formuleren. Wel kan 
worden waargenomen dat zich bij de boven-60-jarigen een zekere stabilisa-
tie aftekent op hoog niveau. Het toekenningsniveau blijft daarbij aanzienlijk 
hoger dan het voor jongeren geldende toekenningsniveau. De invloed van 
de verlengde VVW-regeling is niet bekend. Momenteel maken ca. 8 000 per-
sonen gebruik van deze regeling. Of een deel daarvan zonder de verlenging 
in de WAO zou zijn gekomen, en zo ja welk deel, is niet aan te geven. Naar 
blijkt, stijgen in de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder de aantallen toeken-
ningen van WAO-uitkeringen niet verder. Of dat alleen te maken heeft met 
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t /m 24 jaar 7 138 
25 - 34 jaar 13 353 
35 - 44 jaar 16 628 
45 - 54 jaar 23 154 
55 - 64 jaar 25 204 

het bereiken van een verzadigingsniveau, of dat ook de genoemde ver leng-
de WWV-regel ing en/of de VUT-regel ingen een rol spelen, is niet bekend. Op 
dit VUT-effect is nader ingegaan bij het an twoord op vraag 40. 

Het aandeel van de diagnose-categorie ongeval len in het totaal aantal ad-
viezen ter zake van WAO- en AAW/WAO-toekenningen bli jkt uit onderstaan-
de tabel : 

Jaar: 1978 

Leeftijd Totaal adviezen Adviezen met indeling in diagnose-
categorie ongevallen 

1156 
1258 
1042 
965 
790 

Totaal 85 477 5211 

Daar in de diagnose-categorie ongeval len niet word t geregistreerd wat de 
oorzaak van het ongeval is, kan geen uitsluitsel worden gegeven over het 
laatste gedeelte van de vraag. 

10 
Er zijn geen aanwijzingen in de r ichting van een direct verband tussen de 

st i jg ing van de loonkosten en de toename van het aantal arbeidsongeschik-
ten. De groei van het aantal arbeidsongeschikten moet veeleer gezocht wor-
den in de ontwikkel ingen van ons arbeidsbestel en de arbeidsmarkt in het al-
gemeen, die de vraag naar en het aanbod van arbeid in kwanti tat ieve en 
kwali tat ieve zin hebben gewi jz igd. De st i jg ing van de loonkosten is één van 
de elementen daarin. 

11 
De toekenningsfrequent ie heeft zich voor de bedoelde groep als volgt ont-

w ikke ld : 

In promillen 

Leeftijd 15 t/m 19 20 t /m 24 25 t /m 29 30 t /m 34 

m V m V m V m V 

1968 1,3 0,6 2,8 2,3 m: 4,3 v:5,2 
1972 2,4 1,2 4,4 3,6 6,5 9,1 8,2 12,7 
1976 2,8 2,0 7,3 7.7 9,4 15,5 10,9 22,3 
1977 4,3 2,4 7,7 8,2 9,7 15,8 10,5 21,7 
1978 7 5 9 9 10 15 13 21 

De oorzaken achter de aanzienli jke st i jg ing zijn nog niet aan het licht ge-
bracht. Veronderstel lenderwi js word t wel een aantal factoren genoemd die 
van invloed zouden kunnen zijn. Zo worden wel genoemd: 

- de discrepantie tussen opleid ingsniveau en de (te geringe) mogel i jkhe-
den to t ontp loo i ing van eigen init iatief zou stress in de hand werken, die in 
een aantal geval len tot arbeidsongeschiktheid zou le iden; 

- voor gehuwde v rouwen zou de fysieke belasting van het hebben van 
een dubbele verantwoordel i jkheid in een aantal gevallen arbeidsongeschikt-
heid ten gevolge hebben. Als dat juist is, dan zou de toenemende beroeps-
deelneming door gehuwde v rouwen voor een deel de sterke st i jg ing van het 
aantal toekenningen aan v rouwen verklaren. 

Of, en zo ja, in hoeverre deze en andere factoren een rol spelen zal door 
middel van onderzoek aan het licht moeten worden gebracht. 
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12 
Het in tabel 4 op blz. 12 verschafte ci j fermateriaal behelst voor mannen en 

v rouwen afzonderli jk een verdel ing over vier leeft i jdscategorieën. Daarbij 
blijkt de verdel ing bij v rouwen aanzienlijk af te wi jken van die bij mannen. 
Die afwi jk ing is het gevolg van de eveneens aanzienlijke afwi jking in leeftijds-
opbouw van de mannel i jke en vrouwel i jke beroepsbevolking. Bij v rouwen 
is de leeft i jdsgroep beneden 35 jaar verhoudingsgewi js sterk oververtegen-
woord igd . Hierin is de belangri jkste verklaring gegeven van het in de vraag 
gesignaleerde verschi jnsel. 

13 
In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat de aanduiding ABP-ver-

zekerden is gebruikt als verzamelbegrip. Naast verzekerden bij het Alge-
meen burgerl i jk pensioenfonds zijn in de genoemde cijfers namelijk ook ver-
zekerden bij andere organen begrepen, waarvan het belangrijkste het 
Spoorwegpensioenfonds is. Wat betreft de verwacht ing voor de toekomst: 
In de Sociale Meer jarenramingen word t uitgegaan van een jaarlijks aantal 
toekenningen van 12000. Deze veronderstel l ing steunt opeen smalle basis. 
Het historisch materiaal dat beschikbaar is met betrekking tot de invaliditeits-
pensioenen ABP is nameli jk maar zeer ten dele bruikbaar om de gemaakte 
veronderstel l ing te ondersteunen. 

14 
Aan de ziekengeldverslagen van de SVR kan het volgende worden ont-

leend: 

Gemiddeld aantal ziektedagen per 
ziektegeval 

1961 
1966 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Het is niet aan te geven wat de invloed op de toeneming van de gemiddel-
de verzuimduur is van afzonderli jke factoren. Wat de genoemde factor be-
treft : in hoeverre wacht t i jden in ziekenhuizen van invloed zijn op de gemid-
delde verzuimduur is niet bekend, evenmin of die duurver lengende invloed 
tussen 1961 en 1976 is toegenomen. Wel is door onderzoek (o.a. experiment 
Haarlem) aannemeli jk gemaakt, dat in een aantal onderzochte gevallen de 
verzuimduur had kunnen worden bekort door middel van een, gezien vanuit 
de patiënt, efficiënter afsprakensysteem. 

15 
De sterkere st i jg ing van het ziekteverzuim bij v rouwen dan bij mannen is 

niet te herleiden op een enkelvoudige oorzaak. Een factor kan zijn de st i jging 
van de beroepsdeelneming door gehuwde v rouwen. Juist bij deze categorie 
v rouwen word t een relatief hoog ziekteverzuim geconstateerd. Veelal wor-
den als verklar ingsgronden voor dit verschijnsel genoemd: 

- de dubbele belasting (werk-huishouden), die voor gehuwde vrouwen 
sterk speelt; 

- de neiging van de gehuwde v rouw om te verzuimen bij ziekte van ge-
zinsleden, die verzorging behoeven. 

mannen vrouwen 

23 20 
22 19 
23 22 
25 23 
24 24 
25 23 
25 24 
24 24 
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In hoeverre deze mogelijke oorzaken zich voordoen is overigens niet met 
enige nauwkeurigheid bekend. Ongetwijfeld zijn voorts nog andere invloe-
den werkzaam, waarvan één of meer zelfs nadrukkelijker verklaringsgron-
den voor het gememoreerde verschijnsel kunnen blijken. 

16 
Bij de berekening van de risicopercentages (niet ziekteverzuimpercenta-

ges: de wachtdagen, waarover geen uitkering wordt verleend, blijven voor 
de berekening van de risicopercentages buiten beschouwing) is uitgegaan 
van de in de ziekengeldverslagen vermelde aantallen verzekerde manjaren. 

Een splitsing naar mannen en vrouwen is daarbij niet beschikbaar. 
Wanneer echter wordt uitgegaan van de door de GMD berekende verze-

kerdenbestanden voor wat betreft de verhouding mannen/vrouwen kan wel 
een indicatie worden gegeven: 

Risicopercentages 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

mannen vrouwen totaal 

4,6 4,0 4,4 
5,3 3,9 4,9 
5,7 4,6 5,4 
5,8 5,3 5,7 
5,6 5,6 5,6 
5,9 5,9 5,9 
6,1 6,5 6,2 
6,4 7,1 6,6 
6,4 7,4 6,7 
6,5 7,6 6,8 

Voor een beschrijving van het mogelijk verschil in ontwikkeling voor man-
nen en vrouwen zij verwezen naar het antwoord op vraag 15. 

Werkloosheid in beroepsgroepen, gericht op de kwartaire sector 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 april 1979 

Mannen 

Onderwijzend en eredienst 
personeel 657 883 1691 2179 2425 3129 3764 5031 5940 5938 
Sociaal en geneesk. personeel 190 306 646 927 1317 2100 2399 2727 2941 2770 
w.v. verplegers 28 39 117 186 265 488 735 769 730 597 
Maatschappelijk werkers 31 42 86 128 174 469 862 1031 1174 1177 
Overigen 131 226 443 613 879 1143 801 927 1036 996 

Vrouwen 

Onderwijzend en eredienst 
personeel 722 820 1569 2159 2623 3416 4344 5647 7194 6358 
Sociaal en geneesk. personeel 545 846 1455 2268 3367 4886 6266 7092 8200 7197 
w.v. verpleegsters 81 114 194 392 613 973 1653 1852 2276 1871 
Maatschappelijk werksters 34 55 88 117 156 356 615 814 1004 1000 
Overigen 431 677 1173 1760 2598 3558 3998 4425 4920 4326 

NB. Voor de periode 1970 t /m 1977 op 
basis van een grens voor volledige dagtaak 
van 30 uur of meer per week, en van 25 
uur per week en langer vanaf 1979. 
Exclusief minder geschikten. 
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18 
De in de vraagstel l ing genoemde combinat ie van factoren die in de perio-

de vanaf 1975 optrad, leidt inderdaad tot de conclusie, dat de inst room in 
het werklozenbestand na'1975 zou moeten zijn verminderd , hetgeen rond 
dat jaar inderdaad het geval was. Zoals uit onderstaande tabel bli jkt, kan 
echter niet worden gesteld dat ook in de jaren 1976-1978 nog vaneen aan-
zienlijke verminder ing van het aantal inschr i jv ingen sprake is. Dit word t ver-
oorzaakt door een aantal factoren: 

- de st i jg ing van de gemiddelde werk loosheidsduur is niet drastisch te 
noemen; 

- de inschri jv ingsgegevens betreffen inschri jv ingen in het bestand werk-
zoekenden en niet alleen inschri jv ingen als werklozen; 

- de gemeten duur van inschri jv ing is niet de totale t i jdspanne tussen be-
gin en einde van de inschr i jv ingsperiode, maar slechts de t i jd tussen het mo-
ment van inschri jv ing en het meetmoment . 

Inschrijvin gen 1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 

Mannen 

Vrouwen 
365 591 
84 769 

449 570 
101 253 

485 611 
125 889 

456 859 
137 683 

533 693 
174 440 

426 481 
185 463 

380 802 
146 779 

364 017 
212 243 

Totaal 450 360 550 823 611 500 594 542 710 133 611 944 577 581 581 260 

NB: 1975 Onbekend in verband met 
overgang naar geautomatiseerde registratie. 

Bij toetreding tot de WAO w o r d t i n het algemeen niet vastgelegd of een 
gerechtigde voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid werkloos was of 
niet. Sinds 1 januari 1978 word t bij de W W V de overgang naarde WAO wel 
als beëindigingsreden opgenomen. In 1978 zijn ± 2400 WWV-ui tker ingen 
om die reden beëindigd. 

Daarnaast zijn in 1977 ruim 8000 WW-ui tker ingen beëindigd «wegens ge-
not van ziekengeld, arbeidsongeschiktheidsuitker ing of dergeli jke». Welk 
deel betrekking heeft op WAO-ui tker ing is niet bekend. 

19 
Voor het begrip «gemiddelde werkloosheidsduur» is geen eenduidige de-

finit ie te geven. 
Naar analogie met de begrippen uit de bevolkingsstatistiek zou de gemid-

delde werk loosheidsduur gedefinieerd kunnen worden als het rekenkundige 
gemiddelde - hetzij voor degenen wier werk loosheid in een bepaalde perio-
de is begonnen, hetzij voor degenen wier werkloosheid in zekere periode 
eindigde - van de lengte van de periode, die verstreek tussen het moment 
waarop men werkloos werd tot aan het moment waarop de werkloosheid 
eindigde. 

Tot op heden kan slechts beschikt worden over gegevens, voor de op een 
bepaald meetmoment geregistreerde werklozen, met betrekking tot de duur 
van de periode tussen het moment waarop men zich als werkzoekende liet 
registreren en het moment waarop de werk loosheid word t gemeten. 

Deze bestandsgegevens zijn dus slechts toereikend voor de berekening 
van de gemiddelde inschr i jv ingsduur tot aan het meetmoment , voor die per-
sonen die op dat meetmoment als werkloze stonden geregistreerd. Dit gege-
ven is niet alleen gebrekkig, maar kan ook een vertekening van het werkel i j -
ke beeld geven, reden waarom in tabel 8 werd volstaan met het presenteren 
van de aantallen werklozen in enkele klassen naar duur van inschr i jv ing. 

Gegevens ten aanzien van de duur van geregistreerde vacatures worden 
niet door lopend verzameld. In een in mei 1978 gehouden eenmalige pei l ing, 
waaraan door de meerderheid van de gewestel i jke arbeidsbureaus werd 
meegedaan, kwam naar voren dat van de toen openstaande vacatures o m -
streeks een kwart korter dan een maand openstond en omstreeks 30% lan-
ger dan 3 maanden. 
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Het is aannemeli jk dat in deze cijfers een onderschatt ing zit van het aantal 
zeer kort lopende vacatures. Uit incidenteel onderzoek komt naar voren dat 
de periode, gedurende welke vacatures in het bestand van de openstaande 
geregistreerde vraag opgenomen zijn, sterk wisselt met het seizoen, de re-
gio en de beroepsgroep. 

20 
Exacte en gedetai l leerde informatie over de omvang van de in tabel 10 en 

11 genoemde groepen ontbreekt. Hierbij speelt mede een rol dat in de afge-
lopen jaren het patroon van immigrat ie en remigrat ie gri l l ig is geweest en 
geput moet worden uit registratie van ui teenlopend karakter. 

In het rapport Etnische Minderheden van de Wetenschappel i jke Raad voor 
het Regeringsbeleid word t met enig voorbeeld het totaal aantal in Neder-
land verbl i jvende ingezetenen van Surinaamse of Anti l l iaanse herkomst ge-
schat op 160 000. 

Het is aannemeli jk dat het deelnemingspercentage in de beroepsbevol-
king voor de betrokken categorie uitgaat boven hetgeen voor de Nederland-
se bevolking als geheel geldt. Tegen deze achtergrond kan het werkloos-
heidspercentage van Surinaamse en Anti l l iaanse ingezetenen worden ge-
schat op ca. 1 0 % ofwel het dubbele van het voor Nederland als geheel gel-
dende percentage. 

Voor wat de werkloze buitenlanders betreft ontbreekt informatie over de 
hier te lande werkzame personen afkomst ig uit EEG-landen, daar deze niet 
over een arbeidsvergunning hoeven te beschikken. Beperkt tot de groep van 
de werv ingslanden bedragen de aantallen werklozen voor 1978 uit tabel 10: 
5500 mannen en 3350 v rouwen. Het totale werkloosheidspercentage kan op 
basis van de bekende informat ie over het in 1978 uitstaande aantal t i jdeli jke 
of permanente arbeidsvergunningen (110 000) worden geraamd op ca. 7%. 

Dit is dus ongeveer 1'/« keer het cijfer voor Nederland als geheel. 

21 
In de werkloosheidsstatist ieken worden woonwagenbewoners niet als zo-

danig onderscheiden. Daarnaast doet zich het probleem voor dat de aard 
van de beroepswerkzaamheid van veel woonwagenbewoners met zich 
brengt dat het begr ip werk loosheid, zoals dat doorgaans ten aanzien van 
loontrekkenden word t gebruikt, minder geëigend is. In een onlangs in op-
dracht van de Ministeries van Sociale Zaken, van Economische Zaken en van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappeli jk Werk ui tgevoerde studie van het Ne-
derlands Economisch Instituut word t van een inkomenscr i ter ium uitgegaan. 
Vastgesteld kan worden dat circa 80% van de huishoudens van woonwa-
genbewoners geheel of gedeelteli jk bi jstandsuitkering ontvangt. Een aan-
merkeli jk deel van de betrokken gezinshoofden kan in de boven aangegeven 
zin als werk loos worden beschouwd. 

22 
De in de vraagstel l ing gedicteerde uitspraak is gebaseerd op een analyse 

die in de l i teratuur bekend is onder de naam U(nemployment) V(acancy) 
analyse. Bij deze analyse word t een funct ionele relatie geschat tussen de 
werkloosheid en de geregistreerde openstaande vraag, beide in procenten 
van de afhankeli jke beroepsbevolking (zie grafiek). 

De afstand van de geregistreerde openstaande vraag-werkloosheidsl i jn 
tot de oorsprong is in deze aanpak de maatstaf voor de omvang van de 
werkloosheid ten gevolge van marktonvolkomenheden; het resterende ge-
deelte van de werk loosheid word t dan toegeschreven aan een tekort aan ar-
beidsplaatsen. Deze U-V-analyse werd kort geleden toegepast door W. Drie-
huis1 , door S. K. Kuipers en F. H. Buddenberg2 en door het Ministerie van So-
ciale Zaken in het Jaarverslag Arbeidsmarkt 1978. De aangehaalde uitspraak 
is afkomst ig uit dit jaarverslag. Tussen de in de drie genoemde publikaties 
gebruikte methoden zijn enige verschil len te onderkennen. De conclusies 
ten aanzien van het deel van de werkloosheid dat aan de niet volmaakte wer-

1 W. Driehuis, Labour Market Imbalances and 
Structural Unemployment, Kyklos, Vol. 
31-1978-Fasc4. 
2 S. K. Kuipers en F. H. Buddenberg: Unerrv 
ployment on account of Market Imperfections 
in the Netherlands sinces the second world 
war (De Economist 126, nr. 3). 
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king van de arbeidsmarkt moet worden toegeschreven lopen evenwel niet al 
teveel uiteen. In het jaarverslag werd voor 1978 ca 50% aangegeven, Drie-
huis vond 44% voor 1975 en Kuipers en Buddenberg vonden voor dat zelfde 
jaar 42%. 

Concluderend mag worden gesteld dat in de verschillende analyses de on-
derverdeling van de werkloosheid in componenten niet veel uiteenloopt, 
hetgeen vertrouwen geeft in de hardheid van de getrokken conclusie. 

Met betrekking tot het tweede gedeelte van de vraag kan het volgende 
worden opgemerkt. De analyse gaat uit van de basisveronderstelling, dat de 
geregistreerde werkloosheid de totale werkloosheid is, en de geregistreerde 
openstaande vraag het totale vacaturebestand. Er zijn uiteraard duidelijke 
aanwijzingen dat deze veronderstelling niet geheel opgaat. Zo is door een 
verdiscontering van de werkloosheid van gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
in het arbeidsongeschiktheidspercentage in de AAW/WAO een werkloos-
heidscomponent begrepen. Ook de meting van de openstaande vraag is niet 
volledig. 

Gegeven het gebrek aan inzicht in de omvang van verborgen werkloos-
heids- en verborgen openstaande vraagcomponenten moet de analyse zich 
beperken tot de geregistreerde delen van werkloosheid en vraag. 

Werkloosheid in procenten van de 
afhankelijke beroepsbevolking 

Geregistreerde openstaande vraag in procenten 
van de afhankelijke beroepsbevolking 

23 
Frictie-werkloosheid ontstaat omdat er als gevolg van de ondoorzichtig-

heid van de arbeidsmarkt en de duur van het sollicitatieproces steeds, on-
vermijdelijk, enige tijd verloopt alvorens een bij een arbeidsbureau inge-
schreven werkzoekende een (nieuwe) baan verwerft. De duur van deze 
werkloosheidsvorm is per definitie kort, omdat de desbetreffende baan op het 
moment van inschrijving reeds aanwezig moet zijn. 
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De omvang van de frictie-werkloosheid wordt bepaald door het aantal in-
schrijvingen en de minimaal benodigde zoekduur in een situatie van even-
wicht op de arbeidsmarkt. Uit deze omschrijving blijkt reeds, dat alleen een 
schatting van de omvang van de frictiewerkloosheid kan worden gemaakt 
en geen exact cijfer kan worden gegeven. 

