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1 
De projectgroep heeft aanbevolen een onderscheid te maken tussen het 

beleidsvormingsniveau en het uitvoeringsniveau. Als schakel daartussen 
zou een onafhankelijk beheersingsorgaan moeten fungeren. Tussen dit or-
gaan en de Minister ziet de projectgroep slechts een functionele band, die 
het voor de Minister mogelijk maakt zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor het sociale zekerheidsbeleid tegenover het parlement te dragen. 

De in de vraag aangehaalde zinsnede duidt erop, dat ook argumenten zijn 
aan te voeren - de projectgroep achtte die echter niet doorslaggevend - om 
een meer directe, hiërarchische band tussen Minister en beheersingsorgaan 
te leggen. De wettelijke vormgeving van de functionele band die de project-
groep beoogt, zal uiterst zorgvuldig dienen te geschieden, omdat anders het 
gevaar bestaat dat er hetzij een hiërarchische band ontstaat herzij de verant-
woordelijkheid van de Minister onvoldoende tot zijn recht komt. 

2 
Het is verheugend te mogen vaststellen dat het interim-rapport «Organi-

satie van de beheersing van de sociale zekerheid» van de ambtelijke project-
groep aangevuld met externe deskundigen en het «Vervolgonderzoek uit-
voering van de sociale verzekering op langere termijn» van de organisatie-
bureaus Berenschot, Bosboom en Hegener zeker qua uitgangspunten een 
groot aantal overeenkomsten vertonen. Meer dan ooit is de sociale zeker-
heid en haar uitvoering in beide rapporten in beschouwing genomen in sa-
menhang met andere doelstellingen van algemeen sociaal beleid, welke sa-
menhang voor het beleids- en uitvoeringsniveau zowel als voor het uitvoe-
ringsproces van doorslaggevende betekenis zijn. 

In hoofdlijnen kunnen de volgende overeenkomsten tussen beide rappor-
ten worden gesignaleerd: 

1. Een poging een nieuw evenwicht te vinden tussen de verantwoordelijk-
heid en de invloed van de centrale overheid en die van de sociale partners. 

2. Coördinatie van de uitvoering door een centraal orgaan om mede daar-
door tot een goede beheersing te komen. 

3. Gevalsbehandeling voor alle sociale verzekeringen door één uitvoe-
ringsorgaan per regio. 

4. Regionale samenwerking tussen uitvoeringsorganen van de sociale ze-
kerheid en uitvoeringsorganen op aangrenzende beleidsterreinen. 

5. Toezicht op de uitvoering door een college van onafhankelijke deskun-
digen. 
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Hoezeer ook sprake is van overeenkomst ige ui tgangspunten en op het 
eerste oog een gelijke r ichting van u i twerk ing, toch zijn de verschil len in con-
clusies en concrete vormgev ing niet onaanzienli jk. Het is te meer van belang 
die verschi l len n ie t te verhul len omdat ze niet alleen doorwerken in struc-
tuur, taken en bevoegdheden van ui tvoerings- en beheersingsorganen, 
maar op wezenli jke punten de doelger ichtheid van de sociale zekerheid in 
haar samenhang met andere collectieve doeleinden kunnen beïnvloeden. 

De verschi l len in conclusies vloeien over igens slechts ten dele voort uit 
een verschil in analyse. Daarnaast zijn ze een gevolg van in de opdracht voor 
het vervolgonderzoek neergelegde randvoorwaarden, die bovendien door 
de organisat iebureaus op één li jn worden gesteld met meer fundamentele 
u i tgangspunten. Zo is «handhaving in essentie van het bedrijfstakkarakter 
van de ui tvoer ing van een deel van de sociale verzekering» door de organi-
satiebureaus onder de ui tgangspunten gepresenteerd (paragraaf 2.3 van net-
eindrapport) , terwi j l hier in feite sprake is van een door de opdrachtgever 
aan de ui tkomsten gestelde randvoorwaarde. Een onderscheid tussen fun-
damentele ui tgangspunten en randvoorwaarden is voor een toetsing van 
het in beide rapporten gekozen model voor een toekomstige uitvoeringsor-
ganisatie niet zonder betekenis. Daarbij zal immers tevens aan de orde moe-
ten komen in hoeverre de neerslag van de randvoorwaarden op de uitwer-
king str i jdig is met die ui tgangspunten. Jammer is daarom, dat in het eind-
rapport van de organisatiebureaus geen scheiding tussen analystische 
conclusies en de neerslag van randvoorwaarden is aangebracht. 

De verschi l len tussen de aanbevel ingen uit beide rapporten zijn terug te 
brengen tot de volgende kernpunten: 

1. Evenwicht tussen de verantwoordelijkheid van de overheid Regering en 
parlement) en de sociale partners. 

Dit evenwicht is in het interimrapport gezocht in een onderscheid tussen 
beleidsvormingsniveau Regering en parlement) en uitvoeringsniveau (soci-
ale partners). Een onafhankeli jk beheersingsorgaan vormt de schakel tussen 
beide niveaus. Het inter imrapport acht het mogel i jk langs die weg de eigen 
verantwoordel i jkheid van beide niveaus niet te vermengen en geli jkt i jdig 
recht te doen aan de gedeelde verantwoordel i jkheid van overheid en sociale 
partners voor de sociale zekerheid. 

Het vervolgonderzoek acht een evenwicht gerealiseerd door een scheiding 
van doelbepal ing (Regering en parlement), toezicht (onafhankelijke deskun-
digen) en beleidsinvul l ing en ui tvoering (sociale partners). 

Steeds meer word t erkend dat op nationaal niveau een afweging van be-
leidsdoelstel l ingen en beslag op de macro-economische ruimte dient plaats 
te v inden. De polit ieke verantwoordel i jkheid van de overheid (Regering en 
parlement) kan zich echter niet beperken tot de doelbepaling en de constate-
ring achteraf in welke mate de gestelde doeleinden zijn gerealiseerd. Een 
volstrekte afzi jdigheid van de overheid ten aanzien van de wegen waarlangs 
en de middelen waarmee doelrealisatie plaatsvindt lijkt ondenkbaar. Dat zou 
ertoe leiden dat de overheid formeel wel verantwoordel i jk, maar de factor 
niet aanspreekbaar is. Het is overigens zeer goed mogeli jk - en de departe-
mentale projectgroep bepleit dat ook - de autonomie van de sociale part-
ners ten aanzien van de ui tvoering te handhaven. Dat geldt met name ten 
aanzien van de autonome bevoegdheden tot wetsinterpretat ie (vaststellen 
van de rechten van de uitkeringsgerechtigden). Voor de verantwoordel i jk 
Minister is echter de beschikbaarheid van goede beleidsinformatie en de 
mogel i jkheid tot bi jstur ing van uitvoeringprocessen in laatste instantie 
noodzakelijk. Slechts dan is hij de facto aanspreekbaar en kunnen Regering 
en par lement gezamenli jk hun verantwoordel i jkheid voor het sociale zeker-
heidsbeleid en de ui tvoer ing daarvan dragen. 

2. Coördinatie en toezicht 

Het interimrapport ziet toezicht op en coördinat ie van het totale uitvoe-
ringssysteem als onverbrekeli jk met elkaar verbonden taakelementen van een 
onafhankeli jk beheersingsorgaan. Volgens het vervolgonderzoek kan coördi -
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natie plaatsvinden door een Gemeenschappel i jk Bestuursorgaan (GBO), in 
hoofdzaak samengesteld uit ver tegenwoord igers van landeli jke beleidsorga-
nen binnen de sociale zekerheid. Het toezicht zou kunnen worden opgedra-
gen aan een onafhankeli jk toezichtsorgaan. Ten behoeve van de centrale 
overheid moet door dit orgaan worden nagegaan of de doelen worden be-
reikt, of de prior i tei ten moeten worden herzien en of het systeem goed func-
t ioneert. Het toezicht beperkt zich tot een globale toetsing aan algemene cri-
teria. Hoe aan dit toezicht een concrete inhoud kan worden gegeven word t 
niet uitgewerkt. Het interimrapport maakt een onderscheid tussen coördina-
tie van het administrat ieve ui tvoeringsproces. In beide geval len staat vr i jw i l -
l ige coördinat ie tussen de met ui tvoer ing belaste autonome uitvoeringsor-
ganen voorop. Onvoldoende coördinat ie ten behoeve van de wetsinterpre-
tatie - eigen bevoegdheden op dat punt zijn essentieel voor de autonomie 
van de ui tvoer ingsorganen - signaleert het beheersingsorgaan zo nodig aan 
het beleidsvormingsniveau. Bij de coördinat ie van het ui tvoeringsproces is 
het beheersingsaspect uiteindeli jk doors laggevend: het beheersingsorgaan 
kan zo nodig regelen stellen. Het vervolgonderzoek maakt deze scheiding 
niet. De landelijke ui tvoer ingsorganen - gebundeld in het GBO - zijn verant-
woordel i jk voor zowel een integratie van beleid als voor coördinat ie van de 
ui tvoer ingsorganen. 

Een loskoppel ing van coördinat ie en toezicht brengt de mogel i jkheid tot 
t i jd ige bi jsturing - en daarmee zoals onder 1 gesteld de mogel i jkheid tot het 
dragen van de polit ieke verantwoordel i jkheid door Regering en par lement -
in gevaar. De bi jstur ing tast zoals gezegd de autonomie van de ui tvoerings-
organen bij het toekennen van rechten niet aan. Coördinatie is wel iswaar 
pr imair een element van ui tvoer ing, maar die moet passen in een ruimer be-
leidskader. Met name wanneer het erom gaat de sociale zekerheid in relatie 
te brengen tot de ui tvoering op aangrenzende beleidsterreinen, dan wel een 
afweging van sociale zekerheid ten opzichte van die aangrenzende beleids-
terreinen te doen plaatsvinden is het opdragen van coördinerende be-
voegdheden aan het ui tvoeringsniveau niet op zijn plaats. Anderzi jds lijkt 
rechtstreeks ingri jpen door het beleidsvormingsniveau een onevenredig 
middel en een lange weg. Juist hier bli jkt duidel i jk de noodzaak van een scha 
kei tussen ui tvoering en beleid, waar in toezicht en coördinat ie zijn verenigd. 

3. Bedrijfstaksgewijze c.q. regionale uitvoering 

Het interimrapport acht. het toekennen van eigen bestuurl i jke bevoegdhe-
den aan de regionale organen een voorwaarde tot het realiseren van een ge-
coördineerde individugerichte gevalsbehandel ing. De sociale partners wor-
den daarbij rechtstreeks betrokken. Een dergeli jke decentralisatie maakt bo-
vendien het tot stand komen van coördinat ie in de regio met de ui tvoer ing 
van andere beleidsterreinen pas mogeli jk. Het vervo/fifonderzoe/rkent de re-
gionale organen slechts een zelfstandige ui tvoerende (ambteli jke) taak toe. 
Binnen een mandaat van een voor tdurende terugkoppel ing naar het GBO en 
uiteindeli jk de bedri j fstaksgewijze gedecentral iseerde landelijke beleidsor-
ganen. 

Het zijn met name structurele factoren die bepalend zijn voor het relatief 
grote aantal inactieven waarmee nu ook op langere termi jn moet worden 
gerekend. Dat geldt zowel ten aanzien van de oorzaken van het uit treden als 
ten aanzien van de mogel i jkheden om opn ieuw een arbeidsplaats te verwer-
ven. De algemene economische situatie in de eigen regio en de band die 
men met de eigen woonomgev ing wi l behouden zullen dan sterk bepalend 
worden voor de mogel i jkheden van werkhervat t ing. Daarbij komt dat met 
name in situaties van langdurige inactiviteit de sociale zekerheid niet geïso-
leerd mag worden gezien van het lokale en regionale welzi jnsbeleid. Coördi-
natie met andere organen in de regio en voldoende inzicht in en begrip voor 
regionale omstandigheden en mogel i jkheden vraagt om beslissingen in de 
regio, niet alleen op uitvoeringstechnisch maar ook op bestuurl i jk niveau. Zo 
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niet, dan krijgt èn door langere beslissingslijnen èn door minder regioge-
richte besluitvorming zowel de individugerichtheid als de coördinatie in feite 
geen kans. De bedrijfstakgebonden aspecten binnen het stelsel van de soci-
ale zekerheid zelf en voor individuele uitkeringsgerechtigden hebben be-
langrijk aan betekenis ingeboet. Het karakter van sociale risico's, waarin 
door het huidige stelsel van sociale zekerheid wordt voorzien, staat veel ster-
ker op de voorgrond dan dat van bedrijfstaksrisico's, die in het verleden ba-
sis vormen voor de keuze van uitvoeringsorganen. Dat neemt niet weg dat 
er ruimte moet zijn voor aanvullende voorzieningen per bedrijfstak. Ook in 
de sfeer van preventie zijn maatregelen vanuit het bedrijf of de bedrijfstak 
van groot belang. De aanvullende voorzieningen vragen vooral een nauwge-
zette uitvoering en veel minder een individugerichte begeleiding. Preventie-
ve maatregelen per bedrijf of bedrijfstak zijn per definitie niet individuge-
richt. In het interimrapport is een nadere uitwerking van de wijze waarop de 
regionale organen faciliteiten kunnen verlenen bij dergelijke taken van de 
bedrijfsverenigingen op neventerreinen van de sociale zekerheid, toege-
zegd. 

Het lijkt goed tot slot nog kort terug te komen op de door de SER aan de or-
ganisatiebureaus opgelegde randvoorwaarden ten aanzien van de uitkom-
sten van hun onderzoek. Met name bij de keuze tussen regionale of bedrijfs-
taksgewijze uitvoering is duidelijk niet gekozen op grond van een analyse, 
maar is de randvoorwaarde («handhaving in essentie van het bedrijfstakka-
rakter van de uitvoering van een deel van de sociale zekerheid») bepalend ge-
weest voor de uitkomst. De stellige indruk bestaat dat hetzelfde geldt op an-
dere punten. Het moet worden betreurd dat de organisatiebureaus niet dui-
delijk hebben willen stellen waar hun analyse en waar de randvoorwaarden 
bepalend zijn geweest voor hun aanbevelingen en conclusies. Hoe vaak ook 
herhaald wordt dat de keuzes van de organisatiebureaus worden overheersd 
door de randvoorwaarden, in discussies over feitelijke verschillen wordt dat 
even vaak vergeten. 

3 
Zowel de organisatiebureaus als de departementale projectgroep zijn tot 

de conclusie gekomen dat de gevalsbehandeling voor alle sociale zeker-
heidsregelingen door één uitvoeringsorgaan per regio zou dienen te ge-
schieden. Daarmee wordt bereikt dat voor de individuele uitkeringsgerech-
tigde duidelijkheid ontstaat waar hij voor zijn aanspraken op het gehele ter-
rein van de sociale zekerheid terecht kan. Het interimrapport gaat verder en 
meent, dat, wil niet alleen sprake zijn van gecoördineerde melding, maar ook 
van gecoördineerde, individugerichte behandeling, het toekennen van be-
stuurlijke bevoegdheden aan de regionale uitvoeringsorganen een voor-
waarde vormt. De organisatiebureaus zien de regionale uitvoeringsorganen 
als kantoren van het Gemeenschappelijk Bestuursorgaan (GBO). Weliswaar 
stellen de organisatiebureaus voor regionale adviescommissies in te stellen 
als klankbord voorde directeur van het regionaal orgaan, doch vooreen niet 
alleen administratieve en adviserende maar ook bestuurlijke decentralisatie 
zijn duidelijke argumenten. In de eerste plaats het toegenomen gewicht van 
regionale aspecten bij de beoordeling en begeleiding; voor daarbij te ne-
men bestuurlijke beslissingen is inzicht in en begrip voor regionale omstan-
digheden en mogelijkheden vereist. Verder ook de coördinatie in de regio 
met aangrenzende beleidsterreinen, die om beleidsbeslissingen in de regio 
vraagt. Zo niet, dan ontstaan én onnodig lange beslissingslijnen, waardoor 
van coördinatie geen sprake meer is, én wordt de besluitvorming minder re-
giogericht. Voor een individugerichte begeleiding en daardoor een goed vo-
lumebeleidzijn dat juist vereisten: snelle, gecoördineerde en regio georiën-
terende beslissingen. 

4 
De ambtelijke projectgroep die de mogelijkheden tot integratie van WW, 

WWV en RWW beziet, is er niet in geslaagd - zoals de bedoeling was - in sep-
tember 1979 een eerste verkennend deelrapport af te ronden. Naast de aard 
en de complexiteit van de problematiek van dit integratievraagstuk op zich 
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zelf speelt hierbi j een belangrijke rol het grote aantal vraagstukken dat mede 
ter u i twerk ing van Bestek '81 in relatief korte t i jd door een in verhouding 
daarmee te beperkte mankracht moet worden behandeld. Juist in deze sec-
tor van het ambtel i jk apparaat hebben zich het laatste jaar bovendien enkele 
zeer ernstige ziektegevallen voorgedaan; een daarvan betrof de voorzitter 
van de betrokken projectgroep. Duidelijk is dat de projectgroep voor een niet 
eenvoudige opdracht is gesteld. Met name een tweetal randvoorwaarden 
bemoei l i jken een oploss ing: 

- de noodzaak een herziene werkloosheidsverzekering/voorziening zoda-
nig vo rm te geven, dat nauwe aansluit ing wordt verkregen met de regelin-
gen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid; ook in de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering is een werk loosheidscomponent begrepen: een on-
gelijke behandel ing van (gedeeltelijk) werklozen in de werkloosheidsvoor-
zieningen en de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen moet uit een oog-
punt van sociale rechtvaardigheid worden afgewezen; bovendien vormt die 
aansluit ing op langere termi jn een vereiste voor de tots tandkoming van een 
geïntegreerde loondervingsverzeker ing/voorziening; 

- de eis van budgettaire neutraliteit voor hetzij de herzienig van de werk-
loosheidsverzekering/voorziening op zich, hetzij in samenhang met een 
herziening van de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering; deze eis 
moet, afgezien van budgettaire consequenties van eventuele wi jz ig ingen in 
de kring van gerecht igden, in de huidige situatie als een onontkoombare 
voorwaarde worden gezien. 

5 
In feite is de projectgroep daarmee gesteld voor een sociaal-politiek vraag-

stuk, waar in het met name ook om de vraag gaat in hoeverre vanuit gewi j-
zigde (structurele) omstandigheden een wederzi jdse aanpassing van aan-
spraken voor bepaalde categorieën werklozen c.q. (gedeeltelijk) arbeidson-
geschikten verdedigd en maatschappeli jk geaccepteerd kan worden. Met na-
me concentreert de projectgroep zich nu op de vraag in hoeverre een basis-
voorziening voor alle werklozen met daarnaast een aanvul lende voorziening 
oplossingen biedt. 

Gedacht word t aan de mogel i jkheid deze aanvul lende voorziening voor 
wat betreft ui tker ingsduur en/of ui tker ingshoogte te relateren aan de duur 
van het arbeidsverleden van de uitkeringsgerechtigde. Bovendien wordt 
overwogen deze aanvullende voorziening gel i jkvormig te doen zijn voor vol -
ledig en gedeelteli jk werklozen, dat w i l zeggen met inbegrip van het werk-
loosheidsdeel in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Langs die weg 
wordt getracht zowel de aansluit ing van werkloosheids- met arbeidsonge-
schiktheidsregel ingen als de budgettaire neutraliteit te verzekeren. Binnen 
deze zich nu uitkristal l iserende denkricht ing zijn nog een aantal alternatie-
ven denkbaar, ieder met hun eigen problemen. Alvorens tot een afweging 
daarvan te komen is nadere ui twerking nodig. Het kabinet betreurt het dat 
niet nu reeds een voorstel tot een uitgewerkte stelselwijziging op dit punt 
kan worden gepresenteerd. Het ver t rouwt echter dat de Kamer begrip heeft 
voor de omstandigheden die tot vertraging hebben geleid. 