24 
Maandelijks worden in het Maandverslag Arbeidsmarkt van het Ministerie 

van Sociale Zaken cijfers van werkloosheid en openstaande vraag per pro-
vincie en per beroepsgroep gepubliceerd. Een verdere detaillering naar ray-
on is zeer omvangrijk (132 bladzijden voor één maand) en kan op aanvraag 
worden verkregen bij het Bureau Statistiek en Documentatie van het Minis-
terie. Het vraagoverschot per beroepsgroep is de som van de vraagover-
schotten van beroepen die tot de desbetreffende beroepsgroep behoren; 
deze zijn per provincie niet nader opgesplitst. 

25 
Uit de Volkstelling en de Arbeidskrachten telling (AKT) zijn gegevens te ha-

len die betrekking hebben op geregistreerde en niet geregistreerde werkloos-
heid. De laatste Volkstelling is evenwel van 1971 en geeft derhalve een verou-
derd beeld. 

Wat de gegevens uit de AKT's betreft is het niet mogelijk de werkloosheid 
zo gedetailleerd te verkrijgen dat een tabel als tabel 13 opgeleverd kan wor-
den. Dit vanwege de beperkte steekproefomvang van de AKT (namelijk 3%). 
Het is derhalve niet mogelijk om de gestelde vraag te beantwoorden. Om 
misverstand te voorkomen dient overigens opgemerkt te worden dat het 
vraagoverschot per beroepsgroep in tabel 13 de som is van de vraagover-
schotten van de beroepen die behoren tot die beroepsgroep. 

26 
Onderstaande gegevens geven een ruwe indicatie van de omvang van de 

bij de gewestelijke arbeidsbureaus gemelde vraag naar personeel. 

26 

Bij GAB's ingediende aanvragen (x 1000) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

3557 3508 3075 2946 3073 3139 2794 2939 3000 2664 

27 
De laatstgepubliceerde enquête-cijfers met betrekking tot de moeilijk ver-

vulbare vraag betreffen een enquête van eind oktober 1977. De resultaten 
van de enquête die eind oktober 1978 is gehouden worden in de Sociale 
Maandstatistiek van oktober 1979 gepubliceerd. 

Hieronder volgen de gegevens over moeilijk vervulbare vraag naar be-
roepsgroep en landsdeel, zoals deze in het Statistisch Bulletin van het CBS 
van 9 juni 1978 zijn weergegeven. In de enquête wordt niet naar de duur van 
de vacatures gevraagd. Wel staat bij de omschrijving van moeilijk vervulba-
re vraag onder meer vermeld, dat de vacatures langer dan wenselijk open 
moeten staan. 
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B. Moeilijk vervulbare vacatures' naar beroepsgroep en landsdeel, eind oktober 1977 

Beroepsindeling 1971 Groningen, 
Friesland 
Drenthe 

Overijssel, 
Gelderland 

Utrecht, 
N.-Holland, 
Z.-Holland 

Zeeland, 
N.-Brabant, 
Limburg 

Totaal Totaal 
oktober oktober 
1977 1976 

0/1 Wetenschappelijke e.a. vakspecialisten 
w.o.: 

06/07 Artsen, verplegenden en verwante vakspecialisten 
2 Beleidvoerende en hogere leidinggevende functies 
3 Administratieve functies 
4 Commerciële functies 
5 Dienstverlenende functies 
6—9 Overige beroepen 

w.o.: 
72, 83—87 Metaal- en elektrotechnische beroepen 
95 Metselaars, timmerlieden e.a. bouwvakarbeiders 

Totaal oktober 1977 

Totaal oktober 1976 

x 1000 

0,6 1,0 5,2 1,0 7,8 7,8 

0,1 0,4 1,9 0,5 2,9 4,4 
0,1 0,1 0,5 0,1 0,8 0,8 
0,2 0,3 4,7 0,5 5,7 8,9 
0,6 0,4 3,7 1,1 5,7 6,7 
0,6 0,9 4,9 0,5 6,9 9,0 
4,9 12,6 15,2 12,7 65,4 54,6 

0,8 2,2 10,5 2,8 16,3 14,5 
2,3 6,0 12,9 4.9 26,1 20,9 

7,0 15,3 54,2 15,9 92,3 

6,4 13,4 49,5 18,8 88,0 

1 Exclusief vacatures bij de overheid, 
onderwijs, land- en tuinbouw, sociale 
werkplaatsen, uitzendbureaus en uit-
leenbedrijven. 
2 Op basis van het aantal type werklieden 
1974. 

NB.: Onder moeilijk vervulbare vacatures 
te verstaan: het aantal personen dat door 
de bedrijven onmiddell i jk (d.w.z. op de 
enquêtedatum of uiterl i jk binnen een 
maand daarna) geplaatst kon worden in 

functies die problemen in de personeels-
voorziening gaven. 
Voor nadere bijzonderheden over de 
methode van onderzoek en de vraagstel-
ling zij verwezen naar de Sociale maand-
statistiek van oktober 1977, pagina 724 e.v. 

28 
Zoals de term «verborgen werkloosheid», die wel wordt gebezigd voor het 

geheel van de in de vraagstelling genoemde groepen, al aangeeft gaat het 
om een fenomeen waarover geen duidelijk feitelijk inzicht aanwezig is. 

Er wordt naarde omvang van dezgn. verborgen werkloosheid wel studie 
verricht, maar hiervan is nog geen resultaat te melden, noch in het duidelijk 
of ooit een volledig inzicht zal kunnen worden verschaft, met name niet wan-
neer het gaat over een grotere tijdsperiode. 

Echter, voor een aantal van de groepen verborgen werklozen bestaat wel 
meer of minder volledige informatie. 

In onderstaande tabel zijn gegevens opgenomen met. betrekking tot de 
bij de arbeidsbureaus ingeschreven werkzoekenden die slechts in aanmer-
king wensen te komen voor een deeltijdbaan (deze cijfers betreffen dus niet 
alleen werklozen). 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Part-time M 
Aanbod V 

1 079 
8 597 

1 273 
9 968 

1 615 
11 206 

2 105 
12 257 

2 963 
13 219 

5 817 
18 351 

4 848 
17 088 

Zoals in het antwoord op vraag 25 is aangegeven, zijn in de arbeidskrach-
tentellingen (AKT) van 1975 en 1977 en ook in de volkstelling van het CBS 
gegevens opgenomen met betrekking tot de werklozen en de overige werk-
zoekenden zonder werkkring. 

In onderstaande tabellen worden met werklozen bedoeld personen zonder 
werkkring die een beroep als voornaamste bezigheid willen hebben en die 
werk zoeken. De groep Overigen betreft werkzoekenden zonder werkkring 
die een beroep als nevenactiviteit wensen (bij voorbeeld scholieren, huis-
vrouwen, enz.). 

Uit onderstaande tabellen zou mogen worden geconcludeerd dat er in de 
periode maart-mei 1975 175000 werkzoekenden zonder werkkring waren die 
een volledige baan in loondienst wensten, waarvan 138000 personen bij een 
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arbeidsbureau waren ingeschreven. Uitgaande van een werkloosheidsdefi-
nitie waarin alleen personen die een volledige baan ambiëren zijn opgeno-
men betekent dit dat de «verborgen werkloosheid» in 1975 21 % uitmaakte 
van de (volgens AKT) totale werkloosheid. In 1977 lag dit percentage op 24 
(41 000 ten opzichte van 170 000). 

AKT 1975: 

Staat 19. Werklozen en overige werkzoekenden zonder werkkring naar geslacht, inschrijving bij het arbeidsbureau en aard van de 
gezochte werkkring 

Mannen Vrouwen 

werklozen scholieren/ 
studenten 

over igen totaal werklozen scholieren/ 
studenten 

over igen totaal 

x 1000 

a. totaal 

Volledige baan in 
loondienst 107 14 4 126 22 18 9 49 
Part-time baan in loon-
dienst 4 4 4 11 9 3 46 58 
Wil voor zichzelf beginnen 
of heeft geen voorkeur 5 0 0 5 1 1 2 3 
Onbekend 16 2 7 25 4 1 14 19 

Totaal 

Volledige baan in loon-
dienst 
Part-time baan in loon-
dienst 
Wil voor zich zelf beginnen 
of heeft geen voorkeur 
Onbekend 

Totaal 

132 20 15 

b. w.o. ingeschreven bij arbeidsbureau 

167 36 23 71 130 

103 4 3 110 18 4 7 28 

3 1 3 6 6 1 10 16 

4 
10 

0 
1 

0 
7 

4 
18 

1 
1 

0 
1 

1 
9 

1 
11 

120 12 138 26 26 56 
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AKT1977 : 

C. Werklozen en overige werkzoekenden zonder werkkring naar enige kenmerken, maart—mei 1977 

Mannen Vrouwen 

werklozen overigen totaal w.o. werklozen overigen totaal w.o. 
ingeschre- ingesch re-
ven bij ven bij 
arbeids- arbeids-
bureaus bureaus 

x 1000 

Aard gezochte werkkring 
Vaste baan in loondienst 
Volledige werkweek 94 23 
Gedeeltelijke werkweek 2 2 
Tijdelijke baan 5 4 
Wil voor zich zelf beginnen 
of heeft geen voorkeur 7 1 
Onbekend 13 19 
Beschikbaarheid voor werk-
aanvaarding' 
Onmiddelli jk beschikbaar 104 15 
Niet onmiddell i jk beschik-
baar wegens studie 1 15 
Overigen 5 4 
Onbekend 10 17 
Reden beëindiging laatste 
werkkring 
Huwelijk of geboorte kind 
Gezondheid 7 19 
Ontslag gekregen 75 3 
Ontslag genomen 10 1 
Eigen zaak opgeheven 6 2 
Andere reden (incl. onbe-
kend) 7 5 
Nooit werkzaam geweest 16 20 

Totaal maar t -mei 1977 121 50 

Totaal maar t -mei 1975 132 35 

1 Onmiddelli jk beschikbaar: in staat om 
binnen twee weken te beginnen indien 
een geschikte baan aangeboden zou wor-
den. 

29 
De voor ambtenaren geldende regelingen bij werkloosheid vertonen een 

grote verscheidenheid. Naast een rijkswachtgeldregeling, een wachtgeldre-
geling voor militairen en een wachtgeldregeling voor onderwijskrachten zijn 
er nog provinciale en gemeentelijke wachtgeldregelingen en wachtgeldre-
gelingen voor bijzondere soorten bedrijven, die vallen onder de overgangs-
bepalingen van de wet van 20 juli 1967, Stb. 396, artikel XIV. Slechts in enke-
le gevallen zijn ons cijfers bekend van de aantallen uitkeringsgerechtigden 
ingevolge de hiervoor genoemde regelingen. Ook indien de cijfers wel be-
kend zouden zijn, zou nog geen volledig beeld kunnen worden verkregen. 
Naast de genoemde regelingen kunnen ambtenaren namelijk ook aanspraak 
maken op WWV of WW-regelingen, zoals deze in tabel 14 van de notitie zijn 
vermeld. Daarin worden de ambtenaren echter niet als afzonderlijke groep 
geregistreerd. 

Een indicatie van de omvang van het aantal ambtenaren dat een wachtgeld-
uitkering geniet, kan nog wel uit het volgende worden verkregen. Per 31 de-
cember 1978 werd aan 2012 personen wachtgeld uitgekeerd op grond van 
het Rijkswachtgeldbesluit 1959. Onder deze 2012 personen waren er 1766 

116 97 26 
5 3 6 

10 6 3 

8 7 0 
32 28 5 

119 106 34 

16 3 1 
9 7 3 

27 23 4 

3 
25 22 2 
78 76 18 
1 1 8 5 
8 7 1 

12 10 2 

36 18 10 

171 141 41 

167 138 36 

28 54 32 
26 32 32 
19 22 6 

2 3 1 
16 20 16 

53 87 47 

16 17 2 
8 11 6 

13 16 15 

29 32 9 
8 9 8 

11 29 26 
9 14 7 
2 2 2 

6 8 3 

27 36 13 

90 131 68 

94 130 56 
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die naast dit wachtge ld geen of nagenoeg geen inkomsten uit arbeid ontv in -
gen. Het aantal mil i taire wachtgelden lag rond de 1000. Naar schatt ing be-
droeg het aantal op wachtgeld gestelde onderwi jskrachten in 1978 5000 a 
6000. 

30 
Het «niet reële aanbod» vormt geen onderdeel van het aantal werk lozen, 

zoals dat in de werkloosheidsstat is t iektot ui tdrukking komt. Per u l t imo de-
cember 1978 bestond het niet reële aanbod uit 31 060 personen (24685 man-
nen en 6 375 vrouwen) . Het totaal aan ingeschrevenen bedroeg op datzelfde 
t i jdst ip 346457 personen (229 081 mannen en 117 376 vrouwen) . 

Hieruit volgt dat het niet reële aanbod op dat t i jdst ip 9% van het totale in-
geschrevenenbestand ver tegenwoordigde. 

Onder niet reëel aanbod worden begrepen: 
a. personen die op medische indicatie bl i jvend voor alle arbeid onge-

schiktz i jn; 
b. personen die door persoonli jke - soms t i jdel i jke - omstandigheden 

niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen; 
c. personen die niet aan het arbeidsproces wi l len deelnemen dan wel on-

redelijke eisen stellen ten aanzien van funct ie- inhoud, beloning en werkt i j -
den; 

d. personen op wie tot het bereiken van de 65-jarige leefti jd een afvloei ings-
regeling of inact ivi tei tsregel ing van toepassing is; 

e. overige voor de bemiddel ing ongeschikte personen die ter wi l le van 
hun aanspraak op uitkering ingeschreven moeten bl i jven, doch die niet kun-
nen worden ondergebracht in één van de vorengenoemde groepen. Hierbij 
zij opgemerkt dat er overigens geen rechtstreeks verband bestaat tussen 
plaatsing in de categorie «niet reëel aanbod» en het recht op ui tker ing. 

31 
Uit de duur van de werk loosheid kan in het algemeen geen eenduidige 

conclusie over de bemiddelbaarheid worden getrokken. Door de bank geno-
men kan worden gezegd dat langdurige werk loosheid een aanleiding kan 
vormen voor moei l i jkheden bij de herplaatsing. 

Bij de jeugdigen is de doors t roming in het a lgemeen sneller, zodat daar re-
latief eerder van ger ingere bemiddelbaarheid kan worden gesproken. Echter 
ook dat geldt weer ui teenlopend voor met name verschi l lende opleidings-
groepen. 

In de notit ie vo lumebele id is als grens voor «langdurige werkloosheid» de 
grens van 6 maanden gehanteerd. 

32 
De spiraalwerking van sti jgende premies berust op een tweetal samen-

hangen. 
Allereerst de algemene samenhang tussen werkgelegenheid en reële ar-

beidskosten. Daarnaast de relatie tussen de reële arbeidskosten en het ni-
veau en de ontwikkel ing van de sociale premies. 

De sociale premies vallen uiteen in werkgevers- en werknemerspremies. 
Werkgeverspremies vo rmen een element van de loonsom. Statistisch leidt 
een st i jging van werkgeverspremies derhalve tot een st i jg ing van loonkos-
ten. Sti jgende werknemerspremies leiden statistisch tot een dal ing van het 
beschikbare inkomen van werknemers. De vraag is in hoeverre een verho-
ging van werkgeverspremies tot een geringere ruimte voor andere loonsver-
hogingen leidt én in hoeverre sti jgende werknemerspremies tot extra loon-
eisen en de realisering daarvan leiden. Over de mate waar in deze beide af-
wente l ingsmechanismen - eventueel nog versterkt door de doorwerk ing op 
de prijzen en via de pri jscompensatie op de lonen - zich voordoen, leiden 
verschil lende studies tot uiteenlopende ui tkomsten. Daarbij komt nog dat 
die ui tkomsten voor de lange en korte termi jn niet dezelfde zijn. Het bestaan 
van een relatie tussen niveau en ontwikkel ing van de sociale premies en de 
loonkosten word t echter niet in twi j fel getrokken. 
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De vraag of de spiraalwerking van stijgende premies en een verhoogde 
uitstoot van arbeid meer dan theoretische betekenis heeft, kan dan in feite 
worden herleid tot het al dan niet erkenen van de eerstgenoemde samen-
hang, namelijktussen niveau en ontwikkeling van de reële arbeidskosten in 
het algemeen en de omvang van de werkgelegenheid. Gesteund door on-
derzoek ter zake hebben zowel dit als het vorige kabinet daarover meermalen 
hun standpunt toegelicht. 

33 
Naast het recht op arbeid waar het gaat om de kwantiteit van arbeidsplaat-

sen mogen ook eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de arbeidsplaats. 
Vandaar dat er in de notitie volumebeleid ook aandacht is besteed aan de 
mogelijkheid om de kwaliteit van de arbeidsplaats te verbeteren (zie 2.5.3.). 
Anderzijds wordt op blz. 20 gesteld dat het kabinet bij het te voeren arbeids-
marktbeleid ook uitgaat van een plicht tot arbeid. Voor de uitkeringsgerech-
tigde komt deze plicht tot uiting bij de aanvaarding van passende arbeid. 

Deze plicht tot arbeid moet dan ook worden begrepen vanuit de individu-
ele solidariteit. In de praktijk betekent dat, dat het kritisch toetsen van de ont-
plooiingsmogelijkheden die een arbeidsplaats biedt, niet onbeperkt zal kun-
nen plaatsvinden. 

Waar in de tekst gesproken wordt van verwijding van de kloof wordt ge-
doeld op vermindering van de keuzemogelijkheden als gevolg van een abso-
luut tekort aan arbeidsplaatsen, de kwantitatieve discrepantie. In het eerste 
gedeelte van bedoelde zin gaat het om het ontstaan van kwalitatieve discre-
pantie tussen verwachtingen van de werknemers en de feitelijke arbeidssitu-
atie. Of hier sprake is van een absolute vermindering van de kwaliteit van de 
arbeidsplaats of van een relatieve verslechtering van de arbeidsplaats zal 
niet altijd zonder meer duidelijk zijn. Vaak zal er sprake zijn van een dyna-
misch proces tussen feitelijke veranderingen in de kwaliteit van de arbeids-
plaats en de door het individu ervaren veranderingen. Ter illustratie kan 
een absolute vermindering van de kwaliteit van een arbeidsplaats ten gevol-
ge van het werken met schadelijke of gevaarlijke stoffen het gevolg zijn van 
een kritische beoordeling van die arbeidsplaats die leidde tot de constate-
ring dat de stoffen waarmee de werknemer in aanraking komt schadelijker 
zijn dan men voorheen had verondersteld. In het algemeen kan het stellen 
van hogere eisen aan een arbeidsplaats de kwaliteit van die arbeidsplaats 
zowel in absolute als in relatieve zin beïnvloeden. 

34 
Gegevens omtrent het ziekteverzuim worden in de EEG-landen niet of op 

onvoldoende vergelijkbare wijze verzameld. De gevraagde ziekteverzuim-
percentages kunnen dan ook niet worden verstrekt. 

Voor zover de vraag betrekking heeft op de hoogte van de uitkeringen als 
percentages van het voormalige loon kan worden verwezen naar de desbe-
treffende passage in de Meerjarenramingen sociale zekerheidsregelingen 
1980 (bijlage 7 bij de memorie van toelichting bij hoofdstuk XV (Sociale Za-
ken) der Rijksbegroting 1980). 