Ten einde een individugerichte benadering, meer aandacht voor het vo lu-
mebeleid en een betere beheersing van de sociale zekerheid te realiseren is 
een herziene uitvoeringsstructuur noodzakelijk. Ui tgangspunt is daarbij niet 
een ui tbreid ing van het personeelsbestand, maar een zodanige verschuiving 
dat de drie genoemde doelstel l ingen meer centraal komen te staan. Ander-
zijds mag als gevolg van een geïntensiveerde individugerichte benadering 
en een betere coördinatie met ui tvoeringsorganen op aangrenzende terrei-
nen ten minste een behoud van het huidige aantal arbeidsplaatsen en een 
posit ieve ontwikkel ing van de taakinhoud worden verwacht. Mi jn brief bij 
het in ter imrapport wi jst erop dat vanuit het in Bestek '81 gegeven financiële 
kader de kosten van de uitvoeringsorganisatie en de beheersing van de 
sociale zekerheidsuitgaven steeds in nauwe samenhang zullen moeten wor-
den bezien. Er zal steeds een afweging moeten plaatsvinden van uitvoe-
ringskosten met de effecten die mogen worden verwacht. 
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6/82 
In het in ter imrapport zijn deelrapporten aangekondigd over: 
de indel ing van het land in werkgebieden (blz. 76); 
een gebundeld beheer van de sociale verzekeringsfondsen (blz. 83); 
de nadere ui twerking van het taakgebied landeli jke ui tvoer ing sociale ze-

kerheidsregel ingen (blz. 83); 
de organisatorische opbouw van de sociaal-medische begeleiding (blz. 

84). 
Voorts zijn op blz. 110 enkele aandachtspunten c.q. knelpunten gesigna-

leerd waarop in volgende deelrapporten zal worden teruggekomen (de ge-
volgen van uit te werken voorstel len voor de werknemers van de huidige uit-
voer ingsorganen; de structurering van het verander ingsproces; de taak en 
plaats van de bedr i j fsverenigingen; de taak en plaats van de gemeenten). 

Het in ter imrappor t valt uiteen in twee afzonderl i jke delen. In het eerste 
deel word t het beheersingsproces besproken en de plaats van het beheer-
singsorgaan daarbinnen. Doelstel l ing, taken en bevoegdheden van dat be-
heersingsorgaan zijn zover ui tgewerkt, dat realisatie door middel van wetge-
v ing kan worden voorbereid. 

Het tweede deel bevat een duideli jke conclusie over de richting waar in de 
ui tvoeringsorganisat ie zich dient te ontwikkelen. Ten aanzien van de uitwer-
king daarvan draagt het een meer verkennend karakter. 

Over de concrete invul l ing van de gehele toekomst ige structuur en het ge-
faseerde groeiproces dat nodig is om naar de veranderde structuur toe te 
groeien is een brede maatschappeli jke discussie nod ig . 

In paragraaf 8.4.3 heeft de projectgroep zijn visie gegeven over de structu-
rering van het veranderingsproces. Het gaat o m een stapsgewijze benade-
ring. Het is niet de bedoel ing structuren abrupt te doorbreken. 

Aangegeven is welke stappen achtereenvolgens genomen zouden kunnen 
worden om te komen tot een regionale ui tvoer ingsstructuur. 

De paragrafen 8.4.4 en 8.4.5 handelen vervolgens over taak en plaats in de 
nieuwe structuur van de bedri j fsverenigingen en de gemeenten. 

Aangegeven is op welke wijze deze organen kunnen inspelen op het ver-
anderingsproces. Aan het totale veranderingsproces zou naar de mening 
van de projectgroep een zekere wettel i jke begeleiding kunnen worden gege-
ven via een kaderwet ui tvoering sociale zekerheid. Behalve enkele grote l i j -
nen ten aanzien van de ui tvoeringsstructuur zou daarin vooral een t i jdsplan-
ning voor het gefaseerde veranderingsproces kunnen worden vastgelegd. 

Ik kan mi j verenigen met de zienswijze van de projectgroep. In dit stadium 
is nog niet aan te geven in welke fasen de bes lu i tvorming over de nieuwe 
ui tvoer ingsstructuur zich zal dienen te voltrekken. Bezien zal moeten worden 
of het mogel i jk is in de context van een dergeli jke kaderwet een invoerings-
plan voor te bereiden. 

7 
Aan de projectgroep die het inter imrapport «Organisatie van de beheer-

sing van de sociale zekerheid» opstelde zijn door de bewindsl ieden van So-
ciale Zaken geen randvoorwaarden opgelegd. De projectgroep is louter op 
grond van haar analyse tot conclusies en aanbevel ingen gekomen. Door de 
Sociaal-Economische Raad zijn bij de opdracht aan de organisatiebureaus 
«Berenschot en Bosboom en Hegener» de volgende randvoorwaarden - de 
organisatiebureaus zelf spreken van u i tgangspunten - opgelegd ten aanzien 
van de ui tkomsten waartoe de analyse zou mogen le iden: 

1. Mogel i jke wi jz ig ingen in het huidige stelsel van sociale zekerheid moe-
ten buiten beschouwing bl i jven. Het ui tvoer ingssysteem moet echter vo l -
doende f lexibi l i tei t bezitten om mogel i jke toekomst ige veranderingen te 
kunnen verwerken. 

2. De verscheidenheid in het bedri j fsleven moet ook terug te vinden zijn in 
de organisatie van de ui tvoer ing. Het bedri jfstakkarakter van de ui tvoering 
van een deel van de sociale verzekering dient dan ook in essentie gehan-
haafd te bl i jven. 
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3. Het behoud van de mogel i jkheid voor de sociale partners in het be-
dri j fsleven om met de sociale verzekering verwante regel ingen bij het uit-
voer ingsorgaan in ui tvoer ing te geven. 

Daarnaast hebben zowel de projectgroep als de organisatiebureaus de uit-
voeringsstructuur van de wettel i jke ziektekostenverzekeringen buiten be-
schouwing gelaten. Ook hebben beide een goed sociaal beleid een voor-
waarde genoemd voor eventuele verander ingen in het ui tvoer ingssysteem. 
Ook deze twee punten lagen voor de organisat iebureaus in de opdracht be-
grepen. 

8 
De op blz. 8 vermelde cijfers hebben betrekking op de sociale verzekerin-

gen inclusief de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
en de collectieve ziektekostenverzekeringen voor ambtenaren (provincies, 
gemeenten, politie). 

9 
Er is inhoudeli jk een duidel i jk verschil tussen de sociale ziektekostenverze-

keringen (ZFW en AWBZ) en de overige sociale verzekeringen. De ZFW en de 
AWBZ bieden een dekking tegen bepaalde uitgaven, t .w. ziektekosten. De 
over ige sociale verzekeringen bieden een inkomensgarant ie ter zake van be-
paalde calamiteiten. 

De doelstel l ingen van de sociale ziektekostenverzekeringen hangen ten 
nauwste samen met de doelstel l ingen van het gezondheidszorgbeleid. De f i -
nanciering van de gezondheidszorg geschiedt in hoofdzaak via die verzeke-
ringen en de particuliere ziektekostenverzekeringen. Een en ander heeft ook 
zijn weerslag in de ui tvoer ingsstructuur van die verzekeringen. Vanwege het 
geheel eigen karakter daarvan is de ui tvoeringsstructuur van de ZFW en de 
AWBZ in het inter imrapport buiten beschouwing gelaten. 

In het kader van het vervolgonderzoek vormde het voorshands buiten be-
schouwing laten van de ziektekostenverzekeringen één van de in de op-
dracht vermelde ui tgangspunten omdat «moet worden geconstateerd dat 
de inhoud van de ziektekostenverzekeringen in toenemende mate als een in-
tegrerend onderdeel van het totale gezondheidszorgbeleid word t bena-
derd.» 

10 
De betreffende passage heeft alleen het oog op werknemersverzekerin-

gen, welke uitkeringen verstrekken. Voor de in de ZFW geregelde verplichte 
verzekering geldt inderdaad nog steeds een loongrens. 

11 
In de betreffende passage is er in het bijzonder de aandacht op gevestigd 

dat met name voor degenen, die langdurig aangewezen zijn op een sociale 
zekerheidsuitkering, de welvaartsvastheid van de uitkeringen van uitermate 
grote betekenis is. Daarbij is te denken aan uitkeringsgerechtigden van de 
WAO, de WWV, de AOW, de A W W en de AAW. Dit laat uiteraard onverlet dat 
het voor de uitkeringsgerechtigden van kort lopende uitkeringen ingevolge 
de ZW en de W W ook van niet te onderschatten betekenis, dat zij deel heb-
ben aan de welvaartsontwikkel ing. 

In verband met de aanmerkeli jke verschil len tussen loon- en pri jsontwik-
kelingen in het verleden zou het gedurende enige jaren koppelen van de uit-
keringen aan de st i jging van de prijzen geleid hebben tot aanzienlijk lagere 
niveaus van de uitkeringen. De koopkracht van deze uitkeringsgerechtigden 
zou dan dus achtergebleven zijn bij die van de actieve beroepsbevolking. 

12 
De waardeverminder ing van het geld, met name in de jaren na de Tweede 

Were ldoor log, is één van de redenen waarom het voor de individuele mens 
steeds moeil i jker is geworden om zelfstandig adequate voorzieningen te 
treffen voor verschil lende sociale risico's. 
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13 
Er is slechts in grote lijnen een schets gegeven van de kwalitatieve ontwik-

kelingen van ons stelsel van sociale zekerheid. Het leek dan ook niet noodza-
kelijk om afzonderlijk in te gaan op specifieke aspecten van de alleen voor 
ambtenaren geldende regelingen. 

14 
De woorden «Het laatste » dienen niet alleen te slaan op «hantering 

van andere instrumenten van arbeidsvoorzieningsbeleid» doch op de gehe-
le voorafgaande zin. 

15 
Met «andere instrumenten van sociale zekerheid» wordt gedoeld op die 

regelingen die niet tot de sociale «verzekering» worden gerekend. In het in-
terimrapport gaat het dan met name om de WWV en de RWW. 