Verder treft u onderstaand een overzichtje aan van bedoelde uitkerings-
percentages, zoals deze van krachtwaren op 1 juli 1978. Daarbij zij opge-
merkt dat het loon waarover de uitkering wordt berekend in de diverse lan-
den verschilt (bruto-loon, netto-loon, referentie-loon) en dat in de meeste 
landen een maximum aan de uitkering en de duur daarvan is verbonden. In 
België, Frankrijk, Italië en Luxemburg is de hoogte van het uitkeringspercen-
tage bovendien nog afhankelijk van de omstandigheden of men al of niet in 
het ziekenhuis is opgenomen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland worden 
vaste uitkeringen in geld gegeven, aangevuld met gezinsbijslagen in bedra-
gen in geld en aan het inkomen gekoppelde uitkeringen. In onderstaand 
overzicht zijn deze landen niet opgenomen. 
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Wettelijke uitkeringspercentages van het loon in geval van ziekte (excl. ziekenhuisopname) 

Luxemburg: 100% van het bruto-loon 
Denemarken: 90% van het gemiddeld weekloon 
Zweden: 90% van het loon 
Duitsland: 80% van het normale loon 
Nederland: 80% van het dagloon 
België: 60% van het loon 
Italië: 50% van het loon, vanaf 21e dag 66 2/3% 
Frankrijk: 50% van het loon. 

35 
Dergelijke gegevens zijn niet beschikbaar. 

36 
De gevraagde vergelijking is niet altijd goed mogelijk. Vergelijkbare cijfers 

van werkloosheid naar werkloosheidsduur worden niet regelmatig door alle 
genoemde landen gepubliceerd. Wat betreft de gegevens met betrekking tot 
de EG-landen kan evenwel worden teruggegrepen op gegevens uit de La-
bour Force Sample Survey. Deze betreffen dus enquêtecijfers, zijn onderling 
nog wel enigszins vergelijkbaar, doch niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar 
met werkloosheidsgegevens uit de officieel gepubliceerde statistieken. De 
laatst bekende gegevens zijn die van de LFSS van voorjaar 1977 en zijn ver-
meld in de onderstaande tabel. 

Unemployed persons by duration of search for employment chomeurs selon la duree de recherche d'un emploi 

D F I NL B L UK IRL DK EUR 9 

Under 1 mon th 1 T 10,5 10,9 6,7 11,3 12,0 16,3 9,5 14,4 11,7 
Moins d'un mois ' M 10,5 12,0 7,3 10,9 11,6 14,1 8,3 16,2 11,5 

F 10,6 10,0 6,0 12,3 12,2 20,1 (14,3) 12,6 11,9 

1—2 months/mois T 19,7 18,2 5,7 8,0 12,4 19,0 16,4 13,1 15,5 
M 19,2 20,5 6,4 7,3 15,7 18,3 14,9 12,5 15,8 
F 20,2 16,4 5,0 (9,5) 10,6 20,2 (22,2) 13,7 15,1 

3—5 months/mois T 21,1 19,1 13,6 20,6 13,4 18,0 14,8 22,0 17,9 
M 20,3 21,1 14,2 19,6 16,5 17,5 14,0 25,6 18,3 
F 21,9 17,5 12,8 23,3 11,6 18,8 (17,9) 18,6 17,4 

6—11 months/mois T 22,0 25,1 25,5 22,4 17,4 19,2 20,1 23,6 22,4 
M 19,7 22,4 24,2 21,1 18,0 18,2 19,4 21,0 20,6 
F 24,5 27,3 26,9 26,2 17,1 21,0 (22,6) 26,1 24,5 

12 months and over T 26,7 26,6 48,5 37,8 44,8 27,5 39,2 26,9 32,6 
12 mois ei plus M 30,2 24,0 47,9 41,0 38,3 31,8 43,4 24,7 33,8 

F 22,8 28,7 49,3 28,5 48,5 19,9 23,0 29,0 31,1 

Total T 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
M 100,0 100.J3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
F 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 Including seapch not yet starifd. 
Y compris recherche pas encope commencee. 

In zijn inaugurele rede «De duur van de werkloosheid» heeft W. Siddré een 
vergelijking gemaakt van werkloosheidsduur en de uitstroom in het werklo-
zenbestand tussen Zweden en Nederland. Voor de onderzochte periode 
(1968-1972) concludeerde hij een tamelijk grote verwantschap tussen de 
Nederlandse en de Zweedse arbeidsmarkt, zoals ook uit de volgende twee 
grafieken blijkt. 
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Bron: W. Siddré, De duur van de werkloosheid, Leiden, 1976. Werkloos-
heidsduur is hier gedefinieerd als een schatting van de gemiddelde totale 
duur van de individuele werkloosheidsperioden. 

Turnover is een schatting van het percentage van de afhankelijke beroeps-
bevolking dat per jaar in het werklozenbestand stroomt. 

37 
Aan werklozen wordt krachtens de WW en WWV een werkloosheidsuitke-

ring toegekend indien zij 
a. in de 6 weken voorafgaand aan de werkloosheid zonder onderbreking 

hebben gewerkt, of 
b. in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de werkloosheid ten 

minste 65 dagen hebben gewerkt. 
Indien aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de werkloosheidsuitkering 

verstrekt. Er vindt geen vastlegging plaats van de daadwerkelijk gewerkte 
tijd voorafgaand aan de werkloosheid. De gevraagde informatie kan dan ook 
niet worden verstrekt. Wel kan worden opgemerkt dat voor de werklozen die 
rechtstreeks instromen in de RWW in het merendeel sprake zal zijn van een 
arbeidsverhouding korter dan 6 weken. Met name geldt dit voor de zoge-
naamde schoolverlaters. 

38 
In het overzicht op blz. 62/63 van de notitie Volumebeleid is weergegeven 

dat in andere landen het verschil tussen het niveau van de uitkeringen en het 
verdiende loon zodanig is, dat reeds om die reden een neerwaartse bijstel-
ling ter vergroting van de werkwilligheid niet plaatsvindt. Zoals uit de notitie 
over het volumebeleid blijkt vormt in ons land uitgangspuntvan het beleid: 
handhaving van een grote mate van collectieve solidariteit enerzijds, tegen-
over de individuele solidariteitsverplichting van uitkeringsgerechtigden om 
de duur van het beroep op sociale uitkeringen zo kort mogelijk te doen zijn 
anderzijds. 

Vanuit dat beleidsuitgangspunt wordt een algemene verlaging van het uit-
keringsniveau niet overwogen. 
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39 
Vijfploegendiensten komen - zowel bij overheidsinstel'-.gen als in de par-

ticuliere sector - nog maar sporadisch voor. Systematisch onderzoek naar 
de effecten van invoering daarvan kon nog niet worden gedaan. Een empi-
risch inzicht in het effect op de kwaliteit van de arbeid ontbreekt derhalve 
nog. Het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat door invoering van de 
5-ploegendienst extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Gezien echter het 
relatief geringe aantal personen dat thans in overheidsinstellingen in 4-ploe-
gendienst werkzaam is, zal het effect van invoering van 5-ploegendienst op 
de werkgelegenheid in de sfeer van de overheid gering zijn. 

40 
Uit cijfers over het jaar 1977 met betrekking tot de leeftijdsklasse 60-tot en 

met 64-jarigen welke cijfers door het Centraal Planbureau werden opgesteld 
ten behoeve van de Stichting van de Arbeid kan het volgende beeld worden 
gegeven: 

60- tot en met 64-jarigen 1977 (1000 manjaren) 

Niet-actieven (exclusief werklozen): 
- WAO/AAW 82 
— Invaliditeitspens. ABP 16 
Beroepsbevolking 209 
Zelfstandigen 48 

Loontrekkers 161 
ABP-gerechtigden 41 

Overige loontrekkers 120 
w.v. werkloos 10 
w.v. niet-werkloos 110 

De vraag welke de invloed van een algemene VUT-regeling op deze cijfers 
zou zijn en met name welke gevolgen de invoering van een dergelijke rege-
ling zou hebben voor een aantal mensen dat aanspraak maakt op uitkering 
in het kader van de WAO en de WW is niet met voldoende mate van be-
trouwbaarheid te beantwoorden. 

In het algemeen kan ervan worden uitgegaan dat bij een algemene VUT-
regeling vanaf de leeftijd van 60 jaar het aantal personen dat aanspraak 
maakt op een arbeidsongeschiktheids- dan wel een werkloosheidsuitkering 
zal verminderen. De omvang van deze vermindering is evenwel niet op vol-
doend verantwoorde wijze te kwantificeren. Het is namelijk op voorhand 
niet vast te stellen hoevelen van het aantal werkenden in deze leeftijdsklasse 
van een dergelijke regeling gebruik zouden maken en, in het verlengde nier-
van, hoevelen van de deelnemers anders een beroep zouden hebben moe-
ten doen op een arbeidsongeschiktheids- of een werkloosheidsvoorziening. 
Voorts is voor een kwantificering ook onvoldoende duidelijk hoeveel van de 
door een dergelijke VUT-regeling vrijgekomen arbeidsplaatsen weer zouden 
worden opgevuld door personen die aanspraak maken op een werkloos-
heidsuitkering. De tot nu toe bekende GITP-deelrapporten over de gehouden 
VUT-experimenten geven wel een indicatie dat deze opvulling relatief be-
perkt blijft. Ook in het rapport van de Commissie van Economische Deskun-
digen van de SER inzake arbeidstijdverkorting van 26 april 1979 en in het on-
langs verschenen rapport «Vervroegde pensionering in Noord-Holland en 
Nederland» van de Economisch-Technologische Dienst voor Noord-Holland 
wordt de mening uitgesproken dat de bijdrage van VUT aan de werkloos-
heidsbestrijding relatief gering is. 

41 
Voor de beantwoording van deze vraag zij verwezen naar het antwoord op 

vraag 30. 
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42 
Zoals bekend vindt thans een WAO-determinantenonderzoek plaats. Daar-

bij wo rd t nagegaan, welke oorzaken en omstandigheden tot arbeidsonge-
schiktheid leiden. Als een cluster van determinanten, ui teenval lend in een 
aantal aspecten, zijn ook de arbeidsomstandigheden in het onderzoek be-
trokken. 

Bovendien zijn in de notit ie Volumebeleid tal van maatregelen genoemd 
die erop gericht zijn een vroegt i jd ige uitschakeling van gedeelteli jk arbeid-
songeschikten te voorkomen. Het gaat daarbij om een samenspel van maat-
regelen. Deze maatregelen behelzen zowel f inanciële aspecten als aspecten 
die de begeleiding en de arbeidsomstandigheden betreffen. Gewezen zij on-
der meer op paragraaf 2.5.3. 

43 
De bi jdrage van de in het ver leden tot stand gebrachte kwaliteitsverbete-

ring van arbeidsplaatsen in termen van effecten op ziekteverzuim en arbeids-
ongeschiktheid is moeil i jk te schatten, vooral omdat deze nog slechts be-
trekking heett op een klein deel van de beroepsbevolking, dan wel op deelas-
pecten van werk en werkomstandigheden. In incidentele gevallen zijn posi-
t ieve effecten waar te nemen. Hiernaar v indt nog nader onderzoek plaats (zie 
ook antwoord op vraag 45). 

Tegenover de vooralsnog bescheiden maatregelen op dit gebied staat in-
derdaad een st i jg ing van het ziekteverzuim in de laatste 10 jaren. Uit onder-
zoeken is gebleken dat deze st i jg ing verband houdt met een samenstel van 
omstandigheden, zowel op maatschappeli jk als op bedri j fsniveau. Wat be-
treft factoren op bedri j fsniveau kan o.a. gewezen worden op de processen 
van mechaniser ing en automat iser ing, waardoor in de laatste jaren een ze-
kere niveau-verlaging van bepaalde soorten arbeid is opgetreden. Terug-
dr ingen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, voor zover samenhangend 
met de arbeidssituatie, zal derhalve een intensivering van het tot dusver ge-
voerde beleid noodzakelijk maken. 

44 
Op blz. 27 van de notit ie Volumebeleid is gesteld ten aanzien van de SBN: 

«Uiteraard zal deze studie op generlei wijze oplossingen op korte termi jn in 
de weg staan». 

Daarmee word t bedoeld dat het niet aangaat maatregelen op korte ter-
mi jn achterwege te laten, vanwege het feit dat er meer fundamentele studie 
naar de problematiek van de inactiviteit word t verricht. Vermeden moet wor-
den dat een tameli jk ingewikkelde studie jarenlang een rem zet op het treffen 
van de benodigde maatregelen. De studie van de SBN richt zich op het lan-
gere-termi jnbeleid en benadert de problematiek van de niet-actieven vanuit 
verschil lende invalshoeken, waarvan het sociale-zekerheidsstelsel er één is. 
Het rapport van de stuurgroep zal dus zeker niet overbodig zijn. 

Momenteel werken alle SBN-werkgroepen aan de afronding van inter im-
rapporten of voortgangsverslagen. Op basis van dit materiaal zal de stuur-
groep zich naêr verwacht ing nog dit kalenderjaar een oordeel vormen over 
aan te brengen accenten, de verdere onder l ing afs temming van de activitei-
ten en de fasering van de nog te verr ichten werkzaamheden. 

45 
De evaluatie bestaat uit twee onderdelen, nl. een onderzoek door de Ne-

derlandse Organisatie Kring (NOK) te Utrecht en een onderzoek door de 
Sticht ing CCOZ. 

Het eerstgenoemde onderdeel is inmiddels gereedgekomen en zal zeer 
binnenkort worden gepubl iceerd. Het tweede onderdeel zal, naar verwacht 
word t , in de loop van volgend jaar beschikbaar komen. 

Uit het NOK-onderzoek is gebleken dat alle betrokkenen positief oordelen 
over de vanui t de regeling arbeidsplaatsverbetering gesubsidieerde projec-
ten. Voorts worden in het rapport enkele voorstel len tot wi jz ig ing gedaan, 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15650, nr. 4 22 



deels van procedurele, deels van inhoudel i jke aard. De procedurele voor-
stellen betreffen o.a. aanbevel ingen om de afhandel ing van subsidie-aatv 
vragen te versnellen en om aan de subsidieregel ingen ruime bekendheid te 
geven. De inhoudel i jke voorstel len beogen de subsidies zoveel mogel i jk aan 
te wenden voor verbeter ing van de «slechtste» arbeidsplaatsen. 

46 
De werkgroep Ziekteverzuim Gezinsverzorging heefteen rapport uitge-

bracht naar aanleiding van haar or iënterend onderzoek naar de omvang van 
het ziekteverzuim bij de instel l ingen, die betrokken zijn bij dit beperkte on-
derzoek, alsmede naar de structuur en het funct ioneren van deze organisa-
ties. Voor nadere informaties over de werkzaamheden die de werkgroep 
heeft verr icht, moge ik u verwijzen naar het in april 1979 uitgebrachte ver-
slag van de Stichting CCOZ en de St icht ing Raad voor gezinsverzorging. 

47 
Voor het antwoord op deze vraag moge worden verwezen naar het ant-

woo rd op het eerste deel van vraag 54 over het inter im-rapport «Organisatie 
van de beheersing van een sociale zekerheid» (15 594, nr. 4). 

48 
Voor het antwoord op het eerste deel van deze vraag zij verwezen naar het 

an twoord op vraag 4 bij het inter im-rapport «Organisatie van de beheersing 
van de Sociale Zekerheid» (15 594, nr. 4). De projectgroep integratie werk-
loosheidsvoorziening is belast met de interdepartementale, ambtel i jke 
voorbereid ing van de integratie van de WW, W W V en RWW. Er v indt een 
voor tdurende terugkoppel ing plaats tussen de verantwoordel i jke bewinds-
l ieden en de projectgroep. Rapporten of deelrapporten zullen daarom geen 
zelfstandige status hebben, maar vooral een analytische en toel ichtende on-
dersteuning vormen van beleidsstandpunten. Het lijkt voorbar ig reeds nu 
een beslissing te nemen over een eventuele openbaarmaking van nog uit te 
brengen rapporten of deelrapporten. Zeker is echter dat deze (deel-)rappor-
ten hetzij verwerkt in afzonderli jke nota's, hetzij als bij lage bij de memor ies 
van toel icht ing bij wetsvoorstel len, een rol zullen spelen in de discussie in de 
Staten-Generaal. 

49 
Zoals reeds bij de beantwoording van vraag 216 over Bestek '81 is gesteld, 

is besloten aan de integratie van de werkloosheidsvoorzieningen voorrang 
te geven. De coördinat ieproblemen met betrekking tot stelsel en ui tvoer ing 
zijn daar het grootst en de noodzaak de doorzicht igheid voor de uitkerings-
gerecht igden te vergroten is daar, gegeven de werkloosheidsproblemat iek, 
het meest voelbaar. Gezien de dreigende overbelast ing van het ambtel i jk ap-
p a r a a t - z o stelt het antwoord opv raag 216 over Bestek'81 voor ts - «leidt de 
keuze o m aan de integratie van de werkloosheidsvoorzieningen voorrang te 
ver lenen ertoe dat niet reeds aanstonds met de integratie van de ZW en 
WAO kan worden begonnen». In het antwoord op vraag 4 bij het in ter im-
rapport «Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid» is daar 
nader op ingegaan. Dat houdt overigens niet in , dat niet reeds nu aan de op-
lossing van deelproblemen word t gewerkt. Ook in de notit ie vo lumebele id 
zijn weer stappen in die r ichting gezet. Gewezen kan met name worden op 
voorstel len tot t i jdiger inschakeling van de GMD (paragraaf 4.2.1.3) en tot 
betere toepassing van artikel 30 ZW, artikel 44 WAO en artikelen 33, 57 en 58 
A A W (paragraaf 4.2.2.7). De noodzaak to t a fs temming van de arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen word t betrokken bij de voorbereid ing van de inte-
gratie van de werkloosheidsvoorzieningen (zie eveneens het an twoord op 
vraag 4 bij het inter im-rapport). Het bovenstaande maakt duidel i jk dat bij in-
tegratie in feite sprake is van een stapsgewijs proces. De oplossing van 
deelproblemen enerzijds en het afs temmen met werkloosheidsvoorzienin-
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gen anderzijds zullen te zijner t i jd een integratie van ZW, A A W en WAO en 
de to ts tandkoming van een geïntegreerde loondervingsverzekering/voorzie-
ning versoepelen. 

50 
De werkzaamheden van de Staatscommissie Vereenvoudiging en Codif i -

catie van de Sociale Zekerheidswetgeving (Cie. Veldkamp) richten zich op de 
bestaande wet ten en moeten aldus los worden gezien van de studies naar 
de mogel i jkheden tot integratie van bepaalde wettel i jke regelingen. Dit 
houdt in dat bestaande verschi l len in stelsel en opzet van de diverse regel in-
gen in beginsel onaangetast bl i jven. Wel worden voornemens tot wi jz ig ing 
binnen het stelsel in een bepaald stadium van voorbere id ing met betrekking 
tot wetgevende aspecten mede getoetst aan maatstaven die bij de codif ica-
tie van vereenvoudig ing worden gehanteerd. 

51 
«Onnodige werk loosheid» en «vermijdbaar verzuim» zijn belangrijke vo lu -

mebepalende componenten in die zin, dat het met name die componenten 
zijn die in het kader van een volumebele id zoals dat in deze notit ie is be-
grensd (zie paragraaf 2.5) beleidsmatig zijn te beïnvloeden. Kernpunt in het 
hier geschetste vo lumebele id is immers de onvoldoende aansluit ing tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waardoor beschikbare arbeidsplaat-
sen onnodig onbezet bl i jven. De gevolgen daarvan voor resp. de omvang 
van het aantal werklozen en arbeidsongeschikten worden derhalve als «on-
nodig» respectieveli jk «vermijdbaar» aangeduid. Dat neemt niet weg , dat 
het daarbij slechts gaat o m een deel van de totale werk loosheid, ziekte en ar-
beidsongeschiktheid. Aangr i jp ingspunten voor een verdere terugdr inging 
daarvan zullen onder meer gezocht moeten worden in het algemene soci-
aal-economische beleid, dat mede gericht is op een vergrot ing van het aan-
tal arbeidsplaatsen. Zie ook het antwoord op de vragen 1-3. 

52 
Het gevraagde overzicht van de instrumenten kan als volgt worden weer-

gegeven: 

A. Plaatsingsbevordering 

30% Loonkostenregel ing 1977 
30% Loonkostenregel ing bij gedeelteli jke werkweek 1977 
Subsidieregel ing arbeidsplaatsverbetering 1979 
Tijdeli jke bi jdrageregel ing plaatsing migranten uit Sur iname en de Neder-

landse Ant i l len, v luchtel ingen en asielgerechtigden 
Voorlopige regel ing plaatsing langdurig werklozen 
Regeling plaatsing gehandicapten 1977 
Tijdeli jke regeling 1976 loonkostensubsidie jeugdigen 
Bi jdrageregel ing opleidingskosten produkt iepersoneel in de confectie-in-

dustrie 
Loonsupplet ieregel ing ( ingevolge W W en WWV) 
Garantieregeling W W en WWV 
Loondispensatieregel ing 

B. Mobiliteitsbevordering 

Bijdrageregeling verplaatsingskosten 1977 
Bi jdrageregel ing schol ing in samenwerking tussen overheid en bedrijfsle-

ven 
Schol ing via Centra voor Vakopleiding van Volwassenen 
Studiekostenregel ing Werkzoekenden 
Tijdeli jke regeling st imuler ing vakopleiding schoolverlaters 
Tijdeli jke regeling pseudo arbeidsplaatsen 
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C. Werkgelegenheidsverruiming 

Werkgelegenheidsverruimende maatregel 
Regeling Tijdeli jke Arbeidsplaatsen 1977 
Regeling Tijdeli jke Arbeidsplaatsen 1977 bij gedeeltel i jke werkweek 

D. Arbeidsverdeling 

Experimentele regeling bevorder ing arbeid in deelt i jd 
Vervroegde uit treding 
Vervroegde ui t t reding in regio's 
Vervroegde ui t t reding onderwi js 

Welke bedragen voor de toepassing van bovengenoemde instrumenten in 
1980 beschikbaar zullen worden gesteld kan o p d i t m o m e n t niet per maatre-
gel afzonderli jk worden aangegeven. In het kader van het taakstellend beleid 
worden in de regio's bestedingsplannen opgesteld op grond waarvan toe-
wi jz ingen per maatregel en per regio plaatsvinden voor zover die maatrege-
len in het taakstellend beleid zijn opgenomen. 

Wel kan op dit moment een inzicht worden gegeven in de bedragen, die 
de Regering na parlementaire goedkeuring denkt te besteden voor de bevor-
der ing van de werkgelegenheid en de toepassing van arbeidsvoorzienings-
instrumenten in het kader van het gerichte aanvul lend beleid. Onder voorbe-
houd van partiële verschuiv ingen, die als gevolg van nader overleg nog no-
dig kunnen bl i jken, word t aan de volgende verdel ing gedacht: 

Rubriek Bedragen op Bedragen op 
kasbasis • transactiebasis 

Arbeidsvoorzieningsmaatregelen f 450 min. f 700 min. 
waarvan voor: 
plaatsingsbevorderingen scholing 
werkverruiming 
verbetering arbeidsbemiddeling 
arbeidsplaatsverbetering 
vermindering arbeidsaanbod (VUT e.d.) 
Versterking van de structuur in het bedrijfsleven 
Werkgelegenheidsbevorderende activiteiten 
ministeries (excl. EZ en SoZa) 
Arbeidsplaatsenplan 
Energiebesparing 
Innovatiebevordering 
Totaal 

In dit p rogramma zal voor de experimentele regeling bevorder ing arbeid 
in deelt i jd een bedrag van circa f 10 min . beschikbaar zi jn. 

53 
Het nagaan van mogel i jkheden tot her intreding in het arbeidsproces met 

name van langdurig werklozen en gedeelteli jk arbeidsongeschikten vraagt 
een zeer zorgvuldige en gecoördineerde aanpak. Daarbij is zowel de wijze 
van benaderen door de ui tvoer ingsorganen als de houding van uitkerings-
gerecht igden en werkgevers van belang. Dat geldt uiteraard ook voor de 
overheid als werkgever. Reeds verschil lende malen is toegezegd dat ook 
vooru i t lopend op wi jz ig ing van een aantal wettel i jke bepal ingen ernaar ge-
streefd word t enkele moties ter zake naar haar strekking opt imaal te verwe-
zenlijken (zie ook notit ie vo lumebele id paragraaf 4.2.2.5 en de antwoorden 
op de vragen 84, 85 en 86). Aan de positie van de bedoelde groepen zal ook 
aandacht worden besteed in het kader van dezgn . Actie Werkwinst 1980, 
waarvan sprake is in de bij lage van de brief van de Minister van Binnenland-
se Zaken d.d. 13 september j . l . aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(kamerstuk 15726, nr. 1). 

f 186 min. f 290 min 
f 175 min. f 272,5 min 
f 8 min. f 12,5 min 
f 30 min. f 45 min 
f 51 min. f 80 min 
f 400 min. 

f 200 min. 
f 465 min. 
f 345 min. 
f 132 min. 
f 1992 min. 
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54 
Deze gegevens zijn niet beschikbaar. 

55 
In een aantal bedrijfstakken is de verplichte vacaturemelding in de CAO 

overeengekomen. Voor een wettelijke regeling van de verplichte vacature-
melding is een ontwerp tot wijziging van de Arbeidsbemiddelingswet voor 
advies voorgelegd aan de Raad voor de Arbeidsmarkt. 

De Raad heeft besloten met het geven van advies te wachten tot de belang-
rijkste uitvoeringsmaatregelen in de vorm van een ontwerp-AMvB ook 
voor advies beschikbaar zijn. 

Dit ontwerp is vrijwel voltooid; het zal binnen enkele weken aan de Raad 
worden voorgelegd. Wanneer de Raad voor de Arbeidsmarkt zijn advies 
heeft uitgebracht, zal het wetsontwerp aan het parlement worden aangebo-
den. 

56 
Binnenkort zal aan een wetenschappelijk instituut opdracht worden gege-

ven tot het verrichten van een evaluatie van één of meer banenmarkten. 
In november 1979 worden banenmarkten gehouden in: 

Almelo op 1 november 1979 
Arnhem op 6 en 7 november 1979 
Nijmegen op 15 november 1979 
Hengelo op 21 november 1979. 

57 
Neen. 

58 
Instelling van regionale coördinatiecommissies is van wezenlijke beteke-

nis voor het voeren van een volumebeleid. Zoals in de gehele notitie over 
het volumebeleid doorklinkt, kan dat beleid vooral gestalte krijgen door het 
gecoördineerd toepassen van al die instrumenten die op verschillende be-
leidsterreinen en bij verschillende uitvoeringsorganen ter beschikking staan 
om een herintreding van werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten in 
het arbeidsproces te bereiken. Juist die coördinatie komt thans op het ni-
veau waar dat voor individuele werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschik-
ten van belang is - namelijk in hun eigen woon-/werkomgeving, de regio -
onvoldoende tot haar recht. De omvang van die regio moet op grond van 
doelmatigheidsoverwegingen worden bepaald. 

In het aantal regio's is bovendien op grond van het probleem van beman-
ning van de commissies een zekere fasering denkbaar. Het is zeker niet zo, 
dat deze coördinatiecommissies (autonome) bevoegdheden van andere or-
ganen zouden overnemen. Hun taak is met name een coördinerende. Dat 
neemt niet weg dat coördinatie de bereidheid van alle betrokken organen 
vereist om niet slechts vanuit de eigen invalshoeken te beslissen. Die coördi-
nerende taak houdt tevens in dat van dubbel werk geen sprake is: juist op 
het punt van coördinatie is thans een lacune te constateren. De coördinatie-
commissies zullen hun werkzaamheden waar het de bespreking van indivi-
duele gevallen betreft bovendien kunnen toespitsen op die categorieën van 
werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten, voor wie in de regionale ar-
beidsmarktsituatie herintreding in het arbeidsproces bijzonder moeilijk is. 
Voor andere groepen kan de coördinatie zich toespitsen op algemene aan-
bevelingen aan elk der betrokken organen (zie punt 3 van de in paragraaf 
4.2.1.2.b genoemde bevoegdheden). Het kabinet tracht door middel van de-
ze regionale coördinatiecommissies de coördinatie op korte termijn te verze-
keren. Dat sluit overigens een meer fundamentele discussie over de uitvoe-
ring van de sociale zekerheid in samenhang met andere beleidsterreinen 
niet uit. Ook totdat die meer fundamentele discussie is afgerond is coördina-
tie echter een absolute noodzaak. 
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Oplossingen op langere termi jn voor de ui tvoer ing van de sociale zeker-
heid in samenhang met andere beleidsterreinen worden voorgesteld in het 
Inter imrapport «Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid». 
Bij de beantwoord ing van de vragen over dat in ter imrapport is ook inge-
gaan op de hier genoemde verdergaande decentralisatie. 

59 
De taken en bevoegdheden van de regionale coördinat iecommissies zijn 

thans in discussie in het Overlegorgaan Werkloosheids- en Arbeidsvoorzie-
ning (OWA), waar in alle bij de ui twerking en ui tvoer ing daarvan betrokken 
organen zijn ver tegenwoord igd. Een afgeronde standpuntbepal ing door de 
part icipanten in het OWA bleek nog niet mogel i jk, doch mag spoedig wor-
den verwacht. Daaraan hechten wi j grote waarde, vooral ook omdat de be-
oogde coördinat ie slechts werkeli jk gestalte kan kr i jgen, indien die word t ge-
dragen door de betrokkenen. Duideli jk is inmiddels wel geworden, dat voor 
de voorstel len in zoverre die gericht zijn op het toekennen van de bevoegd-
heid aan de coördinat iecommissies o m aan ui tvoer ingsorganen te verzoe-
ken beslissingen opnieuw te overwegen met inachtneming van de conclu-
sies van het coördinat ie-orgaan dan wel bij hun eerste beslissing de conclu-
sies van dat orgaan te betrekken, onvoldoende steun mag worden verwacht. 
Zowel de opvatt ingen van het OWA als de resultaten van de komende parle-
mentaire discussie zullen een rol moeten spelen bij het daarna op te stellen 
wetsvoorstel . 

60 
Het is niet de bedoeling dat de overheid als werkgever in deze problema-

tiek geheel op zichzelf gaat opereren. Bepaalde vormen van contact met een 
actieve deelneming aan de taken van de regionale coördinat iecommissies zul-
len dus in overweging worden genomen. 

61,62 en 63 
Op blz. 39 van de notit ie vo lumebele id is gesteld dat op korte termi jn moet 

worden gekomen tot het opnieuw daadwerkel i jk toepassen van de melding 
van ziektegevallen met een bepaalde duur. 

Daaraan is toegevoegd dat dit niet noodzakeli jkerwijs een melding na 13 
weken hoeft in te houden. De in het ver leden opgedane ervaringen zouden 
aanleiding kunnen geven tot een melding op een iets later t i jdst ip en/of mei-
ding onder voorwaarden. Het is dus zeker niet zo dat naar een onverkorte 
herleving van de vroegere regeling (melding na een ziekteduur van 13 we-
ken) word t gestreefd. Daaraan zijn, gezien de massaliteit van het aantal ziek-
tegevallen met een dergeli jke duur, te grote nadelen verbonden. Met name 
dreigt het gevaar, dat de GMD door de enorme st room meldingen niet meer 
aan de eigenli jke werkzaamheden kan toekomen. 

Op welke wijze dan concreet inhoud moet worden gegeven aan het begin-
sel van de meld ing van ziektegevallen met een bepaalde duur is een zaak 
waarover de Regering nog geen afgerond oordeel heeft. In de adviesaan-
vraag is als voorbeeld genoemd een meld ing van een ziekteduur van 5 
maanden. De concrete invul l ing hangt echter van een aantal factoren af, 
waarvan met name kunnen worden genoemd de mogel i jkheden van de 
GMD om dergeli jke meldingen adequaat te verwerken, het effect van de ver-
pl icht ing o m de meldingen te doen op andere taken van zowel bedri j fsver-
enigingen als GMD en de in het verleden opgedane ervaringen omtrent het 
juiste t i jdst ip waarop de GMD zou kunnen worden ingeschakeld in bepaalde 
situaties. Ook de resultaten van het zogenoemde determinantenonderzoek 
kunnen hierbi j een rol spelen. 

Het gaat ook niet zozeer om het vaststellen van een voor alle gevallen gel-
dende exacte termi jn waarop melding van ziektegevallen aan de GMD moet 
worden gedaan. Essentie van de voorstel len is, dat in het verleden is geble-
ken, dat potentieel langdurig verzuim beperkt kan worden door een t i jdige 
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medische begeleiding, revalidatie en hulp bij reïntegratie in het arbeidspro-
ces. Daarom is het nodig dat er t i jd ig een overgang plaatsvindt van medi -
sche controle naar medische begeleiding, in de daarvoor in aanmerking ko-
mende geval len. 

Het gaat daarbij zeker niet alleen om gevallen met zogenaamde WAO of 
AWW-aspecten. Daarvoor kan immers ook spontane meld ing dienst doen. 

In de notit ie vo lumebele id is als voorbeeld van gevallen waar in een t i jd i -
ger inschakeling van de GMD wensel i jk word t geacht artikel 30 ZW ge-
noemd. 

Zoals bekend is aan de SVR hierover advies gevraagd. In het kader van die 
adviesaanvrage bezien de Federatie van Bedri j fsverenigingen en de GMD 
momenteel de mogel i jkheden o m meer inhoud te geven aan de meld ing van 
ziektegevallen met een bepaalde duur. Het lijkt niet juist reeds thans op de 
ui tkomsten van de beraadslagingen tussen de Federatie en de GMD alsme-
de binnen de SVR vooru i t te lopen. Ook kan eerst uit de resultaten van dit 
overleg bli jken of een ui tbreiding van de GMD in verband daarmee wenseli jk 
is. Opgemerkt kan echter worden dat in de notit ie vo lumebele id op verschei-
dene plaatsen aandacht is besteed aan maatregelen om het funct ioneren 
van de GMD te versterken. Het is mogel i jk dat zulks met een ui tbreid ing van 
mankracht van de GMD gepaard zal (moeten) gaan. Gezien de bij uw Kamer 
b innengekomen reacties op het onderdeel in de notit ie vo lumebele id dat 
handelt over het verstevigen van het funct ioneren van de GMD, moge nog 
het volgende worden opgemerkt . 

Reeds bij de to ts tandkoming van de WAO is erop aangedrongen (onder 
meer in de mot ie Tilanus) de GMD een ruimere taak te geven binnen het ge-
heel van de medische begeleiding. In de afgelopen jaren is de Kamer meer-
malen op die wens teruggekomen. De achterl iggende gedachte was daarbi j 
steeds, dat gestreefd moet worden naar een zo vroegt i jd ig mogel i jk signale-
ren van alle gevallen waar in medische en medisch-sociale begeleiding en 
revalidatie, in ru ime zin, in het belang van de betrokkenen zijn. Voor het ver-
richten van de medische en medisch-sociale begeleiding en de revalidatie 
werd de GMD gezien als het bij uitstek daartoe aangewezen orgaan. 

De opeenvolgende bewindsl ieden van Sociale Zaken hebben die opvat-
t ing steeds onderschreven. Ook bij het opstel len van de noti t ie vo lumebele id 
hebben deze gedachten voorop gestaan. Dit betekent dat de GMD een 
breed, gedif ferentieerd samengesteld, takenpakket moet kr i jgen. De coördi -
natie van het geheel van medische bemoei ingen met arbeidsongeschikten 
en gehandicapten kan daarmee vanuit de GMD nader gestalte kr i jgen. 

In die gedachte past het ook de GMD meer en sneller te betrekken bij al die 
geval len, waar in een medische of sociaal-medische begeleiding gewenst is. 
Daaronder valt naar onze mening ook de toepassing van artikel 30 ZW (zie 
hiervoor nader het an twoord op de vragen over dat artikel). 

Aldus word t het funct ioneren van de GMD verstevigd en kan de taak van 
de GMD ook een bredere inhoud kri jgen. 

64 
Uit de redactie van de artikelen met betrekking tot de 13-weekse en spon-

tane meldingen valt slechts af te leiden dat de verpl icht ing om zodanige mei-
dingen te doen op de bedri j fsverenigingen rust. 

De vraag of afdelingskassen en eigen-risicodragers ook onder deze ver-
pl icht ing vallen (en daarmee ook onder de sanctie die de WAO op het nako-
men van dergeli jke meld ingen stelt) is daardoor afhankelijk van de vraag of 
deze ook ten aanzien van deze bepalingen als een onderdeel van de bedri j fs-
verenigingen zijn te beschouwen. 

Ten aanzien van de afdelingskassen kan men het an twoord op die vraag 
afleiden uit artikel 17, vi j fde l id, van de Organisatiewet Sociale Verzekering. 
Daarin is bepaald dat de afdelingskas onderdeel ui tmaakt van de bedrijfsver-
enig ing. 

Dat er desondanks twi j fe l is gerezen over de vraag, of de afdelingskas wel 
valt onder artikel 71a van de WAO, houdt verband met het feit, dat artikel 19 
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van de Organisatiewet uitdrukkelijk vermeldt dat aan de afdelingskas is op-
gedragen de controle op het bestaan van ongeschiktheid tot werken, onder 
regelen door het bestuur van de bedrijfsvereniging vast te stellen. Daaraan 
zou de uitleg kunnen worden gegeven, dat de bevoegdheden tot medische 
controle in beginsel van de bedrijfsverenigingen overgaan op de afdelings-
kas en het van de regelen die het bestuur van de bedrijfsvereniging ter zake 
stelt afhangt of de afdelingskas ook valt onder de verplichtingen van artikel 
71a WAO. 

Tevens is het mogelijk genoemd artikel 19 van de Organisatiewet dusda-
nig te interpreteren, dat daarin aan de afdelingskas een bevoegdheid tot 
medische controle wordt gegeven die het niet zonder meer (met name niet 
zonder regelen van het bestuur van de bedrijfsverenigingen) mogelijk maakt 
de afdelingskas te verplichten deze medische controle verder achterwege te 
laten, omdat een andere instantie voor medische begeleiding zal gaan zorg 
dragen. 

Voor de eigen-risicodragers ligt het antwoord op de vraag of deze een on-
derdeel van de bedrijfsvereniging vormen enigszins moeilijker, aangezien 
een wettelijke regeling ter zake ontbreekt. Het hangt dan van de statuten van 
de verschillende bedrijfsverenigingen af of de eigen-risicodragers vallen 
onder artikel 71a WAO. 

Jurisprudentie over artikel 71a WAO is, voor zover bekend, niet voorhan-
den. In de adviesaanvrage aan de SVR over de 13-weekse meldingen is dan 
ook geen expliciet standpunt ingenomen met betrekking tot de vraag of ei-
gen-risicodragers en afdelingskassen onder de verplichting tot het doen 
van dergelijke meldingen vallen. Gesteld is slechts dat zulks wenselijk is en 
dat de bereidheid bestaat daartoe zo nodig op korte termijn een wetswijzi-
ging voor te bereiden. In de notitie volumebeleid is wel een standpunt inge-
nomen. Daarmee is bedoeld tot uitdrukking te brengen, dat de afdelingskas-
sen en eigen-risicodragers rechtstreeks onder de verplichtingen tot het 
doen van spontane en 13-weekse meldingen zouden moeten vallen. 

65 
Zowel in de EEG-Verordeningen inzake sociale zekerheid als in de bilate-

rale sociale-zekerheidsverdragen zijn regelingen getroffen inzake de controle 
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van in het buitenland vertoevende werk-
nemers. Het bevoegde orgaan dat de overeenkomstige regelingen in het 
desbetreffende land uitvoert, neemt dan de administratieve en medische 
controle voor zijn rekening, hetzij spontaan, hetzij op verzoek van de be-
drijfsvereniging en deelt zijn bevindingen aan de bedrijfsvereniging mee, 
die deze ter beoordeling aan de GMD doorzendt. 

66 
Bij het doorspreken van de mogelijkheden tot om-, her- en bijscholing 

wordt de aandacht van werkloze werkzoekenden gevestigd op de bepalin-
gen ten aanzien van de verplichting om aan die scholing medewerking te 
verlenen. In hoeverre dit tot deelneming aan die scholing bijdraagt kan niet 
worden gemeten. Het dwingend voorschrijven van deelneming aan scholing 
geschiedt eerst na een zorgvuldige afweging van in acht te nemen persoon-
lijke omstandigheden. Die omstandigheden maken het voorts moeilijk een 
verwijtbaar weigeren van deelneming, of een verwijtbaar verzuim om de no-
dige inspanning te leveren, te bewijzen. 

Het aantal gevallen waarin een uitkering wordt geweigerd of ingetrokken 
wegens het niet willen deelnemen aan een gewenst geachte scholing is dan 
ook beperkt. Uit de jaarverslagen van het Algemeen Werkloosheidsfonds 
blijkt dat zulks slechts in enkele tientallen gevallen per jaar voorkomt. 