16 
Uitgegaan is van de gebruikelijke wijze van rubriceren in de Sociale Meer-

jarenramingen. Een zelfde indeling wordt ook gehanteerd bij het opstellen 
van het Sociaal Budget van de Europese Gemeenschap. 

Onder «overige sociale voorzieningen» zijn begrepen: de Kinderbijslag-
wet voor kleine zelfstandigen, de Wet Werkloosheidsvoorziening, de Wet so-
ciale Werkvoorziening, de Beeldende Kunstenaarsregeling, de Algemene 
Bijstandswet, de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitenge-
woon pensioen zeelieden-oorlogslachtoffers, de Algemene Oorlogsongeval-
lenregeling, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de ge-
zinsverzorging en gezinshulp. 

Onder «overheidsregelingen» zijn verstaan: de regelingen inzake doorbe-
taling salarissen aan overheidspersoneel in geval van ziekte, de Kindertoela-
geregeling Overheidspersoneel, de Interimregeling ziektekosten ambte-
naren, de Wachtgeldregeling Overheidspersoneel, de Kostwinners- en in-
komstenvergoedingen militairen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ningen militairen, de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (ei-
gen pensioenen). 

17aen b 
Het bedrag van 59 mld. heeft betrekking op de uitkeringen van de sociale 

verzekeringswetten en is ontleend aan de Meerjarenramingen sociale zeker-
heidsregelingen (1979) Tweede Kamerzitting 1978-1979,15 300 hoofdstuk 
XV, nr. 3, blz. 46). Daar is ook een uitsplitsing over de wetten vermeld. De 
WSW is daarin niet betrokken. Deze is in dezelfde publikatie opgenomen op 
bladzijde 51 e.v. 

De in genoemde meerjarenramingen opgenomen bedragen zijn berekend 
in september 1978 en deze droegen op dat moment een voorlopig karakter. 
Inmiddels zijn door het CBS in de Nationale Rekeningen voorlopige cijfers 
over 1978 gepubliceerd, waarin het cijfer voor sociale verzekeringsuitkeringen 
1978 uitkomt op 58,8 mld. Het verschil tussen beide genoemde cijfers van 200 
min. is opgebouwd uit bijstellingen in nagenoeg alle wetten en is veroorzaakt 
door afwijkende uitkomsten 1977 en afwijkende nominale en volume-ontwik-
kelingen in 1978 dan eerder verwacht. In de inmiddels verschenen Meerjaren-
ramingen sociale zekerheidsregelingen 1980 (Tweede Kamer, zitting 
1979-1980,15 800, bijlage bij hoofdstuk XV), is in tabel 1.3 een uitsplitsing per 
wet van deze verschillen opgenomen. Het meest in het ooglopend zijn daarbij 
de neerwaartse bijstellingen van de totale WW-uitkeringen met 220 min. en 
de hogere totale uitkeringen AAW-WAO met 130 min. Een afwijkende volu-
me-ontwikkeling van de eerder verwachte is hiervan de voornaamste oorzaak. 

18,19,20 
Genoemde verdeling is gebaseerd op een berekening waarbij voor de ge-

hele periode voor elk jaar afzonderlijk de stijging naar oorzaken van de soci-
ale verzekeringsuitkeringen is nagegaan. Daarbij wordt onder exogene oor-
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zaken verstaan de uitbreiding van rechten, de structurele verhoging van uit-
keringen in het eerste jaar dat deze worden toegepast. In de jaren daarna 
worden de «nominale» jaarlijkse verhogingen daarop als endogeen aange-
merkt. Onder nominale oorzaken wordt verstaan de jaarlijkse indexeringen 
en onder volume-oorzaken de toename van jaar op jaar van het aantal uitke-
ringsgerechtigden en dergelijke. In dat verband wil ik verwijzen naar het 
SER-advies inzake de omvang en groei van de collectieve sector (blz. 30) en 
naar de Sociale Meerjarenramingen 1979 (blz. 34), waarin een nadere toe-
lichting en een uitsplitsing per wet zijn opgenomen. 

Overigens lopen de meningen over de gehanteerde methodiek bij het ver-
delen naar oorzaken in endogene en exogene oorzaken uiteen. Met name 
de gehanteerde interpretatie van het begrip exogeen en ook de toerekening 
van cumulatie-effecten die optreden door van jaar op jaar berekening, wor-
den als arbitrair ervaren. Om die reden is te beginnen met de Sociale meer-
jarenramingen 1979 een analyse opgenomen welke een betere indruk geeft 
van de volume-oorzaken van de toename van de sociale verzekeringsuitke-
ringen. In de Sociale meerjarenramingen 1980 is deze analyse ook gemaakt 
voor de periode 1969-1978 en 1979-1990. 

De sterke stijging van de uitkeringen in de periode 1963-1975 is mede ver-
oorzaakt door de invoering van nieuwe wetten, uitbreiding van het verstrek-
kingenpakket der ziektekostenverzekeringen, structurele verhogingen van 
minimumuitkeringen, alsmede door een sterke nominale ontwikkeling. In de 
jaren 1975-1979 is deze ontwikkeling gematigder geweest dan daarvoor en 
ook is het pakket van de sociale verzekeringen - met uitzondering van de 
AAW - nauwelijks meer uitgebreid in deze periode. 

Indien een globale berekening wordt gemaakt via de methodiek van ver-
deling naar exogene en endogene oorzaken, zoals hierboven beschreven, 
dan blijkt in de periode 1975-1979 van de stijging van de uitkeringen ca. 9% 
veroorzaakt te worden door exogene factoren en ca. 19% uit volumetoena-
me en 72 % uit nominale stijgingen. Voor het overige zij verwezen naar 
hoofdstuk 4 van de Sociale meerjarenramingen 1980. 

21 
In de notitie volumebeleid wordt uitvoerig ingegaan op het belang van 

structuur en kwaliteit van het stelsel en van de organisatie van beleid en uit-
voering voor een gericht volumebeleid. Verwezen zij met name naar hoofd-
stuk 3 «De geïntegreerde benadering van het volumebeleid» (blz. 26 t/m 32). 

Twee categorieën knelpunten om te komen tot een volumebeperkend be-
leid worden daar met name gesignaleerd: 

a. knelpunten gelegen in het feit, dat er sprake is van verschillende, niet 
optimaal op elkaar aansluitende, regelingen; 

b. knelpunten gelegen in de uitvoeringsorganisatie, onder meer door een 
niet optimale coördinatie. 

De notitie over het volumebeleid geeft aan hoe die knelpunten op langere 
en kortere termijn zijn weg te nemen c.q. te verminderen. Op langere termijn 
door stelselwijziging en door een herziening van de uitvoeringsorganisatie 
waarover het aan de orde zijnde interimrapport handelt. Op korte termijn 
met name door maatregelen met een coördinerend karakter. 

Naar mijn mening is de structuur en kwaliteit van het stelsel en de uitvoe-
ring van wezenlijke betekenis voor de effectiviteit van een volumebeleid. 

22 
Voor zover mij bekend, wordt er bij de (kleine) bedrijfsverenigingen geen 

druk uitgeoefend om de zelf-administratie op te geven. Wel is bekend, dat 
een van de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen in overleg met het Ge-
meenschappelijk Administratiekantoor is getreden om de administratie aan 
dat kantoor op te dragen. Gelet op de wijzigingen, die zich in de structuur 
van het bedrijfsleven hebben voorgedaan en die mede geleid hebben tot 
verkleining van de omvang van sommige zelfadministrerende bedrijfsver-
enigingen, meen ik, dat voor een verder gaande ontwikkeling op dit punt alle 
aanleiding is. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 594, nr. 4 9 



23 
Binnen de sociale zekerheid is een onderscheid mogel i jk tussen een aantal 

categorieën van regel ingen ieder met eigen subdoelstel l ingen en inst rumen-
ten. In het in ter imrapport is met name ingegaan op de ui tvoer ing van de so-
ciale verzekeringen (excl. ziektekostenverzekeringen) en de daar nauw mee 
verwante werkloosheidsvoorzieningen (WWV en RWW). Doelstel l ingen en 
inst rumenten van andere categorieën sociale zekerheidsregelingen verschi l-
len daar duidel i jk van (ziektekostenregelingen, ABW, WSW, pensioenvoor-
zieningen). Omdat bij het zoeken naar n ieuwe ui tvoer ingsstructuren is ge-
dacht vanuit een homogeni te i t van (sub) doelstel l ingen en inst rumenten, 
zijn die laatste categorieën hier slechts in de beschouwing betrokken voor 
zover coördinat ie met de sociale verzekeringen en de WWV en RWW daar-
om vroegen. Op deze afbakening is in de antwoorden op vraag 80 en 9 nader 
ingegaan ten aanzien van de ABW en de sociale ziektekostenverzekeringen. 

24 
De SVR is een belangri jk adviesorgaan van de Regering in zaken de sociale 

verzekering betreffende. Merkwaardigerwi js is in de Organisat iewet Sociale 
Verzekering desti jds niet vastgelegd dat de SVR op het gebied van de sociale 
verzekeringen een adviserende taak heeft. Zulks is geschied bij beschikking 
van de Min is te rvan Sociale Zaken (laatstelijk gewijzigd in 1962, Stcrt. 1962, 
nr. 140). In die beschikking is slechts bepaald, dat de SVR de Minister en an-
dere bewindsl ieden desgevraagd of uit eigen beweging van advies kan die-
nen over onderwerpen die verband houden met de taak, welke aan de Raad 
is opgedragen. 

Dit houdt in, dat de verhouding tussen de taken van de SER als adviesor-
gaan en die van de SVR op het punt van de advisering niet is geregeld. Het is 
derhalve afhankelijk van het oordeel van de Minister of de Ministerraad aan 
welk orgaan in welk geval advies word t gevraagd. In het a lgemeen worden 
adviezen over algemene sociale en sociaal-polit ieke aspecten van de sociale 
verzekeringen aan de SER gevraagd. De aan de SVR gevraagde adviezen 
hebben meestal betrekking op technische aspecten. Dit neemt niet weg , dat 
in het laatste geval algemene sociale en sociaal-polit ieke aspecten verweven 
kunnen zijn met de meer technische. Dat kan ertoe leiden dat soms geli jkt i j-
dig advies word t gevraagd aan beide organen. Indien alleen advies aan de 
SVR word t gevraagd hangt het van het oordeel van de partners in die raad 
af of zij ingaan op die algemene sociale en sociaal-polit ieke aspecten, dan-
wel dat zij hun advies opschorten tot de SER over die aspecten een oordeel 
heeft gegeven. In sommige geval len word t ook eerst advies aan de SER ge-
vraagd over de grote l i jnen van een voorstel en de daarmee verbonden alge-
mene sociale en sociaal-polit ieke aspecten. Na ontvangst van dat advies 
word t vervolgens aan de SVR advies gevraagd over de concrete in-
vul l ing van de voorstel len. Er is dan ook momenteel geen duidel i jke scheids-
lijn tussen de adviserende taken van beide organen te trekken. 

Het ligt in de bedoel ing dat er een taakverdel ing tot stand komt tussen SER 
en beheersingsorgaan ten aanzien van de advisering. Die taakverdel ing zal 
dan moeten inhouden dat het beheersingsorgaan geen advies word t ge-
vraagd over sociaal-polit ieke aspecten in de sociale verzekeringen, maar dat 
zulks aan de SER zal worden gevraagd. Die taakverdel ing zal tevens inhou-
den dat het beheersingsorgaan zich in zijn adviezen (ook in de spontane) zo-
veel mogel i jk moet onthouden van een oordeel over sociaal-polit ieke aspec-
ten. 

Een strikte afbakening van hetgeen gerekend moet worden tot sociaal-po-
litieke aspecten is niet mogel i jk. Er zal daarover in voorkomende geval len 
overleg tussen de voorzit ter van de SER, de voorzitter van het beheersings-
orgaan en (eventueel) de Minister moeten worden gevoerd. 

Het is echter wel de bedoel ing de hoofdl i jnen van deze scheiding in advi-
serende taken in de wet vast te leggen, met daaraan gekoppeld de beschre-
ven over legvorm ten aanzien van «overlopende» aspecten. 
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25 
In paragraaf 3.4.1.1 van het inter imrapport word t geconstateerd dat de uit-

voer ingsorganen de mogel i jkheden van op elkaar afgestemde geautomat i -
seerde administrat ies tot het leveren van beleidsrelevante kwanti tat ieve en 
kwalitatieve informat ie onvoldoende hebben benut. Dit word t nader uitge-
werkt in paragraaf 7.6. van het inter imrapport «De informerende functie». 
Aangegeven word t daar welke belemmer ingen in het tradit ionele informa-
t iesysteem zijn gelegen om tot beleidsrelevante informat ie te komen. Ook 
word t geschetst welke stappen zowel in de systeemopzet als in de organisa-
tie nodig zijn om tot een systeem te komen dat zowel bi jdraagt tot een ge-
coördineerde, individugerichte begeleiding, als tot een terugkoppel ing van 
uitvoeringsniveau naar beleidsvormend niveau door middel van beleidsre-
levante informat ie. De mogel i jkheden daartoe zijn duidel i jk aanwezig; veel 
hangt af van de bereidheid van de ui tvoer ingsorganen. Aan de SVR is ver-
zocht te bevorderen dat de relevante paragrafen uit het inter imrapport in het 
Overlegorgaan Centrale Personenregistratie Sociale Verzekeringen in dis-
cussie komen. In dit over legorgaan zijn alle betrokkenen ver tegenwoor-
d igd. Het trekken van conclusies in dit overleg word t met name be lemmerd, 
doordat de ui tvoer ingsorganen v inden dat een drastische wi jz ig ing van be-
staande administrat ieve processen niet opweegt tegen het belang van vol -
doende en adequate beleidsinformatie. Het is dan ook niet zonder reden, dat 
het inter imrapport bepleit ten aanzien van de informerende functie een dui-
delijk coördinerende taak toe te kennen aan het beheersingsorgaan. 

26 
Hoezeer ook de Organisatiewet Sociale Verzekering tekort schiet in duide-

l i jkheid, de SVR heeft daarnaast een aantal wettel i jke mogel i jkheden van de 
beheersingstaak onvoldoende benut. Het inter imrapport geeft daar voor-
beelden van. Het inter imrapport constateert onder meer dat door de centrale 
organisaties van werkgevers en werknemers aangewezen leden toezicht 
moeten uitoefenen op ui tvoer ingsorganen, waarvan vertegenwoordigers 
van dezelfde werkgevers- of werknemersorganisat ies dan wel de daarbij 
aangesloten bonden het bestuur vormen. 

Hoewel strikt jur idisch geen sprake is van toezichthouden op zich zelf, is 
duideli jk sprake van een verstrengel ing van belangen. De neerslag daarvan 
in de formele beslu i tvorming is nauweli jks door middel van voorbeelden 
aan te geven. De gevolgen zijn echter in de achterl iggende peridoe geble-
ken. Besluiten komen vaak niet of eerst na een jaren slepende besluitvor-
ming tot stand. Inhoudeli jk leiden besluiten niet tot een effectieve beheer-
sing, omdat naar een zodanige formuler ing word t gezocht dat belangen van 
betrokkenen te veel worden ontzien. Het is dan ook niet zonder reden dat zo-
wel de departementale projectgroep als de organisatiebureaus althans ten 
aanzien van de toezichthoudende functie tot een gelijke conclusie komen. 
Beide bevelen aan de toezichthoudende taak op te dragen aan een college van 
onafhankeli jke deskundigen. 

27 
Zoals blijkt uit het vermelde in paragraaf 3.4.1.2 van het inter imrapport 

wordt er verschi l lend gedacht over de aard en de reikwijdte van de wettel i jke 
bepalingen welke handelen over het toezicht van de SVR. Dit heeft ook zijn 
weerslag gevonden in de verhouding SVR-GMD. Het toezicht van de SVR op 
de GMD is in de praktijk beperkt gebleven tot een repressief toezicht op de-
tai lpunten. 

28 
Het advies van de SVR over onder meer een herziening van artikel 48 van 

de Organisatiewet Sociale Verzekering werd op 21 augustus 1963 aan de 
toenmal ige minister van Sociale Zaken uitgebracht. Het lag in de bedoel ing 
dit advies te verwerken in de toen in voorbereiding zijnde algehele wi jz ig ing 
van de Organisatiewet in verband met de invoering van de WAO. Later is er 
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echter besloten de wijziging in de Organisatiewet te beperken tot uitsluitend 
de aanpassingen die nodig waren in verband met de invoering van de WAO 
in 1967 en met een algehele wijziging van de Organisatiewet te wachten tot 
het advies van de SER over de herziening van de uitvoeringsorganisatie zou 
zijn ontvangen. Een adviesaanvrage daarover ging eveneens in 1967 uit. 

1 Uitgave SER 1962, nr. 5 
2 Een indicatie van deze mobiliteit verschaft 
de verhouding tussen premiebetalende deel-
nemers en de «slapende» deelnemers van be-
drijfspensioenfondsen. De «slapers» hebben 
de sector, waarin het bedrijfspensioenfonds 
werkzaam is, verlaten. Per ultimo 1966 be-
droeg het aantal premiebetalende deelnemers 
1 220 885 en het aantal «slapers» 1 791 940. 
Per ultimo 1967 bedroeg het aantal premiebe-
talende deelnemers 1 227 391 en het aantal 
«slapers» 1 907 939. (Gegevens ontleend aan 
het Verslag van de Verzekeringskamer betref-
fende de Pensioen- of spaarfondsen over het 
jaar 1966, resp. 1967.) 

29 
Verwezen moge worden naar de volgende passage uit het rapport van de 

commissie-Vos (blz. 25 en 26). 
«Een gedifferentieerde premie per sector van het bedrijfsleven kan ratio-

neel zijn als duurzaam duidelijke risicoverschillen tussen de onderscheiden 
sectoren zijn aan te wijzen en de onderlinge verhouding tussen de verschil-
lende sectoren slechts geleidelijk wijzigingen ondergaat. Zo kan een differen-
tiatie in de premie worden verdedigd, voor zover verschillen in risico veroor-
zaakt worden door verschillen in werkomstandigheden en arbeidsorganisa-
tie van de onderscheidene sectoren. Het is echter zeer moeilijk om deze fac-
toren te isoleren van de andere, die mede de hoogte van de premie bepalen. 
Maar zelfs als dit wel mogelijk is, doen zich moeilijkheden voor. Zo heeft de 
Sociaal-Economische Raad in zijn advies inzake het onderscheid tussen de 
wachtgeld" en werkloosheidsverzekering in de Werkloosheidswet1 gewezen 
op de factor van de mobiliteit van de werknemers tussen de onderscheidene 
sectoren van het bedrijfsleven, waardoor het van betrekkelijk toevallige fac-
toren kan afhangen, in welke sector van het bedrijfsleven de calamiteit, wel-
ke tot aanspraak op uitkering leidt, ontstaat. Desalniettemin is de SER van 
oordeel, dat - voor wat de werkloosheid betreft - er voor onderdelen van het 
bedrijfsleven specifieke karaktertrekken zijn aan te wijzen, die tot verschillen 
in lasten van werkloosheid kunnen leiden, waarvan het redelijk is, dat zij in 
eerste aanleg door het betrokken onderdeel van het bedrijfsleven worden 
gedragen. 