67 
Wij beschikken niet over aanwijzingen of gegevens die duiden op een be-

paalde vrees van arbeidsongeschikten dat ze bij het volgen van een scho-
lingscursus de kans lopen op een verlaging van de uitkering. Er lijkt ons ove-
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rigens ook geen grond voor een dergelijke vrees. De arbeidsongeschiktheids-
wetten bieden reeds thans de mogelijkheid om een scholingscursus te volgen 
met behoud van een volledige uitkering. 

Wel kan de scholing ertoe leiden, dat de restcapaciteit van de betrokkene 
toeneemt. Er zal dan moeten worden bezien of, en zo ja in hoeverre, dit con-
sequenties moet hebben voor het arbeidsongeschiktheidspercentage waar-
naar de uitkering wordt berekend. 

Zoals bekend wordt dit percentage echter niet herzien zolang er geen con-
crete werkaanbieding is, tenzij het niet verkrijgen van werk aan de betrokke-
ne zelf is te wijten. 

68 en 71 
Om scholingsbehoeften te concretiseren en te kwantificeren is een diep-

gaand en gedifferentieerd inzicht nodig in de toekomstige ontwikkeling van 
de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Voor het verkrij-
gen van dit inzicht zijn nog onvoldoende instrumenten ontwikkeld en de 
vraag is of het reëel is te veronderstellen dat die instrumenten kunnen wor-
den ontwikkeld, gegeven de beweeglijkheid van de arbeidsmarkt en van de 
factoren die de verhoudingen op die markt bepalen. Hoewel bij de ontwikke-
ling en het gebruik van scholingsinstrumenten uit de aard der zaak continu 
voeling wordt gehouden met het gebeuren in de praktijk, is medio 1978 een 
gericht onderzoek gestart naar de mogelijkheden die de bestaande outilla-
ges van de centra bieden tot uitbreiding van de capaciteit. Dit onderzoek 
heeft geresulteerd in een tijdelijke uitbreiding van de opleidingscapaciteit 
voor de bouwvakken, waarvan een deel structureel zal kunnen worden ge-
maakt door het personeelsbestand van de centra uit te breiden. 

Voorts is geconstateerd, dat ook voor de opleiding in de gawalo- en c.v.-
sectoren aanvulling van de bestaande capaciteit nodig is. Met de automo-
bielbranche vindt overleg plaats, dat nog niet is afgesloten, over de wense-
lijkheid om naast de bestaande opleiding voor automonteur specialisaties in 
te voeren ten behoeve van bedrijfswagens en schadebehandeling. Bij deze 
onderzoeken wordt steeds de mogelijkheid nagegaan of, zoals in het 
BOVAG-experiment, door samenwerking met het bedrijfsleven de door-
stroomsnelheid op de centra kan worden vergroot. 

Voor de hierboven genoemde doeleinden is voor het dienstjaar 1980 een 
structurele uitbreiding van het personeelsbestand van de centra voorzien 
van 8 a 12 personen. De toewijzing ervan en de mogelijkheid geschikte 
krachten aan te trekken zullen bepalend zijn voor het moment waarop en de 
plaats waar de beoogde capaciteitsuitbreiding zal kunnen worden gereali-
seerd. 

69 
Uit voorlopige gegevens van de vernieuwde bijdrageregeling voor scho-

ling in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven blijkt, dat 85% van de 
aanvragen om toepassing van de regeling afkomstig is van bedrijven met 
minder dan 100 man personeel. Uit dit gegeven mag worden afgeleid, dat 
het midden- en kleinbedrijf in niet onbelangrijke mate van de vernieuwde re-
geling gebruik maakt. Nauwkeurige cijfers zijn op dit moment nog niet voor-
handen. 

70 
Begin september 1979 stonden 1640 werkzoekenden ingeschreven voor 

een opleiding via de centra voor vakopleiding van volwassenen, van wie er 
105 om persoonlijke redenen opde wachtlijst waren geplaatsten 1535 we-
gens plaatsgebrek bij het in aanmerking komende centrum. De wachtenden 
behoorden overwegend tot de gegadigden voor een opleiding in de bouw-
vakken (1300) en in geringere mate tot de gegadigden vooreen opleiding in 
de metaalvakken (340). 
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Het bestaan van deze wacht l i js ten word t op zich zelf als een knelpunt erva-
ren, dat binnen de grenzen van de beschikbare en via t i jdeli jke voorzienin-
gen uit te breiden plaatselijke capaciteit moet worden opgelost. Daarbij 
word t zoveel mogel i jk gestreefd naar een samenwerk ing met het bedri j fsle-
ven. Duidelijk zal zijn dat het scheppen van t i jdel i jke voorz ieningen mede af-
hankelijk is van de out i l lage die voor de ople id ing in een bepaalde beroeps-
richting nodig is. 

Aan de structurele ui tbreid ing van centra zijn naast budgettaire grenzen 
ook grenzen gesteld, die voortv loeien uit de noodzaak de regionale verhou-
dingen tussen de toekomst ige ontwikkel ing op de arbeidsmarkt en van de 
belangstel l ing voor schol ing enerzijds en de scholingscapaciteit anderzi jds 
in acht te nemen. Te dien aanzien is er sprake van een groot aantal onzeker-
heden, waardoor de beslu i tvorming over verantwoorde structurele ui tbrei-
dingen uiterst zorgvuldig zal moeten plaatsvinden. 

72 
De mate waar in de opleidingscapaciteit van de centra voor vakopleid ing 

van volwassenen door het inhuren van personele en materiële capaciteit 
van bedri jven kan worden uitgebreid is niet in absolute zin te kwant i f iceren. 

Binnen de mogel i jkheden die de daarvoor ter beschikking staande midde-
len bieden is zij afhankeli jk van de mate en het t empo waar in geschikte leer-
krachten, lesruimten en materiële voorzieningen zich aanbieden c.q. kunnen 
worden gevonden die aansluiten aan de zich voordoende behoeften. Ondanks 
de hierin gelegen beperkingen word t voor tdurend getracht te vo ldoen aan 
de opleidingsbehoeften, die zich op de arbeidsmarkt manifesteren. Daarbij 
spelen voorzieningen van ti jdeli jke aard - als door de vragenstel lers bedoeld 
- een belangri jke rol . Een goed voorbeeld hiervan vo rmen de bouwople id in-

In antwoord op een toegenomen vraag naar geschoolde arbeidskrachten 
in de bouw is de opleidingscapaciteit voor metselaars en t immer l ieden, me-
de door die bedoelde voorz ieningen, sterk kunnen worden ui tgebreid. Het 
aantal opleidingsplaatsen voor metselen steeg in korte t i jd van 200 naar 600 
plaatsen en dat v o o r t i m m e r e n van 370 naar ruim 500. 

Er zij wel l icht ten overvloede op gewezen dat de vraag naar om- , her- en 
bi jscholing niet alleen vanui t de centra behoeft te worden beantwoord. De 
centrumople id ing vo rmt slechts één mogel i jkheid o m de voor het verkr i jgen 
van een arbeidsplaats noodzakelijke opleiding te vo lgen. De Studiekostenre-
gel ing en de Bi jdrageregel ing voor scholing in samenwerk ing tussen over-
heid en bedri j fsleven (SOB) bieden daartoe - soms in combinat ie met de 
centrumople id ing - evenzeer goede en vaak ook f lexibeler mogel i jkheden. 

73 
De specifieke beroepsopleidingen voor gehandicapten, nameli jk die bij de 

Stichting Werkenrode te Groesbeek en die bij de Lucas Klinieken te Hoens-
broek, moeten nog van start gaan. Ook hier zal er sprake zijn van een wissel-
werk ing tussen het aanbod van opleid ingsmogel i jkheden en de mate waar in 
zich de behoefte aan en de geschiktheid voor ople id ing gaan concretiseren. 
Aannemeli jk is te veronderstel len dat, naar mate ervaring met deze specifie-
ke opleidingen word t opgedaan, zich de behoeften en mogel i jkheden elders 
in het land gaan aftekenen. Mede aan de hand van deze ervar ing zal de Stuur-
groep Beroepsopleiding Gehandicapten bezien of verdere ui tbreiding nodig 
is. 

74 
Beantwoording van deze vragen is op dit moment niet mogel i jk. Het we-

tenschappeli jk onderzoeksbureau Nimawo heeft opdracht gekregen een 
evaluatie-onderzoek te verr ichten met betrekking tot de Centra voor Beroeps-
oriëntatie en beroepsoefening. Daarbij word t aan de gestelde vragen aan-
dacht besteed. Naar verwacht ing zal genoemd onderzoeksbureau zeer bin-
nenkort zijn onderzoek afronden en daarover verslag ui tbrengen aan de op-
drachtgever: het Minister ie van Cultuur, Recreatie en Maatschappeli jk Werk. 
Zoals is toegezegd zal dit rapport daarna aan de Tweede Kamer worden aan-
geboden. 
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75 
Sedert de aanvang van het BOVAG-experiment in 's-Gravenhage zijn 48 

personen in opleiding genomen. Van hen hebben 6 personen de opleiding 
voortijdig beëindigd, hebben 26 personen de opleiding voltooid en zijn 16 
personen nog in opleiding. Van de 26 personen, die de opleiding voltooiden 
zijn er 23 in een garagebedrijf aan het werk gegaan, is er 1 geëmigreerd, heeft 
er 1 elders werk gevonden en is er op het moment van de waarneming 1 
nog niet geslaagd in het vinden van werk. 

In beginsel kan het experiment in elke regio, waarin er voldoende belang-
stelling aanwezig is van de kant van werkgevers en werknemers, worden uit-
gevoerd. Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt met een experiment 
in Amsterdam, terwijl er voorts voorbereidingen worden getroffen van 
soortgelijke experimenten in Breda en Utrecht. 

76 
Als gevolg van verschillen in de criteria welke bepalend zijn voor de toe-

passing van de 75%-loonkostensubsidieregeling of de 30 %-loonkostensub-
sidieregeling (o.a. ten aanzien van de werkloosheidsduur en de aard van het 
nieuwe dienstverband) zal van een echte verdringing van de 30%-loonkos-
tensubsidieregeling door de 75%-regeling geen sprake kunnen zijn. 

Wel zou eventueel door een hogere subsidiëring de bestaande weerstand 
tegen de indienstneming van langdurige werklozen kunnen verminderen en 
zou zulks ten nadele kunnen gaan werken van werklozen die nog slechts kor-
te tijd werkloos zijn en voor wie een lagere subsidieregeling van toepassing 
is. Wij hebben nog geen aanwijzingen die erop duiden dat dit verschijnsel 
zich voordoet. 

Daarvoor werkt de 75%-regeling nog te kort. Bij de uitvoering is men ech-
ter bijzonder attent op het tijdig onderkennen van het optreden van dergelij-
ke substitutie-effecten. 

77 
Het aantal nieuwe plaatsingen met toepassing van de Regeling Plaatsing 

Gehandicapten bedroeg in 1978: 828 tegenover 486 in 1977. 

78 
Na de inwerkingtreding van de loonsuppletieregeling is in de praktijk een 

aantal knelpunten aan de dag getreden. 
Deze knelpunten zijn voor een deel van juridische aard. 
Als voorbeeld hiervan kunnen worden genoemd: 
- de termijn waarbinnen een aanvraag moet zijn ingediend; 
- het vereiste dat er geen ander passend aanbod voor de functie mag zijn; 
- de vraag of loonsuppletie ook kan worden verleend bij aanvaarding van 

arbeid die overigens passend is; 
- de vaststelling van het per dag te verdienen loon in de nieuwe dienstbe-

trekking; 
- de vraag of loonsuppletie ook mogelijk is indien de nieuwe functie een 

betrekking in overheidsdienst is; 
- de beroepsmogelijkheden. 

Voorts is een aantal knelpunten het gevolg van het feit, dat de loonsupple-
tieregeling als instrument van sociale zekerheid complementair werkt op -
en daarmee tevens een instrument is van - het arbeidsvoorzieningenbe-
leid. Daardoor zijn bij de uitvoering van deze regeling niet alleen de uitvoe-
ringsorganen van de werkloosheidsregelingen betrokken, maar ook de ge-
westelijke arbeidsbureaus. Dit maakt dat er goed samenspel moet zijn tus-
sen deze verschillende organen. 

Zoals bekend, is enige tijd geleden een evaluatie-onderzoek gestart naar 
de werking van de loonsuppletieregeling Vooruitlopend op de resultaten 
daarvan zijn echter reeds - door overleg tussen de betrokken organen, de 
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SVR en het departement (onder meer in de OWA) - voor een aantal jur idische 
knelpunten praktische oplossingen gevonden. Daarnaast zal de totstandko-
ming van de regionale coördinat iecommissies stel l ig tot het verminderen 
van knelpunten in de coördinat ie leiden. 

79 en 80 
Het evaluatie-onderzoek naar de werk ing van de loonsupplet ieregel ing 

richt zich op de in de W W en de WWV opgenomen loonsupplet ieregel ing. 
Het gaat daarbi j dus om een regeling in het kader van de werkloosheids-
voorzieningen, zodat een eventuele werking gedurende de ziektewetperiode 
niet aan de orde is. Voor de mogel i jkheden o m een loonsupplet ie te geven 
aan gedeelteli jk arbeidsongeschikten bieden de artikelen 30 ZW, 44 WAO en 
33 A A W reeds aanknopingspunten. 

Die mogel i jkheden zijn naar het oordeel van de Regering echter onvo l -
doende. Daarom zal worden nagegaan, of een ver ru iming daarvan moge-
lijk is. Dit zal echter goeddeels geschieden los van het lopende evaluat ie-on-
derzoek naar de loonsupplet ieregel ing in de W W en de WWV. 

Naar verwacht ing zal het nog enige t i jd duren voor de resultaten van dit 
laatstgenoemde onderzoek bekend zijn. Indien de ui tkomsten van het onder-
zoek daartoe aanleiding geven, zullen zo spoedig mogel i jk na afslui t ing van 
het onderzoek concrete voorstel len tot aanpassing dan wel ui tbreiding van 
deze regel ing worden uitgewerkt. 

81 
De meest in het oog springende belemmer ingen voor de bevorder ing van 

de geografische mobi l i te i t zijn gelegen in de aard en de kosten van de huis-
vest ing en andere (sociale)factoren, die de gehechtheid aan de woonomge -
ving bepalen. Deze belemmer ingen kunnen door een verplaatsingskostenre-
gel ing niet worden weggenomen. Een dergeli jke regeling is er voora l op ge-
richt drempels te overwinnen die ontstaan door aan een verhuizing als zoda-
nig verbonden kosten. 

Onderkend word t dat de ingewikkelde opzet van de thans geldende rege-
l ing het v o o r d e belanghebbende moeil i jk maakt een duideli jk inzicht te ver-
werven in de aanwezige mogel i jkheden. 

Op dit aspect, en op een ver ru iming van de toepasbaarheid ingeval het 
initiatief tot de verplaatsing van de werkzoekende is uitgegaan, zal de ko-
mende herziening zijn gericht. Verwacht mag worden dat deze herziening in 
het begin van het vo lgend jaar tot stand komt. 

82 
Afwi jz ingen van verzoeken om toepassing van de Bi jdrageregel ing Ver-

plaatsingskosten 1977 v inden doorgaans hun grond in : 
- de omstandigheid, dat de verplaatsing het gevolg is van aanvaarding 

van werk zonder inschakeling van het arbeidsbureau; 
- de omstandighe id , dat het om de vervul l ing van een vacature gaat, 

waar in naar alle waarschi jnl i jkheid door plaatselijk aanwezig aanbod had 
kunnen worden voorzien; 

- de omstandigheid, dat het een bedri j fsverplaatsing betreft naar een ge-
bied, dat niet voor toepassing van de regeling is aangewezen, i.c. naar ande-
re landsdelen van het Noorden, het herstructureringsgebied L imburg, de 
groeisteden en de groeikernen. 

Bij de in het an twoord op vraag 81 genoemde herziening zal tevens reke-
ning worden gehouden met eventueel optreden van ongewenste nevenef-
fecten, bij voorbeeld vanui t een oogpunt van ruimtel i jke ordening. 

83 
In de notit ie vo lumebele id is aangegeven in welke richting het beleid ten 

aanzien van moeil i jk plaatsbare groepen in de herziening van de Wet plaat-
sing minderval ide arbeidskrachten zal worden uitgewerkt. Aanpassingen 
zullen onder meer nodig zijn o m tot een effectieve toepassing van het in de 
wet opgenomen quo tum te komen. De hoogte van dit quotum zal naar ons 
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oordeel in ieder geval uiteindelijk 5% moeten bedragen. Juist ook omdat 
zo'n quotum-systeem alleen tot een werkelijke plaatsing van mindervalide 
arbeidskrachten kan leiden, indien ook de definitie van het begrip nader 
wordt geformuleerd en de sanctie-mogelijkheden worden bezien, is een na-
dere uitwerking nodig. Dat vraagt enige tijd. Het is thans nog niet mogelijk 
een definitief oordeel te geven over een eventuele differentiatie van het quo-
tum naar aard en/of omvang van de bedrijven en eventuele sancties. Daar-
voor moeten de verschillende genoemde elementen te zeer in onderlinge 
samenhang worden gezien. In ieder geval moet worden voorkomen dat het 
effect door een groot aantal uitzonderingen dan wel een ruime differentiatie, 
te zeer onder druk komt te staan of dat daardoor het evenwicht in de mate 
waarin door werkgevers (inclusief de overheid) aan de nakoming van deze 
maatschappelijke verplichting wordt bijgedragen al te zeer wordt verstoord. 
De zorgvuldige uitwerking van de in de notitie volumebeleid in beginsel 
neergelegde beleidskeuze zal ertoe leiden dat de voorbereiding van de aan-
gekondigde wetswijziging naar het zich laat aanzien nog wel een half jaar zal 
vergen. 

De in West-Duitsland op dit punt geldende wet, het «Schwerbehinderten-
gesetz», is op 1 mei 1974 in werking getreden. Volgens deze wet is iedere 
werkgever met meer dan 15 arbeidsplaatsen verplicht een bijdrage aan de 
inschakeling van mindervaliden in het arbeidsproces te leveren. De inspan-
ning van de werkgever moet er in de eerste plaats in bestaan 6% van zijn 
aantal arbeidsplaatsen voor mindervaliden te reserveren. Is hij daartoe niet 
bereid of in staat, dan kan hij aan deze verplichting ontkomen door het beta-
len van een bedrag van 100 DM per maand. Naast een aantal andere maatre-
gelen in het belang van mindervaliden legt de wet de werkgever de verplich-
ting op bij de vervulling van vacatures na te gaan, of daarvoor plaatsing van 
mindervaliden in aanmerking komt. 

Sollicitaties van mindervaliden moeten met de vertrouwensman worden 
besproken en met diens advies aan de ondememings- of personeelsraad 
worden medegedeeld1. 

Bij bedrijfsopleidingen binnen de onderneming dient aan plaatsing van 
mindervaliden de voorkeur te worden gegeven, terwijl voor de deelneming 
van mindervaliden aan externe scholing binnen redelijke grenzen faciliteiten 
moeten worden verleend. 

Uit de geldelijke bijdragen van werkgevers worden bijzondere maatrege-
len met het oog op de inschakeling in het arbeidsproces van mindervaliden 
gefinancierd. Met name betreft dit het creëren van arbeidsplaatsen voor 
reeds langdurig werkloos zijnde mindervaliden en opleidingsmogelijkheden 
voor jeugdige mindervaliden, waartoe aan werkgevers, die daartoe bereid 
zijn, subsidies worden verstrekt. Door het eerste «Sonderprogramm» kon-
den 7700 mindervaliden bemiddeld worden en 1000 een opleiding ontvan-
gen. Het tweede «Sonderprogramm», dat tot 31 december 1978 liep, resul-
teerde in de plaatsing van 9629 mindervaliden. Volgens een verklaring van 
Bundesminister Ehrenburg is het aantal in het bedrijfsleven tewerkgestelde 
mindervaliden sinds de inwerkingtreding van het «Schwerbehindertenge-
setz» bijna verdubbeld. Door middel van het in Duitsland bestaande systeem 
van flexibele pensionering hoopt de Westduitse regering nog meer voor de 
mindervaliden te bereiken. Van 1 januari 1979 af kunnen mindervaliden op 
hun 61ste jaar met pensioen gaan; per 1 januari 1980 zal deze leeftijd op 60 
worden gesteld. Verwacht wordt dat circa 70 000 mindervaliden van deze re-
geling gebruik zullen maken. 