Op grond hiervan wordt handhaving van het onderscheid in de wijze van 
premievaststelling voor de wachtgeld" en de werkloosheidsverzekering in 
overweging gegeven, omdat daardoor zowel het aspect van de «toereke-
ning» als het aspect van de onderlinge samenhang van het bedrijfsleven tot 
uitdrukking zouden komen. De hiervoren weergegeven redenering kan niet 
alleen worden toegepast op de verhouding van de wachtgeld" tot de werk-
loosheidsverzekering, maar ook op die van de ziekengeld" tot de arbeidson-
geschiktheidsverzekering. De commissie neigt er echter toe aan de onderlin-
ge samenhang van het bedrijfsleven meer betekenis toe te kennen dan in de 
bovenstaande redenering is geschied. Zij meent, dat als gevolg van de rela-
tief grote technische ontwikkeling de sectorsgewijze indeling van het be-
drijfsleven aan betekenis inboet. De karakteristieke kenmerken van verschil-
lende sectoren kunnen daardoor op korte termijn grote veranderingen on-
dergaan, terwijl de omvang van de bedrijfstakken zich eveneens op betrek-
keiijk korte termijn aanzienlijk kan wijzigen (bij voorbeeld mijnen, zeescheep-
vaart). Deze ontwikkeling zal noodzakelijkerwijze tot een grote mobiliteit van 
de werknemers tussen de verschillende sectoren moeten leiden.2 De erva-
ring leert dat de mobiliteit van de oudere werknemers geringer is dan die 
van de jongere, terwijl bovendien de jeugdigen die in het arbeidsproces in-
treden een voorkeur hebben voor expanderende sectoren. Dit leidt ertoe dat 
de mate waarin premieverschillen hun oorzaak vinden in verschillen in leef-
tijdsopbouw, toeneemt. De risico's waartegen de in dit hoofdstuk behandel-
de verzekeringen dekking bieden, worden in belangrijke mate mede bepaald 
door de leeftijd van de betrokkene. De bedrijfstaksgewijze verevening van 
baten en lasten strekt dientengevolge ten voordele van de uitbreidende be-
drijfstakken, waarin de premie lager kan worden gesteld dan zij zij bij een 
normaal te achten verdeling van het werknemersbestand naar leeftijd zou 
kunnen zijn. Een bedrijfstaksgewijze «differentiatie» van de premie kan der-
halve bij relatief snelle wijzigingen in de onderlinge verhoudingen een juiste 
«toerekening» van de kosten eerder belemmeren dan bevorderen». 
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30 
In de notit ie Volumebeleid word t erop gewezen dat een herziening van het 

stelsel van de sociale zekerheid en een reorganisatie van de uitvoeringsor-
ganisatie belangri jke bi jdragen zouden vormen tot het voeren van een indi-
vidu-gericht, gecoördineerd vo lumebele id. 

Voor ZW, WAO en W W geldt thans een bedri j fstaksgewijze ui tvoer ing. De 
WWV en RWW worden ui tgevoerd door de gemeenten. Een integratie van 
WW, WWV en RWW zal ongetwi j fe ld consequenties moeten hebben voor de 
ui tvoer ing o m de beoogde gecoördineerde en individugerichte toepassing 
te kunnen realiseren. Op keuzes die daarbi j voor de kortere termi jn moeten 
worden gemaakt gaat paragraaf 8.2 van het inter imrapport in. De begelei-
dende brief bij het in ter imrapport stelt ook nadrukkelijk dat «een definit ieve 
beslissing over de ui tvoer ingsstructuur van deze regel ingen zal worden ge-
nomen in het kader van de in voorbereid ing zijnde integratie van de sociale 
zekerheidsregelingen in geval van werkloosheid». In beginsel word t ook 
daar uiteindeli jk gedacht aan ui tvoer ing door autonome regionele organen. 
Een verdergaande stelselintegratie, waarbi j ook de ZW en de WAO zouden 
worden betrokken kan niet tot een andere conclusie leiden. Ook bij die rege-
l ingen zou de gevalsbehandel ing immers door regionale organen dienen te 
geschieden. 

31 
Tot de eigen (politieke) verantwoordel i jkheid van het begeleidsvormings-

niveau behoort in de eerste plaats een afweging van beleidsdoelstel l ingen 
en beslag op macro-economische ruimte. Verder de wettel i jke vaststel l ing 
van inst rumentar ium waarmee en de structuur waarbinnen die doelrealisa-
tie moet plaatsvinden. Ook voor de feiteli jke realisering van die beleidsdoel-
stel l ingen geldt een polit ieke verantwoordel i jkheid. 

In het huidige stelsel van sociale zekerheid zijn in de wetgev ing een groot 
aantal discretionaire bevoegdheden toegekend aan het u i tvoer ingsniveau. 
Juist daarin komt de autonomie van de ui tvoer ingsorganen tot het vaststel-
len van uitkeringsrechten, tot ui tdrukking. Deze autonome bevoegdheden 
maken het de sociale partners mogel i jk op uitvoeringsniveau een eigen be-
stuurl i jke verantwoordel i jkheid voor de sociale zekerheid te dragen. In het 
inter imrapport word t die eigen verantwoordel i jkheid van beleidsvormingsni-
veau (Regering en parlement) en ui tvoeringsniveau (sociale partners) als uit-
gangspunt gehandhaafd. Tegeli jkert i jd word t echter gesteld dat ten einde 
aan de polit ieke verantwoordel i jkheid van Regering en parlement voor de 
realisering van beleidsdoelstel l ingen een concrete inhoud te geven, de over-
heid niet volstrekt afzijdig kan bl i jven ten aanzien van de wegen waarlangs 
en de middelen waarmee op ui tvoeringsniveau naar een realisering van 
doelstel l ingen word t gestreefd. Dat zou ertoe leiden dat de overheid formeel 
wel verantwoordel i jk , maar materieel niet aanspreekbaar is. Goede beleids-
informatie en de mogel i jkheid tot bi jstur ing vormen een voorwaarde tot het 
dragen van politieke verantwoordel i jkheid. Juist om de eigen verantwoorde-
li jkheid van beide niveaus te benadrukken en tegeli jkert i jd een feiteli jke reali-
sering van doelstel l ingen - waarvoor een gezamenlijke verantwoordel i jk-
heid bestaat te waarborgen, is voorgesteld om een onafhankeli jk beheer-
singsorgaan in te stellen, dat een schakelfunctie vervult tussen beleidsvor-
mingsniveau en ui tvoer ingsniveau. 

32 
Het beleidsvormingsniveau en het ui tvoeringsniveau hebben, gegeven het 

karakter van het stelsel van sociale zekerheid, ieder een eigen verantwoorde-
l i jkheid. In het antwoord op vraag 31 is daar uitvoerig op ingegaan. Beheer-
sing vo rmt een wezenli jk bestanddeel van zowel de ui tvoer ing als de bege-
le idsvorm. Aan het beheersingsproces zal dan een zodanige vorm moeten 
worden gegeven dat mede door die vormgev ing op het ui tvoeringsniveau 
en het beleidsvormingsniveau de eigen verantwoordel i jkheid tot zijn recht 
komt. Voor het beleidsvormingsniveau dienen dan een aantal voorwaarden 
te worden vervuld en belemmer ingen te worden voorkomen. Datzelfde geldt 
voor het ui tvoer ingsniveau. Zo is het voor het beleidsvormingsniveau een 
voorwaarde dat over voldoende en adequate beleidsformatie word t be-
schikt, mede om zo nodig een (snelle) bi jsturing mogeli jk te maken. 
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Voor het ui tvoer ingsniveau is een voorwaarde dat de autonomie - die met 
name tot ui tdrukking komt in bevoegdheid tot zelfstandige wetsinterpretat ie 
bij het toekennen van rechten - gehandhaafd bli jft. Juist o m die voorwaar-
den te scheppen en belemmeringen te voorkomen heeft de projectgroep 
voorgesteld tussen uitvoerings- en beheersingsniveau een onafhankeli jk be-
heersingsorgaan te stellen. Beheersing in het ui tvoeringsproces zou moeten 
omvat ten - zoals paragraaf 4.1 van het in ter imrapport toel icht - activiteiten 
d ieer toe leiden dat: 

- het ui tvoeringsproces ver loopt conform het in de verschil lende wetten 
en ui tvoeringsbeslui ten vastgelegde beleid; 

- door middel van beleidsinformatie word t gesignaleerd wanneer doel-
stel l ingen niet worden gerealiseerd (stelsel, beschikbare middelen); 

- in dat geval suggesties worden gedaan tot beleidsbi jstel l ing. 

Het toezicht van de SVR heeft zich in de praktijk in hoofdzaak beperkt tot 
het eerste punt. De beheersingstaak is echter ruimer. Juist in zo'n ruimere 
opvatt ing word t het voor de beleidsvorming (Regering en parlement) moge-
lijk te komen to t : 

- een aanpassing van (wettelijke) regelen op basis van maatschappeli jke 
behoeften; 

- een voor tdurende afweging van doelstel l ingen en beslag op f inanciële 
midde len; 

- het dragen van de polit ieke verantwoordel i jkheid voor de gehele sociale 
zekerheid, zowel qua stelsel als qua ui tvoer ing. 

Er moet worden gekomen tot een wederzi jdse beïnvloeding van de be-
heersing op ui tvoeringsniveau en beleidsvormingsniveau. 

33 
Geduid word t op het feit dat beheersing vaak in enge zin is - en nog steeds 

word t - u i tgelegd, nameli jk in de zin van een zo doelmat ig mogeli jke uitvoe-
r ing. Het inter im rapport gaat er juist van uit dat beheersing zowel op uitvoe-
r ingsniveau als op beleidsvormingsniveau tot ui tdrukking moet komen. Het 
beleidsvormingsniveau (Regering en parlement) dient daartoe dan echter 
niet alleen over wettel i jke mogel i jkheden te beschikken (via wetgev ing soci-
ale zekerheidsregelingen aanvullen of aanpassen), maar ook op grond van 
beleidsinformatie op een snelle effectieve wijze te kunnen bijsturen. 

34a, b en c 
Zowel in het inter imrapport «Organisatie van de beheersing van de sociale 

zekerheid» als in het rapport van de organisatiebureaus Berenschot en Bos-
boom en Hegener is voorgesteld de Minister van Sociale Zaken aan te wijzen 
als coördinerend bewindsman voor het sociale zekerheidsbeleid. Het kabi-
net heeft nog geen afgerond oordeel over deze aanbevel ing. In de afgelopen 
jaren is meermalen van gedachten gewisseld over de interdepartementale 
taakverdel ing en coördinatie (zie met name het z.g. Mitacorapport , zitt ing 
1977, nr. 16 649) en de positie van coördinerende bewindsl ieden. Zoals be-
kend is bij die discussie voorgesteld, dat er een Commissie Hoofdstructuur 
Rijksdienst zal komen. Daarbij is de verwacht ing uitgesproken dat in het eind-
rapport van deze commissie ook de bevoegdheden van de coördinerende 
bewindsl ieden definit ief zullen worden vastgesteld (zie Handel ingen, zitting 
1978-1979, blz. 521). De bedoelde commissie is inmiddels ingesteld en zal 
op korte te rmi jn haar tweede deelrapport u i tbrengen. Ik ben van oordeel dat 
de bevindingen en voorstel len van zowel de projectgroep als de organisatie-
bureaus op dit punt in het werk van deze commissie moeten worden betrok-
ken, zodat ze kunnen worden bezien in relatie tot het gehele vraagstuk van 
de ministeriële taakverdel ing en coördinat ie en de bevoegdheden van (an-
dere) coördinerende bewindsl ieden. Voor het op gang brengen van een 
goed beheersingsproces van de sociale zekerheid heeft echter op korte ter-
mi jn de instel l ing van het beheersingsorgaan prioriteit. Gezien de taken die 
aan dit orgaan zijn toebedeeld en het feit dat dit orgaan verantwoordel i jk-
heid verschuldigd zal zijn aan de Minister van Sociale Zaken zal hiermee al 
een stap in de r ichting van de invul l ing van de coördinerende taak van de be-
w indsman worden gezet. 
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35 
Door de Externe Commiss ie van Deskundigen van de SER is in het rapport 

«Informat iestromen en reservevorming in de sociale verzekering» als wen-
seli jkheid uitgesproken dat de Minister van Sociale Zaken de sociale verze-
keringspremies vaststelt, in plaats van dat hij tot dusverre bij enkele fondsen 
de premies goedkeurt en bij andere de premies vaststelt. Als argumenten 
daarvoor worden in het rapport van de commissies aangegeven dat daar-
mee enerzijds word t voorkomen dat door de fondsbesturen vastgestelde 
premies niet worden goedgekeurd door de Minister, omdat inmiddels wets-
wi jz ig ingen en overige beleidswijzigingen bekend zijn geworden en ri jksbij-
dragen anders zijn vastgesteld dan eerder verwacht. Anderzi jds houdt de 
huidige procedure doublures in doordat vaak dezelfde ver tegenwoordigers 
in verschi l lende organen (SVB en SVR) de premieadviezen en de premie-
vaststel l ing moeten beoordelen. 

De argumenten van de commissie kan ik onderschr i jven. Eventuele wi jz i-
g ing van de huidige gang van zaken betekent slechts een procedurele wi jz i -
g ing waarbi j de feiteli jk door de besturen vastgestelde premies het karakter 
kri jgen van een premieadvies. Overigens zal ik een definit ief standpunt ter 
zake eerst bepalen nadat het advies van de SER over het rapport van de Ex-
terne Commissie van Deskundigen is uitgebracht. Verwezen zij ook naar het 
an twoord op vraag 55. 

36/61/74 
In de voorbereidende notit ie over het vo lumebele id is een concreet voor-

stel gedaan om reeds nu een gecoördineerde ui tvoer ing van WW, WWV en 
RWW tussen bedr i j fsverenigingen, gemeenten en arbeidsbureaus te realise-
ren. Voorgesteld word t om te komen tot de instel l ing van regionale coördi-
nat iecommissies, naast het landelijk overleg in de OWA. Ook de GMD zou 
ver tegenwoord igd moeten zijn vanwege zijn taken ten aanzien van de ar-
beidsinpassing van gedeelteli jk arbeidsongeschikten. Ui tgangspunt is de 
handhaving in essentie wan de bevoegdheden van de verschil lende orga-
nen. De regionale coördinat iecommissies zullen met name coördinerende 
bevoegdheden kri jgen. 

In het tweede deel van het inter imrapport is een schets gegeven van de 
r ichting waar in de gehele ui tvoeringsorganisat ie van de sociale zekerheid 
zich dient te ontwikkelen. Met name word t daar de totstandkoming van re-
gionale ui tvoer ingsorganen voor alle in het in ter imrapport genoemde sociale 
zekerheidsregelingen, waaronder de WW, WWV en RWW, bepleit. Daardoor 
zou de coördinat ie in de regio sterk worden vereenvoudigd. Het vraagstuk 
van de ui tvoer ing van de werkloosheidsregel ingen zal overigens opn ieuw 
aan de orde komen, nadat voorstel len tot integratie van WW, WWV en RWW 
zijn ui tgewerkt. Steeds zal echter de noodzaak tot regionale coördinatie van 
de ui tvoer ing van werkloosheidsvoorzieningen, arbeidsvoorzieningen en 
sociaal-medische begeleiding aanwezig bl i jven. 

37 
In de memor ie van toel icht ing bij de W W V is geschetst, dat reeds vóór de 

invoer ing van de Werkloosheidswet vaststond, dat er naast deze wet be-
hoefte zou bl i jven bestaan aan een aanvul lende regeling voor werklozen met 
een langere werkloosheidsduur. Aan de plaatselijke overheid was de uitvoe-
r ing van vóór de Werkloosheidswet bestaande «Overbruggingsregel ingen 
en Bijstandsregeling» toever t rouwd. De Wet werkloosheidsvoorziening is als 
een (gedeeltelijke) voortzett ing van die regel ingen aan te merken. De wetge-
ver heeft dus door de aanwijzing van de gemeente als uitvoerder van die wet 
een reeds bestaande taakvervul l ing van de gemeente gecont inueerd. 

38a en b 
Over de geval len, waar in de bepalingen van de verschil lende sociale ver-

zekeringswetten oneigenl i jk gebruik in de hand werkten, zijn een aantal ja-
ren geleden door de Sociale Verzekeringsraad deelrapporten uitgebracht. 
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Op basis van deze deelrapporten zijn de sociale verzekeringswetten bij de 
wet van 14 december 1977, Stb. 670 (tegengaan oneigenli jk gebruik als ge-
vo lg van te ruime bepalingen) gewi jz igd. Voorts zijn thans een aantal wets-
ontwerpen in voorbereid ing, welke beogen misbruik en oneigenli jk gebruik 
bij onderaanneming te voorkomen. Een van deze wetsvoorstel len (aanspra-
keli jkstell ing hoofdaannemer) heeft de Kamer reeds bereikt. Er bestaat geen 
inzicht in de mate, waarin oneigenli jk gebruik werd c.q. word t gemaakt van 
de sociale verzekeringswetten. In dit verband lijkt het mi j goed nog eerst te 
wi jzen op het verschil tussen oneigenli jk gebruik en misbruik. 

Van de mogel i jkheid tot een oneigenli jk gebruik van de sociale verzeke-
r ingswetten kan worden gesproken, indien de voorwaarden voor het verkri j-
gen van een aanspraak mede door de belanghebbenden op verwi j tbare w i j -
ze kunnen worden beïnvloed dan we l , indien deze voorwaarden zodanig zijn 
omschreven, dat daaronder ook omstandigheden kunnen worden gebracht, 
welke n immer voor ogen hebben gestaan en die, als de wet opnieuw zou 
worden geschreven, daar ook niet ondergebracht zouden worden. 

In de sfeer van oneigenli jk gebruik kan dan ook geen sprake zijn van ver-
vo lg ing. 

39 
Op verschi l lende plaatsen in het in ter imrapport (zie bij voorbeeld blz. 9 

vierde alinea, blz. 42, vi j fde alinea, blz. 60, vierde alinea, blz. 84, tweede ali-
nea) is gewezen op de samenhang en de noodzaak tot coördinatie van het 
sociale zekerheidsbeleid met de algemene (curatieve) gezondheidszorg, de 
bedri j fsgezondheidszorg en de sociale verzekeringsgeneeskunde. 

In het inter imrapport is de plaats en de organisatorische opbouw van de 
sociaal-medische begeleiding nog niet ui tgewerkt. De projectgroep zal de 
ui twerking daarvan als één van de eerste projecten in een afzonderli jk deel-
rapport aan de orde stellen. Als ui tgangspunten zullen daarbij gelden (zie 
blz. 84 van het inter imrapport) : 

- continuïteit in de medische beoordel ing begeleiding en controle; 
- coördinat ie tussen de bedri j fsgeneeskundige zorg, de algemene ge-

zondheidszorg en de sociale verzekeringsgeneeskunde; 
- samenwerking tussen sociaal-medische begeleiding en de arbeidsbe-

middel ing. 

Het ligt in de rede, dat de in de vraagstel l ing bedoelde voor l icht ing in be-
doeld deelrapport de nodige aandacht zal kri jgen. 

40 
De projectgroep heeft ervoor gekozen te komen tot een constructie waarin 

het beheersingsorgaan een onafhankeli jke positie inneemt, zowel ten op-
zichte van de Minister van Sociale Zaken als ten opzichte van de sociale part-
ners. Wel meende de projectgroep dat de leden in dit orgaan geacht moeten 
kunnen worden het ver t rouwen te genieten van werkgevers- en werknemers-
organisaties en andere sectoren van het maatschappeli jk leven. Die uit-
gangspunten hebben ertoe geleid dat de projectgroep heeft gekozen voor 
een procedure waar in de leden van het beheersingsorgaan worden be-
noemd door de Kroon, op voordracht van de Minister, gehoord de SER en de 
bestuurders te doen benoemen voor een bepaalde t i jd van bij voorbeeld zes 
jaren met de mogel i jkheid van herbenoeming. De vraag of een lid van het 
beheersingsorgaan het ver t rouwen geniet van de sociale partners kan daar-
doorzowe l bij de benoeming als bij de herbenoeming aan de orde komen 
(zie over de procedures rond de benoeming en herbenoeming het antwoord 
opv raag 49). 

4 1 , 69,70 en 71 
Zoals blijkt uit het vermelde in paragraaf 5.6 van het inter imrapport is de 

projectgroep van mening dat de controle van het beheersingsorgaan zal vol -
doen aan hoge eisen van deskundigheid, onafhankeli jkheid en publiciteit. 
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Het daarnaast nog verlenen van controletaken aan de Algemene Rekenka-
m e r t e n aanzien van de ui tvoer ingsorganen lijkt naar de mening van de pro-
jectgroep niet noodzakelijk en zou tot doublures leiden. Dat zou veel minder 
gelden, indien de Algemene Rekenkamer een controlerende taak zou wor-
den verleend ten aanzien van ui ts lui tend het beheersingsorgaan. 