Minister Ehrenburg heeft op de werkgevers (waaronder ook overheidsin-
stanties) een beroep gedaan om daarvoor vrijkomende arbeidsplaatsen 
weer door een mindervalide te doen bezetten en ondernemings- en perso-
neelsraden op het hart gedrukt de werkgevers in die zin te stimuleren. 

1 De vertrouwensman is een collega-werkne-
mer binnen het bedrijf, die de belangen van 
mindervaliden behartigt en daartoe over be-
paalde bevoegdheden beschikt. 
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84 
Uitvoering van de motie-Weijers zal formeel zijn gerealiseerd indien de 

verplichting in de wet is opgenomen, dat bij de overheid als werkgever 5% 
van het personeelsbestand uit gehandicapten moet bestaan. Daarnaast 
wordt ernaar gestreefd het percentage van 5%, zoals in de motie bedoeld, 
zoveel mogelijk reeds te bereiken. Uiteraard kan dit slechts geleidelijk ge-
schieden. 

Naar mijn oordeel dient de voorkeurspositie van gehandicapten die functi-
oneel geschikt zijn voor een bepaalde functie zo snel mogelijk bij sollicitaties 
gestalte te krijgen. 

Over de vraag op welke wijze dit in de praktijk verwezenlijkt moet worden 
vindt thans overleg plaats. 

85 
Artikel N5 wordt veelal als een belemmering voor de indienstneming van 

gehandicapten door werkgevers wier personeel ambtenaar is in de zin van 
de Algemene burgerlijke pensioenwet gezien, omdat de werkgevers - zij het 
vaak ten onrechte - bevreesd zijn geconfronteerd te worden met een claim 
van het Algemeen burgelijk pensioenfonds op grond van dat artikel. 

Met betrekking tot de werkgelegenheid van gehandicapte personen is 
mijn opvatting, dat voor gehandicapten zoveel mogelijk de gelegenheid tot 
het verkrijgen van werk moet worden bevorderd. Voorts mag er mijns in-
ziens geen verschil bestaan tussen de mogelijkheid om werk te verkrijgen bij 
de overheid en in de particuliere sector. 

In de particuliere sector is een belemmerende bepaling voor de werkgever 
in verband met de kosten van invaliditeitsuitkering zoals vervat in artikel N5 
van de Algemene burgerlijke pensioenwet niet van kracht. Nochthans zijn er 
in de arbeidsongeschiktheidswetten wel beperkende bepalingen met betrek-
king tot het recht op uitkering indien bij de aanvang van de verzekering 
reeds arbeidsongeschiktheid aanwezig is of arbeidsongeschiktheid is inge-
treden binnen een halfjaar na de aanvang van de verzekering, terwijl de ge-
zondheidstoestand van de betrokkene bij de aanvang van de verzekering het 
intreden van de arbeidsongeschiktheid binnen een halfjaar kennelijk moest 
doen verwachten (artikel 18, tweede lid, en artikel 30 van de WAO alsmede 
artikel 5, tweede lid, en artikel 21 van de AAW). 

Naar mijn oordeel is er aanleiding deze in de AAW en WAO gevolgde be-
nadering in samenhang met een wijziging van artikel N5 in de Algemene 
burgerlijke pensioenwet in te passen. 

Zoals ook uit de memorie van toelichting bij Hoofdstuk VII (Binnenlandse 
Zaken) van de rijksbegroting kan worden afgeleid is in het kader van de 
maatregelen met betrekking tot de positie van gedeeltelijk gehandicapten op 
de arbeidsmarkt de wijziging van artikel N5 van de Algemene burgerlijke 
pensioenwet bezwaarlijk los te zien van de wijziging van de Wet plaatsing 
mindervalide arbeidskrachten (gedrukte stukken 15 800, hoofdstuk VII, nr. 2, 
blz. 65). Het ligt in het voornemen een ontwerp van laatstgenoemde wijzi-
ging vóór het zomerreces van de Kamer gereed te hebben. 

De wijziging van artikel N5 zal naar mijn mening dan eveneens gereed 
moeten zijn. Overigens moeten naast de genoemde wetswijzigingen nog an-
dere maatregelen worden genomen om te bevorderen dat gehandicapten 
ook daadwerkelijk in dienst kunnen treden. Nagegaan wordt thans op welke 
wijze deze maatregelen die bij voorbeeld betrekking kunnen hebben op 
eventuele ondersteunende faciliteiten voor de werkgevers zo spoedig moge-
lijk tot stand kunnen worden gebracht. 

86 
Bedoeld is, dat in afwachting van een herziening van de Wet Plaatsing 

Mindervalide Arbeidskrachten wordt beoogd het reeds aangekondigde quo-
tum van 5% zoveel mogelijk te bereiken. 
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87 
De verminder ing van het aantal toepassingen van de TAP-regeling word t 

niet veroorzaakt door een mindere vraag naar TAP-krachten, dan wel een 
verminderd aanbod van personen waarop de TAP-regeling kan worden toe-
gepast, maar is een gevolg van een accentverschuiving in de r ichting van in-
strumenten to t plaatsings- en mobi l i te i tsbevorder ing. 

88 
In de notit ie vo lumebele id is gesteld, dat moet worden bezien of artikel 30 

ZW een meer verpl ichtend karakter kan kri jgen waar het betreft de medewer-
king van werkgevers bij de toepassing van dit artikel. Vindt herplaatsing 
plaats binnen het bedrijf waar de betrokkene reeds werkzaam was, dan zal 
het verpl ichtende karakter betrekking hebben op zijn werkgever. Belemme-
ringen in het vlak van de pensioenrechten zijn hierbij niet te verwachten. 

Betreft het plaatsing bij een andere werkgever dan zal het verpl ichtende 
karakter betrekking hebben op de potentiële nieuwe werkgever. Uiteraard 
kunnen als iemand van het ene bedrijf naar het andere overgaat problemen 
rijzen in de pensioensfeer. Deze spelen echter doorgaans meer voor de be-
trokkene (de pensioenopbouw) dan voor de werkgever. 

Ook de overige in het verleden gesignaleerde belemmeringen hadden 
doorgaans betrekking op degene die voor herplaatsing in aanmerking 
kwam. Voor zover er bij potentiële werkgevers ernstige belemmeringen zijn, 
zal daarmee uiteraard rekening moeten worden gehouden bij het overwe-
gen van het in dat geval toepassen van de verpl icht ing tot medewerking. 

89 en 90 
De Regering acht bij de toepassing van artikel 30 ZW inschakeling van de 

GMD nodig, zowel wanneer dit betreft een plaatsing bij een andere werkge-
ver als wanneer het betreft het aanbieden van ander passend werk bij de ei-
gen werkgever van de betrokkene. Daarvoor is een aantal redenen aan te 
voeren: 

a. Bij de toepassing van artikel 30 ZW kan er vaak een gemengde beoor-
del ing van medische en arbeidskundige aspecten nodig zi jn, zoals de beoor-
del ing van de zwaarte van het werk, het risico van het verr ichten van die ar-
beid in relatie tot ziekteverschijnselen, de vraag of aanpassingen op de werk-
plek nodig zi jn, e tc . Die beoordel ing is naar de mening van de Regering een 
taak van de speciaal daartoe ingestelde dienst, te weten de GMD. 

De Regering meent dan ook, dat zodra de verzekeringsgeneeskundige, die 
voor de controle op de verzekerden is aangewezen, een aanwijzing doet dat 
het in het belang van de zieke werknemer is dat hij passende arbeid gaat ver-
r ichten, de GMD dient te worden ingeschakeld voor het begeleiden van de 
betrokkene naar het passende werk, het bezien van de mogel i jkheden tot het 
verr ichten van passend werk en het realiseren daarvan. 

Indien men, zoals in sommige reacties op de voorstel len is gesteld, de in-
schakeling van de GMD voorshands achterwege zou laten indien plaatsing 
bij de eigen werkgever aan de orde is, dan zou zulks betekenen dat de be-
dr i j fsverenigingen eerst zelf moeten beoordelen of voor de betrokkene pas-
send werk bij de eigen werkgever aanwezig is. Indien dan na dat onderzoek 
zou bli jken dat zulks niet het geval is en eerst dan de GMD word t ingescha-
keld, zou onnodige vertraging optreden. Eenzelfde vertraging zou optreden 
indien zou bli jken dat er wel in beginsel passende arbeid aanwezig is, maar 
daartoe speciale voorzieningen nodig zijn en dan pas de GMD, die voor de 
toepassing daarvan de bij de wet aangewezen instantie is, zou worden inge-
schakeld. 

b. Het is de bedoel ing dat artikel 30 ZW zoveel mogel i jk zal worden afge-
stemd op de artikelen 44 WAO en 33 AAW. Met de toepassing van die artike-
len is de GMD bij uitstek bekend. 

c. De mogel i jkheden tot toepassing van artikel 30 ZW en de effectiviteit 
daarvan kunnen in belangri jke mate worden vergroot door artikel 30 ZW niet 
langer geïsoleerd toe te passen, maar in samenhang met andere voorzienin-
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gen (waaronder met name artikel 57 AAW, terwijl ook gedacht wordt aan ar-
tikel 69 AAW). Aldus kan worden gekomen tot een gecombineerd pakket van 
reïntegratievoorzieningen (waarin dan ook, zoals gezegd, de artikelen 44 
WAO en 33 AAW zouden passen). De aangewezen instantie voor het hante-
ren van dit totaalpakket is naar onze mening dan de GMD. 

d. In de reacties op de voorstellen rond artikel 30 ZW is met name door de 
Federatie van Bedrijfsverenigingen gesteld, dat ingeval er sprake is van 
plaatsing in aangepast werk bij de eigen werkgever de inschakeling van de 
GMD vertragend zou werken. Wij hebben zeker begrip voor dat argument. 
Hiervoor is echter (onder a.) reeds gesteld, dat ook in de constructie die de 
Federatie voorstaat vertragingen kunnen optreden. Voorts kunnen naar ons 
oordeel de mogelijk in sommige gevallen optredende vertragingen niet op-
wegen tegen de voordelen die ontstaan door het aanbieden van een totaal 
pakket van reïntegratievoorzieningen door de GMD. 

Zoals reeds in de notitie volumebeleid is aangekondigd, zal op korte ter-
mijn advies worden gevraagd aan de SVR over de wijzigingen in artikel 30 
ZW. Het lijkt ons niet juist tot een wijziging van dit artikel over te gaan zonder 
eerst het advies van de SVR ter zake te hebben ingewonnen. Te meer stellen 
wij het oordeel van de SVR in deze bijzonder op prijs, nu bij de bedrijfsver-
enigingen geen algehele instemming met de voorstellen lijkt te bestaan. 
Voorts is aan de SVR reeds over enkele punten eerder advies gevraagd en 
heeft het secretariaat enkele onderdelen van de hiervoor geformuleerde 
voorstellen in studie. 

Van het advies van de SVR zal ook de concrete inhoud van het nieuw te 
formuleren artikel 30 ZW afhangen. Vooruitlopend daarop is reeds gesteld, 
dat de wijziging betrekking zal hebben op 3 punten: een betere aansluiting 
bij de artikelen 44 WAO en 33 AAW, de inschakeling van de GMD en het 
meer verplichtende karakter voor de werkgever. Wat dit laatste punt betreft 
komt het ons voor, dat door de voorgestelde wijzigingen weliswaar een ver-
betering van de mogelijkheden tot toepassing van artikel 30 ZW is te ver-
wachten, maar dat desondanks een meer verplichtend karakter van dit arti-
kel ten opzichte van de werkgever niet kan worden gemist. Nog daargelaten 
of het verplichtende karakter de toepassingsmogelijkheden verder zal ver-
groten (hetgeen naar onze mening wel het geval zal zijn), moet worden 
gesteld dat reeds uiteen oogpunt van evenwicht tussen de collectieve en de 
individuele solidariteit het meer verplichtend maken van dit artikel een juiste 
stap is. 

De Regering meent dat werkgevers mede de plicht hebben om, waar mo-
gelijk, te voorkomen dat hun werknemers door arbeidsongeschiktheid bui-
ten het arbeidsproces geraken en daardoor een beroep moeten doen op so-
ciale zekerheidsuitkeringen. Zij erkent echter dat het niet altijd mogelijk is 
daaraan ook in de praktijk gevolg te geven, meestal omdat eenvoudigweg 
geen aangepast werk voorhanden is. 

Waar dat echter wel het geval is moet naar de mening van de Regering ui-
terste terughoudendheid worden betracht met het uitstoten uit het arbeids-
proces. Wanneer daarnaast dan nog voorzieningen kunnen worden getrof-
fen om de mogelijk nadelige gevolgen voor de werkgever zoveel mogelijk 
weg te nemen, past naar onze mening zonder meer een zekere verplichting 
tot het ook daadwerkelijke aanbieden van de aangepaste arbeidsplaats. 

De in tabel 25 van de notitie volumebeleid weergegeven aantallen advie-
zen over de toepassing van de artikelen 44 WAO en 33 AAW betreffen 
slechts de toepassingen dadelijk bij intreding in de WAO en/of AAW. Beide 
artikelen kunnen echter ook toepassing vinden in gevallen, waarin reeds ge-
ruimere tijd een uitkering wordt ontvangen. Die aantallen meegerekend be-
loopt het totaal aantal toepassingen van deze artikelen: 

1974 5 631 
1975 5 801 
1976 11938 
1977 15 684 
1978 26 663 
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Uit het vorenstaande blijkt, dat er geen sprake is van een ger inge toepas-
sing van beide artikelen. 

92 
In de notit ie vo lumebele id is abusieveli jk 30 maart 1977 in plaats van 26 

maart 1979 vermeld als datum van adviesaanvrage aan de SVR over de arti-
kelen 33 van de AAW 44 van de WAO en 30 van de Ziektewet. 

In dezelfde brief is aan de SVR gevraagd de problematiek van de toepas-
sing van de artikelen 12, lid 3, A A W en 2 1 , lid 3, WAO nader te bezien. Wi j 
hebben ons daarin op het standpunt gesteld, dat een categorale benadering 
van beneden 35-jarigen met een aanmerkel i jke restcapaciteit niet de meest 
aangewezen weg is. Wel zullen de ui tvoer ingsorganen bij een op- termi jn-
stel l ing in de administrat ieve sfeer in het bijzonder aan deze groep aandacht 
kunnen schenken. In feite heeft echter iedere gedeelteli jk arbeidsongeschik-
te recht op intensieve begeleiding. 

De SVR heeft inmiddels besloten het vraagstuk van de toepassing van de 
artikelen 33 AAW, 44 WAO en 30 Ziektewet en het probleem met betrekking 
tot de toepassing van de artikelen 12, derde l id, AAW en 21 , derde l id, WAO, 
gecombineerd te behandelen, omdat het in beide situaties gaat om de reïn-
tegratie van gedeelteli jk arbeidsongeschikten. Aan de dubbele schatt ing en 
termi jnste l l ing kan slechts inhoud worden gegeven, indien de begeleidende 
activiteiten op grond van onder andere artikel 33 AAW, 44 WAO en 30 Ziekte-
wet daar de voorwaarden voor scheppen. 

Het is ons bekend, dat de SVR tevens beziet hoe de toepassing en de resul-
taten van de z.g. dubbele schatt ing en termi jnstel l ing geëvalueerd kunnen 
worden . Vooru i t lopend op dit onderzoek zal de SVR in overleg met de uit-
voer ingsorganen trachten op korte te rmi jn informat ie te verschaffen over de 
resultaten van de volgens de huidige r ichtl i jnen gehanteerde op-termi jnstel-
l ing alsmede over de huidige toepassing van de artikelen 33 AAW, 44 WAO 
en 30 ZW. Uit deze informat ie zal kunnen bl i jken, in welke mate de desbetref-
fende bepal ingen toepassing hebben kunnen vinden ten aanzien van jeugdi-
gen met een aanmerkeli jke restcapaciteit en ten aanzien van andere catego-
rieën ui tker ingsgerecht igden. 

93 
Aan de mogel i jkheid van externe plaatsingen word t in het bi jzonder aan-

dacht gegeven om kansen op doors t roming van WSW-werknemers te ver-
groten. In de regel betekent dit plaatsing in extra arbeidsplaatsen, omdat de 
«inlenende» instantie daarvoor (nog) geen formatieplaats beschikbaar heeft, 
dan wel omdat de arbeidsplaats speciaal gecreëerd is voor de betrokken 
WSW-werknemer om zijn belangen opt imaal te behart igen. 

94 
Alle bemiddelaars van de arbeidsbureaus beschikken over een jur ispru-

dent iebundel inzake het begrip passende arbeid. De bemiddelaars is bij cir-
culaire van de directeur-generaal voor de Arbeidsvoorziening opgedragen 
de jur isprudent ie van de Centrale Raad van Beroep als r ichtsnoer te gebrui -
ken. De bedri j fsverenigingen zijn bij de toepassing van het begrip passende 
arbeid geheel zelfstandig. 

Al leen de beroepsrechter kan een beslissing van de bedri j fsvereniging op 
dat punt wi jz igen of ongedaan maken. Een ministeriële aanwijzing aan de 
bedri j fsvereniging is bij de bestaande wetgev ing op dit punt dan ook niet 
mogel i jk (op grond van het beginsel van de funct ionele decentralisatie die 
leidraad is geweest bij de opzet van de huidige ui tvoeringsorganisat ie kan 
de Minister overigens in geen enkel geval aanwijzingen geven aan de be-
dr i j fsverenigingen). Bekend is echter dat de bedri j fsverenigingen in het alge-
meen de gegroeide jur isprudent ie op dit punt volgen. De nauwgezetheid 
daarvan kan slechts worden beoordeeld door na te gaan in hoeveel geval len 
de beroepsrechter een bedri j fsvereniging volgt in haar opvat t ing over het 
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begrip passende arbeid en in hoeverre in die gevallen de opvatting van de 
bedrijfsvereniging stoelt op de gegroeide jurisprudentie. Uitvoering van een 
dergelijk onderzoek moet vooralsnog niet mogelijk worden geacht. 

95 
Met het woord «geleidelijkheid» wordt bedoeld tot uitdrukking te brengen, 

dat niet van de ene op de andere dag kan worden overgegaan tot een meer 
verruimde toepassing van het begrip passende arbeid, omdat daarbij ook 
andere factoren een rol spelen. Daarvan zij;-. in de notitie volumebeleid reeds 
genoemd: beschikbare scholingsfaciliteiten, beschikbare vacatures, coördi-
natie tussen uitvoeringsorganen en arbeidsbureaus. Op die punten zullen 
verbeteringen moeten worden aangebracht wil men het begrip passende 
arbeid effectief ruimer kunnen gaan toepassen. Het is echter duidelijk dat 
dergelijke verbeteringen niet op stel en sprong gerealiseerd kunnen worden 
en dat derhalve de meer verruimde toepassing van het begrip passende ar-
beid in de pas zal moeten lopen met het tempo waarin die verbeteringen 
zich voltrekken. Een tijdsduur is derhalve niet aan te geven. 

96 
Uitgangspunt voor de beoordeling van de passendheid van arbeid blijft de 

bestaande jurisprudentie. In de notitie volumebeleid is dan ook slechts 
gesteld, dat het een eenduidig verstaan van de aan die jurisprudentie te ont-
lenen regelen ten goede zou komen indien daaraan een ruimere bekendheid 
zou worden gegeven. Een bijdrage daartoe zou naar ons oordeel kunnen 
worden geleverd door in de desbetreffende wetten de voor een beoordeling 
van het begrip passende arbeid van belang zijnde begrippen nader te om-
schrijven. Er kan dus zeker niet worden gesteld dat het gezien de jurispru-
dentie nodig is bepaalde begrippen nader te omschrijven. Er is slechts spra-
ke van een wenselijkheid uit een oogpunt van grotere bekendheid en een 
duidelijk en eenduidig verstaan van het begrip passende arbeid. Een derge-
lijke nadere omschrijving van enkele kernbegrippen die hierbij een rol spe-
len zou in beginsel kunnen gelden voor alle begrippen, waarvoor uit de be-
staande jurisprudentie algemene regelen zijn af te leiden. Er moet echter 
voor gewaakt worden, dat een dergelijke nadere omschrijving ruimte blijft 
bieden voor een individuele benadering van de afzonderlijke gevallen. Voor-
komen moet worden dat uiteenlopende gevallen naar een zelfde maatstaf 
worden gemeten. In dat licht bezien vraagt de selectie van nader te omschrij-
ven begrippen, evenals die nadere omschrijving zelf, uiterste zorgvuldig-
heid. Wij hebben ons derhalve vooralsnog beperkt tot de reisduur en het 
verschil tussen de vroegere en de te verwachten beloning. Denkbaar is ook 
dat nader omschreven wordt de wijze waarop beide beloningen moeten 
worden berekend en voorts dat criteria worden ontworpen betreffende de 
beperkte beschikbaarstelling van part-time krachten. 

97 
De voorbereiding van genoemde beschikking is in een vergevorderd sta-

dium. Binnenkort zullen een concept-beschikking en een daarbij behorende 
circulaire aan de commissie van de SER, als bedoeld in artikel 6 van de 
WWV, ter advisering worden voorgelegd. 

98 
In de notitie volumebeleid is in onderdeel 4.3.1.2 gesteld, dat de formule-

ring van artikel 12, tweede lid, van de AAW en artikel 21, tweede lid, van de 
WAO ruimte laat voor tweeërlei interpretatie en dat, overeenkomstig de gel-
dende jurisprudentie, de onder b in dat onderdeel aangegeven interpretatie 
wordt gevolgd. 

De jurisprudentie rond beide artikelen heeft een lange wordingsgeschie-
denis, waarin sprake is van een wisselwerking tussen het eigen oordeel van 
de beroepsrechter en de beraadslagingen in de Kamer over dit artikel (zie 
met name het antwoord op de vragen van het toenmalige kamerlid de heer 
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Van Lier, zitting 1971-1972, aanhangsel tot het verslag van de handelingen 
der Tweede Kamer, nr. 1619). Het is geenszins de bedoeling geweest te stel-
len dat de thans gevolgde interpretatie alleen en uitsluitend het gevolg zou 
zijn van de opvattingen van de beroepsrechter. De tekst biedt ook geen aan-
knopingspunten voor die conclusie. 

99 
Aangenomen wordt, dat in deze vraag gedoeld wordt op het derde lid van 

artikel 12 van de AAW, alsmede het derde lid van artikel 21 van de WAO, 
waarin de bedrijfsvereniging de bevoegdheid wordt gegeven de verdiscon-
tering van de werkloosheid te beperken tot een bepaalde termijn. 

Over de wijze van toepassing van deze bepalingen heeft de afgelopen ja-
ren een uitvoerige discussie plaatsgehad. Daarbij is bezien of naast een indi-
viduele toepassing ook een categorale toepassing zou dienen plaats te vin-
den. Door de Sociale Verzekeringsraad is op 20 november 1978 over de pro-
blematiek van de termijnstelling rapport uitgebracht. Op 26 maart 1979 zijn 
van de zijde van het departement opvattingen over de toepassing van deze 
wettelijke bepalingen kenbaar gemaakt. Daarbij is tevens verzocht te bevor-
deren, dat door de uitvoeringsorganen periodiek gegevens worden verstrekt 
over de effecten in concrete gevallen. De Sociale Verzekeringsraad heeft op 
18 juni 1979 meegedeeld, dat de problematiek van de termijnstelling in het 
bredere kader van de reïntegratie in het arbeidsproces van de gehandicap-
ten in studie is genomen en voorts, dat ten aanzien van de termijnstelling 
nog geen informatie beschikbaar is. De Raad is evenwel doende om in over-
leg met de uitvoeringsorganen een informatiesysteem te ontwikkelen. 

100 
Met de invoering van de AAW is in de wet de mogelijkheid tot dubbele 

schatting geïntroduceerd (art. 12, lid 2 en 3): een schatting met, en een 
schatting zonder verdiscontering van de arbeidsmarktsituatie. In de uitvoe-
ringspraktijk worden thans de mogelijkheden nagegaan om inhoud te geven 
aan de dubbele schatting. Het stadium is nog niet bereikt waarin tot algehele 
invoering van deze methodiek kan worden overgegaan. Capaciteitsproble-
men bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst spelen daarbij een rol, 
naast vraagstukken van methodologische aard en organisatorische proble-
men in verband met de taakverdeling tussen GMD en BV-en. Zelfs staat dan 
ook nog niet vast of een methodiek voor dubbele schatting kan worden ont-
wikkeld, die zowel organisatorisch inpasbaar is, als voldoende eenduidige 
uitkomsten zal opleveren. 

Onderzoek heeft tot heden geen methode opgeleverd om tot eliminatie 
van de verborgen werkloosheid in de WAO te komen. Pogingen van het Cen-
traal Planbureau (zie Centraal Economisch Plan 1979, blz. 277) hebben er wel-
iswaar toe geleid, dat in kwalitatieve zin een relatie tussen WAO-bestand en 
werkloosheid aannemelijk is gemaakt, maar de resultaten van de uitgevoer-
de analyse laten niettoedewerkloosheidscomponent in de WAOtekwanti-
ficeren. Bij het Centraal Plabureau worden voorbereidingen getroffen voor 
een analyse met een wat andere ingang en op basis van meer gedetailleerd 
materiaal. Of deze analyse wel tot resultaat zal hebben dat de werkloosheids 
component in de WAO kan worden gekwantificeerd, moet vanzelfsprekend 
nog blijken. 

101 
Hieronder volgt een tabel, waarin voor de genoemde jaren de verdeling 

over de arbeidsongeschiktheidsklassen van nieuwe toekenningen wordt ge-
geven. 
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1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

tot 15% 2,9% 2,9% 2,6% 2,5% 2,7% 3,3% 3,8% 4,5% 7,4% 
15 - 25 1,4% 1,3% 1,0% 0,8% 0,9% 0,9% 0,5% 
25 - 35 2,6% 2,4% 2 ,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 1,2% 1,3% 
35 - 45 1,5% 1,6% 1,2% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% 0,7% 0,9% 
45 - 55 8,7% 8,4% 7,2% 4,0% 4,3% 4,3% 3,6% 3,9% 4,4% 
55 - 65 1,9% 1,9% 1,7% 1,3% 1,5% 1,2% 0,9% 1,1% 1,2% 
65 - 80 2,2% 2,3% 2,2% 1,5% 1,5% 1,4% 1,1% 1,2% 1,3% 
80 - 100 78,8% 79,2% 82,0% 87,7% 87,1% 86,9% 89 ,1% 87,4% 83,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%' 
48380 48835 53205 56977 61312 67209 70297 67100 85477 

1 In de cijfers voor 1978 zijn gevallen laat evenwel niet toe hiervoor te corri- dergelijke gevallen voorkomen. Het 
begrepen die niet behoren to t de kring geren. De cijferreeksen suggereren, dat aandeel van deze categorie is aanzien-
van WAO-verzekerden. Het materiaal met name in de klasse tot 15% lijk hoger dan in alle voorgaande jaren. 

Voor een specificatie naar leeftijd en geslacht zij verwezen naar de jaarver-
slagen van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, en wel in de Overzich-
ten F2 (tot en met 1975) respectievelijk de overzichten onder 5 vanaf 1976. 
Gelet op de omvang van dit materiaal is het niet goed doenlijk de informatie 
ter zake in de beantwoording op te nemen. 

102 
Een categorale toepassing van artikel 12, derde lid, AAW en artikel 21, der-

de lid, WAO kan leiden tot juridische problemen. 
Er zal dan ook voor ieder individueel geval telkens opnieuw moeten wor-

den bezien of er objectieve factoren aanwijsbaar zijn, op grond waarvan kan 
worden aangenomen dat de werkloosheid voornamelijk nog een gevolg is 
van de situatie op de arbeidsmarkt. Een dergelijke toepassing ten aanzien 
van alle uitkeringsgerechtigden zal, zoals reeds in de notitie volumebeleid 
werd gesteld, op korte termijn tot administratieve en organisatorische pro-
blemen leiden. 

Daarom is besloten dat het beleid zich vooral zal moeten richten op de 
groep van beneden 35-jarigen met een restcapaciteit van meer dan 55%. De-
ze groep is uit een oogpunt van revalidatie bij uitstek belangrijk en heeft naar 
alle waarschijnlijkheid de beste kansen op herintreding in het arbeidsproces. 
Opgemerkt moet worden dat uiteraard niet stringent aan de leeftijdsgrenzen 
en het resterende percentage behoeft te worden vastgehouden. Deze geven 
slechts een indicatie. In feite heeft iedere gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
recht op intensieve begeleiding. Het belang van een intensieve begeleiding 
van betrekkelijk jonge uitkeringsgerechtigden meteen aanzienlijke restcapa-
citeit vereist, dat ter zake stringente voorschriften gelden. Uit dien hoofde is 
een termijnstelling gewenst. Een termijnstelling heeft echter alleen dan zin, 
wanneer deze effect kan hebben. 

Gelet daarop lijkt het gewenst, dat van de in de wet bedoelde termijn 
slechts dan gebruik wordt gemaakt, wanneer het uitvoeringsorgaan, op 
grond van opgedane ervaringen, met een voldoende mate van zekerheid 
kan beoordelen, dat de betrokkene vóór het verstrijken daarvan werk heeft 
dan wel de overtuiging heeft verkregen, dat het niet verkrijgen van werk niet 
zijn oorzaak vindt in de handicap, doch in hoofdzaak in de structurele werk-
gelegenheidssituatie in de betreffende regio. Dus geen categorale, maar een 
individuele benadering, ook bij de termijnstelling. 

103 
Het is niet mogelijk aan te geven, welke de absolute kans op herintreding 

van gedeeltelijk arbeidsongeschikten van 35 jaar en jonger is onder de huidi-
ge omstandigheden. 
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104 
Zoals reeds in de notit ie vo lumebele id is gesteld, zal deze adviesaanvrage 

- v aarin uiteraard bij vergissing gesproken word t van bevorder ing van ar-
beidsongeschiktheid - worden geplaatst in het totale verband van de in deze 
notit ie opgenomen maatregelen en beleidsvoornemens. In verband daar-
mee zal de adviesaanvrage eerst worden afgerond na de openbare commis-
sievergadering van 17 december a.s. Dit betekent dat eerst begin vo lgend 
jaar een definit ieve adviesaanvrage aan de Sociale Verzekeringsraad zal 
worden gezonden. 

105 
Bij de wettel i jke regel ing van passende arbeid en passende schol ing in de 

sociale zekerheidsregelingen zijn twee gezichtspunten te onderkennen. 
Enerzijds de invul l ing van deze begrippen zelf, dat w i l zeggen het vastleg-

gen van bepaalde cri teria, onder meer ten aanzien van de reisduur en het 
verschil tussen de vroegere en de te verwachten beloning. De criteria in de 
sociale zekerheidsregelingen op dit punt en die in de nieuwe arbeidsvoorzie-
ningswet zullen onder l ing moeten overeenstemmen. 

Anderzi jds speelt een rol de regel ing van de verpl icht ing om passend ge-
achte arbeid of schol ing (dat is arbeid of schol ing die voldoet aan de hier-
voor bedoelde criteria) te aanvaarden onderscheidenl i jk te gaan vo lgen. De 
wettel i jke regeling van die verpl icht ing heeft vooral consequenties in de so-
ciale zekerheidsregelingen. 

De redactie van de hierop betrekking hebbende bepal ingen in de diverse 
sociale zekerheidsregelingen verschil t echter, met name ten aanzien van de 
aan het niet opvolgen van de verpl icht ing tot het aanvaarden van passende 
arbeid verbonden sancties. 

In de notit ie vo lumebele id is het voorstel gedaan op dit punt te komen tot 
een symmetr ie in de wettel i jke bepal ingen waarbi j dan ook de verpl icht ing 
tot het meewerken aan maatregelen tot herstel, behoud of ter bevorder ing 
van de arbeidsgeschiktheid moet worden betrokken. Dit laatste staat dus in 
beginsel los van de nieuwe arbeidsvoorzieningswet. 

106 
Het is thans nog niet mogel i jk om mede te delen wanneer de aangekon-

digde studie gereed zal zi jn. Wi j streven ernaar, zo enigszins mogel i jk, vóór 
1981 concrete bele idsvoornemens aan de Kamer v o o r t e leggen. 

107 
Een ongeclausuleerde verpl icht ing voor werkgevers o m werknemers die 

in hun bedrijf arbeidsongeschikt zijn geworden een andere, aangepaste 
baan aan te bieden, gepaard aan een absoluut onts lagverbod voor zieke 
werknemers, lijkt niet de meest aangewezen oplossing. In elk geval zal reke-
ning gehouden moeten kunnen worden met de omstandigheid, dat niet in 
elk b e d r i j f - v o o r a l niet in zeer kleine bedri jven - d e mogel i jkheden voor het 
aanbieden van een andere arbeidsplaats, welke de betrokkene wèl zou kun-
nen bezetten, reëel aanwezig zi jn. Een gedifferentieerde benadering lijkt nood-
zakelijk. Hier zou een taak kunnen l iggen voor de directeur van het geweste-
lijk arbeidsbureau. 

Zoals onder punt 4.3.1.4. van de notit ie volumebele id werd opgemerkt , zou 
bij de beoordel ing van een ontslagaanvrage een sterker accent kunnen ko-
men te l iggen op het aspect van de mogel i jkheid tot plaatsing elders in het 
bedrijf. 

Het mogel i jk effect van een dergeli jke belangenafweging door de direc-
teur van het gewestel i jk arbeidsbureau acht ik groter dan van een (absoluut) 
ontslagverbod gecombineerd met een tewerkstel l ingspl icht. 
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108 
Er is niet zoiets als «het ondernemingsbele id met betrekking tot verzuim-

bestr i jding». Wel ontwikkelen sommige ondernemingen en bedri j fstakken 
strategieën om tot een verminder ing van het ziekteverzuim te komen. Deze 
strategieën variëren sterk. 

Dit is een gevolg van verschi l lende factoren, zoals specifieke omstandig-
heden die in een onderneming bestaan, de aanwezige deskundigheid op dit 
gebied, e.d. Het is niet bekend hoeveel bedr i jven ter zake init iat ieven ontwik-
kelen. Wel kan worden aangenomen dat alleen de grotere bedri jven over 
een zodanige staf van deskundige medewerkers beschikken dat zij zelfstan-
dig acties kunnen ondernemen. Uit contacten met dergeli jke ondernemin-
gen is bekend, dat zij bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën ter 
verminder ing van ziekteverzuim veelal aansluiten bij analyses en aanbeve-
lingen welke ont leend zijn aan de bekende onderzoeken op dit gebied. 

Er bestaat geen inzicht in het totaal aan door het bedri j fsleven verr ichte in-
vesteringen op bovengenoemde terreinen. Gerelateerd aan de op de rijksbe-
grot ing gereserveerde bedragen voor de subsidiër ing van arbeidsplaatsver-
betering, is er alleen voor wat betreft de arbeidsplaatsverbetering een indi-
catie te geven. Berekend is dat gemiddeld de per project te verlenen subsi-
die ca. 25% van de totale investeringskosten bedraagt. 

Uitgaande van de ten behoeve van de subsidieregel ingen arbeidsplaats-
verbetering uitgetrokken gelden, i.c. van 1975 to t en met 1980 omstreeks 
f300 min. , kan worden gesteld dat het bedri j fs leven in de aangegeven perio-
de voor f 900 a 1200 min. in projecten op dit gebied heeft geïnvesteerd of 
nog zal investeren. Daarbij gaat het veelal o m projecten, die zonder subsidie 
in een veel later stadium of wel l icht in het geheel niet zouden zijn u i tgevoerd. 

109 
In de notit ie volumebele id word t op pagina 28 gesproken van verzuinrv 

commissies, die als project zullen worden opgezet door de CCOZ. 
Uit de bedoelde passage blijkt, dat het daar om een onderzoeksproject 

gaat om nadere kennis te verkri jgen over het effect van de beïnvloeding van 
de determinanten van ziekteverzuim. Het gaat hier om commissies, die bin-
nen de medewerkende bedri jven zullen funct ioneren en die de oorzaken van 
het ziekteverzuim die veelal een gevolg zijn van de werkomstandigheden in 
het bedrijf, proberen op te sporen. Het is de bedoel ing om de bedri jven met 
deze oorzaken te confronteren, zodat zij passende maatregelen kunnen ne-
men om het ziekteverzuim tegen te gaan. 

Met verzuimcommissies word t derhalve duidel i jk iets anders bedoeld dan 
de Zweedse aanpassingsteams die gericht zijn op de plaatsing en herplaat-
sing - binnen het bedrijf en vanuit de arbeidsmarkt - van ouderen en gehan-
dicapte werknemers. 

110en111 
Een uitgebreide en recente informat ie over de aanpassingsteams in Zwe-

den is verschenen in de Kwartaal informatie van de Raad voor de Arbeids-
markt, 8e jaargang, nr. 30, van april 1979. Het is niet mogel i jk thans reeds in 
te gaan op de vraag of, en zo ja op welke wijze, aanpassingsteams in Neder-
land zouden kunnen worden gerealiseerd. Verwacht mag worden , dat de 
Stichting van de Arbeid rond de jaarwissel ing daarover een advies gereed 
zal hebben. 

112 
Een opsporingsapparaat ter bestr i jding van oneigenl i jk gebruik en mis-

bruik van sociale voorzieningen als een organisatorisch van andere opspo-
ringsdiensten te onderscheiden organisatie bestaat in Nederland niet. Wel zijn 
bij een aantal gemeenten en bij verschi l lende bedri j fsverenigingen onder ver-
schil lende benamingen personen in dienst die het opsporen van geval len van 
misbruik en oneigenli jk gebruik van sociale voorzieningen tot taak hebben. 
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Het totaal van dergelijke opsporingsambtenaren bij de bedrijfsverenigingen 
bedroeg ultimo september 1979 59 man. 

In de regel zijn, net zo min als bij de gewone politie, bij de bijzondere op-
sporingsdiensten rechercheurs in dienst die in het bijzonder belast zijn met 
de opsporing van misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen. 
Misbruik en oneigenlijk gebruik zijn immers geen aparte delicten, maar ver-
schijnselen die zich door de vindingrijkheid van de bedrijvers ervan in de 
vorm van verschillende, vaak moeilijk te achterhalen strafbare feiten manifes-
teren. De bijzondere opsporingsdiensten en de politie zijn bij het uitoefenen 
van hun taak wel attent op de verschijnselen van misbruik en oneigenlijk ge-
bruik. Wordt dit ergens vermoed, dan wordt daarop gerechercheerd en zo no-
dig vindt dan ook de vorming van een speciaal team plaats waarin verschil-
lende opsporingsdiensten participeren. 

De Fiscale lnlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bestaat uit een inlich-
tingendienst groot 94 man, en een opsporingsdienst groot 153 man, waar-
van 93 man bij de fiscale opsporingsdienst werkzaam zijn en 60 man bij de 
douane. 

Aan de FIOD is toegezegd dat de dienst jaarlijks met 10 man mag worden 
uitgebreid. De Economische Controledienst (ECD) bestaat uit totaal 250 
man. Daarvan werken er 15 bij de recherche. Van die 15 houden 4 zich bezig 
met bouwfraude aan de werkgeverskant. Er is in principe toestemming ver-
leend de ECD met 80 man uitte breiden. De recherche mag tot 19 man wor-
den uitgebreid. 

Met onderzoek naar fraudes aan werknemerskant zijn over het gehele land 
12 man van de ECD belast. 

Zoals reeds in de nota Bestek '81, bijlage III, Hoofdstuk 8, en ook in het rap-
port van de werkgroep «Bestrijding misbruik en fraude in de sociale zeker-
heidswetgeving» is gesteld, dient de coördinatie binnen het huidige opspo-
ringsapparaat verbeterd te worden. Gestreefd wordt naar een algemeen op-
sporingsbeleid, dat als sluitstuk van de uitvoering en controle in de uitvoe-
ringsorganen is ingebouwd en dat in overleg met het openbaar ministerie in 
een regio plaatsvindt. Voor een deel wordt dit reeds gerealiseerd door de in-
stelling van contactpunten (zie antwoord op vraag 113). Een verdere verbe-
tering van de coördinatie binnen het opsporingsapparaat wordt bezien in de 
Interdepartementale Stuurgroep misbruik en oneigenlijk gebruik (ISMO). 

113en114 
Het positieve resultaat van een bevredigend functionerend contactpunt 

vindt zijn weerslag eerder in een beter inzicht over en weer in de uitgangs-
punten, de werkwijze, de ten aanzien van samenwerking levende wensen 
van de aan dat contactpunt deelnemende diensten en instellingen, dan in 
een aanwijsbaar groter aantal tot oplossing gebrachte gevallen van misbruik 
of oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen. 

Het contactpunt Noord-Brabant stelt zich een kwantitatief grotere produk-
tie van tot oplossing gebrachte zaken ook niet ten doel. Een winstpunt van 
het goede overleg is wel geweest een betere afstemming van het aangifte-
beleid van de diverse uitvoeringsorganen op het vervolgingsbeleid van het 
openbaar ministerie. Dit heeft tot gevolg gehad, dat ongeveer driekwart 
van de bij het openbaar ministerie ingezonden zaken ook tot een strafvervol-
ging heeft geleid. 

Het overleg in het contactpunt heeft op zijn beurt geleid tot overleg tussen 
sociale rechercheurs van bedrijfsverenigingen en gemeenten samen met 
opsporingsambtenaren van andere gespecialiseerde diensten. 

Het resultaat van het overleg in het contactpunt Noord-Brabant is een sti-
mulans om tot uitbreiding van het aantal contactpunten over te gaan. De 
plaatsen waar deze contactpunten zullen worden gevestigd vormen nog on-
derwerp van beraad. 

Essentieel voor het welslagen van zulk een contactpunt is wel dat de diver-
se opsporingsinstanties en al de uitvoeringsorganen op het gebied van de 
sociale voorzieningen aan het overleg binnen dat contactpunt deelnemen 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 650, nr. 4 44 



vanuit een bereidheid om te komen tot coördinat ie en a fs temming van het 
door deze overlegpartners te voeren beleid. De discussie met de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten over dit u i tgangspunt is nog gaande. Een eva-
luatie in de zin van een systematische analyse heeft niet p laatsgevonden. 
De evaluatie van het Noordbrabantse exper iment heeft zich vol trokken in 
de sfeer van mondel ing overleg waarvan geen afzonderli jke rapportage 
heeft plaatsgevonden. 

115 
Het wetsontwerp tot hoofdel i jke aansprakeli jkstel l ing van bestuurders van 

rechtspersonen voor premie- en belast ingschulden wanneer deze schulden 
door de rechtspersonen wegens verwi j tbaarheid van de bestuurders niet 
worden betaald, zal binnen enkele maanden naar de Raad van State worden 
gezonden. 

Verder is het streven erop gericht, een wetsontwerp, waar in in het alge-
meen de mogel i jkheid tot het aanspreken van bestuurders van besloten en 
naamloze vennootschappen word t ver ru imd en waar in nog een aantal ande-
re maatregelen word t voorgesteld tot bestr i jding van misbruik van b.v.'s en 
n.v.'s, zo mogel i jk nog dit jaar aan de Raad van State te zenden. 

116 
Half mei van dit jaar is de stuurgroep met haar werkzaamheden begon-

nen; allereerst met een verkenning van haar werkterrein en een inventarisa-
tie van de te behandelen onderwerpen. Daarbij word t gebruik gemaakt van 
de resultaten van vol tooide en nog in gang zijnde studies. Een begin is ge-
maakt met het init iëren van verdere studie. 

De stuurgroep is zich ervan bewust, dat het in het bijzonder nodig is een 
zo goed mogel i jk inzicht te verkr i jgen in knelpunten van de hier en daar ge-
voelige materie. Het zou vooral ten aanzien van deze punten onjuist zijn de 
verwacht ing te wekken dat op korte termi jn spectaculaire resultaten kunnen 
worden bereikt. 

117en118 
Tussen de ui tgangspunten van de criteria inzake pro deo-arbeid, zoals 

neergelegd in een circulaire van 23 mei 1978, en die van de werkgroep «Men-
sen zonder werk» bestaat overeenstemming waar de waarde van pro deo-
arbeid voor degene, die deze verricht, word t onderkend. De werkgroep wi jkt 
in haar ui tgangspunten af van deze criteria, waar zij onder meer stelt, dat el-
ke activiteit van de werkloze in beginsel moet worden toegestaan en zijn uit-
keringsrecht - wat hij ook doet - door de overheid gegarandeerd moet wor-
den. Met name kan in dit verband worden genoemd, dat de werkgroep als 
ui tgangspunt hanteert, dat degenen, die aan het exper iment deelnemen, 
niet verplicht kunnen worden tot pogingen o m weer aan het arbeidsproces 
te gaan deelnemen. 

Met betrekking tot de vraag, waarom het aan de gemeentebesturen ter 
beschikking staande arsenaal van inst rumenten inzake het doen herwinnen 
van arbeidsmogel i jkheden veelal te beperkt word t geacht, kan het volgende 
worden opgemerkt. 

Naast de in de WWV vervatte mogel i jkheden voor de gemeentebesturen 
om medische, beroepskundige of psychologische adviezen in te w innen en 
sociaal-cultureel werk ter bevorder ing van de arbeidsgeschiktheid te organi-
seren, treden behoeften naar voren aan activiteiten die evenzeer op het be-
vorderen van mogel i jkheden tot her intreding in het arbeidsleven zijn ge-
richt, doch welke naar hun aard niet zonder meer tot de in de WWV voorzie-
ne beleidsinstrumenten vallen te rekenen. Te denken valt bij voorbeeld aan 
het behulpzaam zijn van uitkeringsgerecht igden bij het v inden van aanvaard-
bare mogel i jkheden tot het verr ichten van werk met inhoud van de uit-
kering of het creëren van prakt i jkmogel i jkheden voor arbeidstraining en be-
roepsoefening. 
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119 
Van het aantal gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van deze regeling 

bestaat geen duidelijk beeld. Bekend is dat medio 1979 er bij de bedrijfsver-
enigingen 274 gevallen ter kennis waren gebracht waarbij er in 216 gevallen 
toestemming werd verleend. Bij de gemeenten betrof het enkele honderden 
die met een WWV- of RWW-uitkering pro deo-arbeid hebben verricht. 

Ten einde een wat meer nauwkeurig beeld te krijgen van het gebruik dat 
van deze regeling wordt gemaakt wordt momenteel een enquête gehouden 
naar het aantal WWV-uitkeringsgerechtigden dat gemeld heeft pro deo-ar-
beid te hebben verricht en naar de resultaten van door onder meer gemeen-
tebesturen ondernomen initiatieven bij het verkrijgen van mogelijkheden 
van pro deo-arbeid. Daarnaast wordt er in opdracht van de Sociale Verzeke-
ringsraad en de Ministeries van Sociale Zaken en van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk door een projectgroep van de Rijksuniversiteit te Lei-
den een evaluatie-onderzoek verricht naar mogelijke knelpunten met betrek-
king tot de voor pro deo-arbeid geldende criteria. 

120 
Uitwerking van de zogenaamde klusjesmarkt is thans onderwerp van in-

terdepartementaal overleg. In dat overleg wordt bezien, welke opzet aan het 
experiment dient te worden gegeven. Ook de afgrenzing van de werkzaam-
heden die in het kader van die klusjesmarkt zullen kunnen worden verricht 
ten opzichte van de werkzaamheden, die door de zelfstandige middenstan-
ders zullen worden blijven verricht, komt daarbij aan de orde. 

121 
Het is denkbaar, dat uit initiatieven als het beschreven project «Werk en 

Welzijn», indien zij in bredere maatschappelijke behoeften blijken te voor-
zien, nieuwe vormen van beroepsmatige arbeid voortvloeien. Hiermee 
wordt gedoeld op het feit dat er door dergelijke initiatieven arbeidsplaatsen 
vrijkomen zoals in de desbetreffende passage van de notitie volumebeleid is 
vermeld. 

122 en 123 
Het betreft hier nieuwe voorstellen die beogen een eerste aanzet te geven 

tot verruiming van de mogelijkheid van herintreding voor langdurig werk-
lozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten in het arbeidsproces. Vooralsnog 
hebben deze voorstellen nog geen gestalte gekregen in concreet opgezette 
experimenten. 

De Regering gaat na, waar en wanneer deze experimenten kunnen wor-
den opgezet. Zij hecht er aan daarbij het oordeel van de Kamer en de com-
mentaren van de uitvoeringsorganen op deze voorstellen in haar overwe-
gingen te betrekken. 

124 
Op dit moment kan geen kosten/baten-analyse worden gegeven betref-

fende de toepassing van arbeidsvoorzieningsmaatregelen. Tegenover het 
vrij exacte gegeven van de directe uitgaven per individuele toepassing van 
een maatregel staan er baten in de sfeer van de uitkeringen en van de belas-
ting- en premie-ontvangsten. Daarenboven zijn er baten in geproduceerde 
goederen en diensten, naast baten in de immateriële sfeer. Voor een goede 
analyse zou nodig zijn dat situaties met en zonder toepassing van maatrege-
len worden vergeleken. Vooral de effecten aan de batenkant laten zich moei-
lijk met een zodanige nauwkeurigheid kwantificeren, dat ze een betrouwba-
re graadmeter vormen. 

Intussen is de ontwikkeling in gang gezet van een gesystematiseerde eva-
luatie van arbeidsvoorzieningsmaatregelen. In dat kader zal ook aandacht 
worden besteed aan de verhouding tussen kosten en baten. Wij zeggen 
graag toe, de Kamer of de vaste commissie te informeren, zodra langs die 
weg het inzicht op dit punt is verruimd. 
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125 
Aan de motie-Gerritse (15 541, nr. 14, notit ie jeugdwerkloosheid) word t 

aandacht besteed door de Interdepartementale Werkgroep Select ieprocedo 
res. Deze werkgroep heeft tot taak de aanbevelingen van de zogenaamde 
commissie-Hessel uit te werken in beleidsvoorstel len. De werkgroep zal on-
der meer moeten nagaan, welke mogel i jkheden er moeten komen om de na-
leving van regels voor procedures van werv ing en selectie te controleren en 
aan het naleven ervan sancties te verbinden. In samenhang hiermee zullen 
de wensel i jkheid en de mogel i jkheid van het instellen van een klachtencom-
missie voor soll icitanten onderzocht worden. 

Verder zal bezien worden, of er nadere criteria in de nieuwe arbeidsvoor-
zieningswet opgenomen kunnen worden ter zake van de te stellen eisen aan 
vacatures die via de arbeidsbureaus worden aangeboden. Het rapport van de 
commiss ie word t omstreeks de jaarwissel ing verwacht. 

126 
Sedert de samenvoeging van de drie afzonderli jke regelingen voor aan-

vul lende werkgelegenheid ten behoeve van jeugdigen (Interim-maatregel 
jeugdige werklozen), v rouwen (regeling vrouwen-projecten) en ouderen (E-
objecten-regeling) worden de gegevens betreffende toepassingen niet meer 
naar deze gezichtspunten geregistreerd. Vergeli jking van gegevens van 
voor en na de samenvoeging naar deze gezichtspunten is derhalve niet mo-
gelijk. 

De thans gemaakte onderscheiding tussen toepassingen ten behoeve van 
mannen en vrouwen en ten behoeve van personen tot 23 jaar en van 23 
jaar en ouder wett igt de indruk, dat in het algemeen jeugdigen en vrouwen 
in iets ruimere mate van de nieuwe regeling profiteren dan onder toepas-
sing van de drie afzonderli jke regel ingen het geval was. 

127 
Het aantal personen dat in een jaar in totaal als deelnemer aan een centrum-

opleid ing genoteerd kan staan is afhankelijk van de capaciteit van alle een-
tra te zamen en van de duur van de opleiding per deelnemer, dat is de t i jd 
dat één deelnemer op één opleidingsplaats beslag legt. De verklar ing van de 
ogenschijnl i jke terugloop van het aantal personen dat op enig t i jdst ip in 
1978 een centrumople id ing vo lgde, ligt dan ook in de toeneming van de indi-
viduele opleidingsduur. Naarmate meer personen een opleidingsplaats lan-
ger bezet houden zal het totaal aantal personen dat in een periode van 12 
maanden bij een gel i jkbl i jvende capaciteit een opleiding kan volgen dalen. 
Gaat men na hoe de gemiddelde geli jkt i jdige bezetting van de beschikbare 
capaciteit in drie achtereenvolgende jaren is geweest, dan is wel degelijk 
van een toeneming sprake, getuige de volgende cijfers: in 1976 2387 perso-
nen, in 1977 2427 personen en in 1978 2557. 

128 
Wat de regeling plaatsing werklozen (75% loonkostenregeling) betreft kan 

er geen sprake zijn van een verminderd beroep, aangezien deze regeling 
eerst in het begin van 1979 landeli jk van toepassing is geworden en als ge-
vo lg van de noodzakelijke aanloop niet de vol le eerste vier maanden heeft 
gewerkt. 

Het beroep op de loonsupplet ie is in 1979 niet verminderd, maar licht ge-
stegen ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Voor de W W zijn de cijfers bekend over de periode januari tot en met jul i 
1979. Het aantal toekenningen bedroeg 1934 en het gemiddeld bestand om-
vatte ca. 1200 gevallen. In 1978 waren deze cijfers over dezelfde periode res-
pectieveli jk 1766 en ca. 1000. 

Voor de WWV zijn de cijfers over de periode januari tot en met juni opge-
nomen. Aantal toekenningen voor 1979: 1100 tegenover 1103 in 1978. Het be-
stand u l t imo juni was in 1979: 2237 en in 1978: 2116. 
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Ook bij de Regeling Plaatsing Gehandicapten is er geen sprake van een 
verminderd beroep, doch van een verschillend karakter van de gehanteerde 
cijfers. Zo is voor de jaren 1976,1977 en 1978 het totale aantal toepassingen 
(inclusief overloop) vermeld tegenover uitsluitend het aantal nieuwe toepas-
singen voor de eerste vier maanden van 1979. 

Bij het gebruik van deze teleenheid ook voor de voorbijgegane jaren ont-
staat de volgende reeks: 

1976:350 
1977:486 
1978:828 
1979: (schatting) 840 (= 3 maal 280). 

129 
Doordat de Tijdelijke regeling 1976 loonkostensubsidie jeugdigen per ge-

val voor een periode van 12 maanden kan worden toegepast zijn in de cijfers 
een groot aantal in het voorafgaande jaar begonnen toepassingen verdis-
conteerd. Vergelijkt men de aantallen nieuwe toepassingen van 1 januari tot 
ultimo augustus in de jaren 1978 en 1979, te weten respectievelijk 1679 en 
1630, dan blijkt dat de toepassingsfrequentie praktisch gelijk is gebleven. 

130 
Op 17 september 1979 waren 4980 personen werkzaam in het kader van 

de werkgelegenheidsverruimende maatregel. Doordat er voor 1980 in het 
kader van het gerichte aanvullende beleid een bedrag voor deze activiteit is 
voorzien dat praktisch gelijk is aan dat voor 1979 is de vrees, dat deze maat-
regel minder toepassing zal kunnen vinden niet terecht. De partiële ver-
mindering van het aantal toepassingen van de tijdelijke arbeidsplaatsenre-
gelingen mag niet los worden gezien van de activiteiten in het kader van het 
arbeidsplaatsenplan, die in dezelfde sector tot ontwikkeling komen. De 
vraag is voorts gewettigd of het juist is dat een aantal mensen blijvend ar-
beidsplaatsen bezetten, die op conjuncturele basis zijn geschapen. Daarme-
de wordt immers de plaatsing van andere langduriger werklozen, wier uit-
zicht niet minder ongunstig is, belemmerd. Het behoeft overigens geen be-
toog, dat in de sfeer van de uitvoering de in het geding zijnde belangen met 
de grootste zorgvuldigheid tegenover elkaar worden afgewogen. 

131 
Dergelijke cijfers zijn niet voorhanden. Opgemerkt kan echter worden, dat 

de reïntegratie-activiteiten van de GMD slechts bij hoge uitzondering gericht 
zijn op (her)plaatsing bij een overheidsbedrijf of overheidsdienst. 

Daarvoor zijn een aantal redenen aan te voeren. 
In de eerste plaats het feit, dat de WAO niet van toepassing isopambte-

naren. Dit brengt onder meer met zich, dat bij plaatsing bij een overheidsbe-
drijf de in de WAO opgenomen regeling, dat bij hernieuwde uitval een uitke-
ring op basis van de voorheen ontvangen uitkering wordt gegeven, geen 
toepassing kan vinden. In de tweede plaats, doordat de indiensttreding van 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij overheidsbedrijven vaak wordt bemoei-
Iijkt door de vermeende belemmeringen in artikel N5 van de Algemene bur-
gerlijke pensioenwet. In de derde plaats, doordat de GMD zelden bemoeie-
nis heeft met de herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden 
ambtenaren en juist die categorie in eerste instantie in aanmerking komt 
voor reïntegratie bij overheidsbedrijven en -diensten. 

132 
Zoals uit het antwoord op vraag 91 reeds blijkt, vermeldt tabel 25 van de 

notitie volumebeleid slechts de gevallen waarin de artikelen 44 WAO en 33 
AAW bij de intreding in de WAO en/of AAW toepassing hebben gevonden. 

De daling die zich daarbij in 1978 heeft voorgedaan ten opzichte van 1977 
komt vooral voort uit het feit, dat beide artikelen in de zogenaamde groep l-
gevallen (dat zijn gevallen waarin de GMD niet de behandeling van de be-

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 650, nr. 4 48 



drijfsvereniging overneemt) in 1978 minder toepassing vonden dan in voor-
afgaande jaren. De aantallen van 1978 liggen op dit punt nog beneden het 
niveau van de aantallen van 1976 (met uitzondering van de toepassing on-
der vrouwen). 

Dit houdt overigens verband met het geheel van wijzigingen die in de zo-
genaamde groep I zijn opgetreden en die ook tot een daling van de zoge-
naamde groep I-gevallen hebben geleid. De toepassing van beide artikelen 
in de overige gevallen heeft een constante stijging vertoond. 

Opgemerkt moet daarbij worden, dat in tabel 25 van het jaar 1976abusie-
velijk een totaal van 358 is vermeld, dit moet 258 zijn. 

Beziet men daarnaast het totaal aantal toepassingen van beide artikelen, 
zoals dit is weergegeven in het antwoord op vraag 91, dan blijkt dat er geen 
sprake is van een daling in toepassing maar juist van een sterke stijging (in 
1977: 15 684gevallen; in 1978: 26663). 

133 
In de GMD-verslagen wordt onderscheiden de voorzieningencategorie: 

«Voorzieningen ter bevordering van het verrichten van arbeid» (scholing, ar-
beidsgewenning, werkaanpassingen, financiële voorzieningen). Dat bete-
kent niet, dat geen der in de andere categorieën ingedeelde voorzieningen 
gericht zou kunnen zijn op het bevorderen of handhaven van de arbeidsge-
schiktheid. Zo kan een vervoersvoorziening het mogelijk maken dat een ge-
handicapte zich naar de werkplek kan begeven. Een splitsing van voorzienin-
gen, behorend tot andere categorieën dan de eerstgenoemde, naar het al 
dan niet bestaan van een relatie tot het beleid gericht op bevorderen of 
handhaven van de arbeidsgeschiktheid, is niet te geven. 

Alleen van de eerstgenoemde categorie volgen hierna enige cijfers. Daar-
bij is niet inbegrepen het gevraagde gegeven omtrent kosten van deze voor-
zieningen. De statistische informatie is op dat punt nog onvoldoende. 

Voorzieningen ter bevordering van het verrichten van arbeid 

1976 1977 1978' 

Scholing en omscholing 
Arbeidsgewenning en/of training 
Werkaanpassingen 
Financiële voorzieningen 
Overige 

Totaal 

612 519 659 
2074 1574 
99 106 134 
22 16 25 

10312 

2807 2215 1849 

1 In het jaarverslag 1978 wordt een wat 
andere indeling gevolgd waardoor de 
cijfers voor 1978 niet in dezelfde speci-
ficatie kunnen worden gegeven als voor 
1976 en 1977; 
2 waaronder aanpassing werkomgeving: 
119. 

De mate van effectiviteit laat zich door het ontbreken van concrete maat-
staven moeilijk uitdrukken. Het feit dat de voorzieningen zijn toegesneden 
op individuele gevallen maakt het erg plausibel dat de effectiviteit van de 
specifieke voorziening maximaal zal zijn. 

De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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