Bij zijn studie over de externe controlefunct ie heeft de projectgroep in het 
bi jzonder aandacht geschonken aan de inhoud van de door de Tweede Ka-
m e r d e r Staten-Generaal op 25 mei 1976 aanvaarde motie van de heer Van 
Amelsvoor tc .s . (zitting 1975-1976, nr. 13 037, stuk nr. 21) en het daarmede 
verband houdende voorontwerp van wet van de vor ige staatssecretaris van 
Financiën met betrekking tot de A lgemene Rekenkamer. De externe controle 
op de rechtmat igheid en de doelmat igheid van de ui tvoer ing van de sociale 
zekerheid ware naar de mening van de projectgroep op te dragen aan het 
beheersingsorgaan. Dat ligt geheel in het ver lengde van de beheersingsta-
ken van dat orgaan. De Algemene Rekenkamer heeft een soortgeli jke functie 
voor de ri jksuitgaven. Het ligt dus in de rede bij de formuler ing van de doel-
stel l ing van het beheersingsorgaan mede aansluit ing te zoeken bij de doel-
stel l ing van de Algemene Rekenkamer. 

De projectgroep heeft voorgesteld van het aanwijzingsrecht dat de Minis-
ter van Sociale Zaken heeft ten aanzien van het beheersingsorgaan uit te 
zonderen de wijze waarop dat orgaan zijn externe controlefunct ie vervul t (bij 
voorbeeld controletechniek en frequentie). In deze functie zal het beheer-
singsorgaan de rechtmatigheid en de doelmat igheid van de ui tvoer ing van 
de sociale zekerheid controleren. Deze externe controlefunct ie vereist bin-
nen het secretariaat de aanwezigheid van register-accountants. Door voren-
bedoelde uitzondering van het aanwijzingsrecht word t gewaarborgd, dat het 
beheersingsorgaan met betrekking tot de externe controlefunct ie een volle-
dig onafhankeli jke positie inneemt ten opzichte van de Minister van Sociale 
Zaken. 

De resultaten van de controles in het kader van deze externe controlefunc-
t ie, zowel op het punt van de rechtmat igheid als de doelmat igheid, dienen -
zo stelt de projectgroep v o o r - zo spoedig mogel i jk te worden gemeld aan 
de Minister van Sociale Zaken. Deze kan dan beoordelen of er reden is acties 
te ondernemen. Ook bij een werkwi jze waarbi j de Algemene Rekenkamer zo-
veel mogel i jk gebruik maakt van bestaande rapporten zullen doublures niet 
kunnen worden vermeden. De Algemene Rekenkamer zal ook in dat geval de 
bevoegdheid wi l len hebben o m zelf onderzoeken in te stellen bij de uitvoe-
r ingsorganen. 

Het kabinet zal zich nog afzonderli jk beraden over de voorstel len van de 
projectgroep inzake de verhouding van de Algemene Rekenkamer tot de uit-
voeringsorganisat ie van de sociale zekerheid. Dit binnen het ruimere kader 
van de beslui tvorming ter ui tvoer ing van de voornoemde motieven Van 
Amelsvoor t (zie stuk 15 594, nr. 1, blz. 2, derde alinea). 

42 
Onder de sociale zekerheid in engere zin worden in het algemeen verstaan 

de sociale verzekeringen, in dit in ter imrapport echter met uitzondering van 
de sociale ziektekostenverzekeringen. 

43 
In het inter imrapport wordt niet voorgesteld bij de overheid een recht-

streekse verantwoordel i jkheid voor de beheersing van de sociale zekerheid 
op ui tvoeringsniveau te leggen. Integendeel! Bepleit word t juist het beleids-
vormingsniveau (Regering en parlement) en het ui tvoeringsniveau (sociale 
partners) duideli jk te onderscheiden. Ten einde een vermenging van verant-
woordel i jkheden van beide niveaus te voorkomen en het tegeli jkert i jd mo-
geli jk te maken dat ieder niveau zijn eigen verantwoordel i jkheid ook feiteli jk 
kan dragen, word t voorgesteld daartussen een onafhankeli jk beheersingsor-
gaan te stellen. Dit beheersingsorgaan heeft een schakelfunctie. De schakel-
funct ie zou met name die taken en bevoegdheden moeten omvat ten die, 
wanneer ze eenzijdig aan hetzij beleidsvormingsniveau hetzij ui tvoerings-
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niveau worden toegedeeld, aan het andere niveau de mogel i jkheid tot het 
dragen van de eigen verantwoordel i jkheid zouden ontnemen. Naar het uit-
voer ingsniveau toe waarborgt het beheersingsorgaan, dat een rechtstreeks 
ingr i jpen van het bele idsvormingsniveau, anders dan door middel van wet-
gev ing, in de autonome bevoegdheden van de ui tvoer ingsorganen tot wets-
interpretatie word t voorkomen. Ten behoeve van het beleidsvormingsni-
veau bewaakt het beheersingsorgaan onder meer de coördinat ie van uitvoe-
ringsprocessen en de beschikbaarheid van goede beleidsinformatie. Daar-
door v indt een t i jd ige signalering van de noodzaak tot bi jstur ing aan Rege-
ring en parlement plaats en zijn daartoe ook feiteli jke mogel i jkheden op kor-
te termi jn aanwezig. 

44, 45a, 45b, 46 
Zoals blijkt uit paragraaf 5.3 van het inter imrapport zullen aan het beheer-

singsorgaan een aantal belangri jke taken worden opgedragen. Ook de exter-
ne controle op rechtmat igheid en doelmat igheid van de ui tvoer ing van de 
sociale zekerheid ware als taak aan het beheersingsorgaan op te dragen. 

In paragraaf 5.4 zijn vervolgens verschi l lende bevoegdheden aangeduid 
welke gericht zijn op de verschil lende taken. Deze bevoegdheden zullen zo-
danig zi jn, dat het orgaan de totale beheersingsfunctie opt imaal zal kunnen 
vervul len. Het gaat hierbij om de beheersing van een proces, waar in t iental-
len mi l jarden guldens omgaan. Een dergeli jke funct ie vergt naar de mening 
van de projectgroep o m een bemanning van bestuurders, die fu l l - t ime als 
zodanig werkzaam zijn. De bestuurders zullen voor de vervul l ing van hun ta-
ken en bevoegdheden de beschikking moeten hebben over een secretariaat, 
als hoedanig in beginsel het secretariaat van de huidige SVR kan funct ione-
ren. Het secretariaat zal qua deskundigheid aanpassing behoeven aan de 
nieuwe taken en bevoegdheden. Om te komen tot een doelmat ige werkwijze 
zou het college enerzijds niet te omvangr i jk moeten zijn en anderzijds moe-
ten beschikken over vo ldoende spreiding van deskundigheid om een goede 
taakvervul l ing moge l i j k te maken. 

Gezien een en ander word t voor de bemanning van het beheersingsor-
gaan gedacht aan een college van drie tot vijf leden. De leden van het colle-
ge zullen niet alleen deskundigheid bezitten op het terrein van de sociale ze-
kerheid in engere zin maar ook op nauw samenhangende terreinen als ar-
beidsvoorziening, arbeidsomstandigheden en gezondheidszorg. Daarnaast 
worden vereist bestuurl i jke capaciteiten in het a lgemeen. 

Gezien het vorenstaande word t niet gedacht aan het voorschr i jven van 
een taakverdel ing binnen het college. Het gaat o m een collegiale bestuurs-
v o r m . Binnen het college is dan geen hiërarchische structuur. Het college als 
geheel draagt de verantwoordel i jkheid voor het goed ver lopen van het be-
heersingsproces. Bij een dergeli jke structuur heeft een oneven aantal leden 
het voordeel , dat het staken van s temmen word t voorkomen. Aan de voorzit-
ter valt in het college als bijzondere taak toe om als pr imus inter pares de 
vergaderingen van het college te leiden. 

Voor wat betreft de rechtspositie van de leden word t gedacht aan aan-
sluit ing bij de rechtsposit ie van burgemeesters. De doelstel l ing, taken en be-
voegdheden van het beheersingsorgaan stellen hoge eisen aan de bestuur-
ders, die het college zullen gaan vormen. Deze bestuurders, die een onaf-
hankelijke positie bekleden ten opzichte van het georganiseerde bedrijfsle-
ven, zullen geacht moeten worden het ver t rouwen te genieten van de soci-
ale partners. Toegegeven word t dat de eisen, waaraan de leden van het col-
lege zullen moeten vo ldoen, bepaald niet ger ing zijn. Niet temin mag worden 
verwacht, dat er een voldoende aantal bestuurders zijn die aan de gestelde 
eisen voldoen. 

47/48 
De projectgroep heeft in het inter imrapport reeds als conclusie getrokken 

dat de verschil lende verantwoordel i jkheden bij het beheersingsproces het 
beste tot ui tdrukking worden gebracht, indien de benoeming der bestuur-

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15 594, nr. 4 18 



ders plaatsvindt door de Kroon, op voordracht van de Minister van Sociale 
Zaken, gehoord de SER. Voor de wijze waarop deze benoemingsprocedure 
in de praktijk vo rm zal worden gegeven moge worden verwezen naar het 
an twoord op de vragen over die benoemingsprocedure (vraag 49/50). Mijns 
inziens kan door die procedure worden gekomen tot een benoeming van be-
stuurders die geacht kunnen worden het ver t rouwen te genieten van werk-
gevers- en werknemersorganisat ies en andere maatschappeli jke groeperin-
gen die geacht kunnen worden in de SER ver tegenwoord igd te zijn. 

49,50 
De concrete invul l ing van de procedure rond benoeming en herbenoe-

ming van de leden van het beheersingsorgaan zal geschieden in het wets-
on twerp , waar in het eerste deel van het inter imrapport word t uitgewerkt. 
Definit ieve conclusies zijn echter nog niet getrokken. Bij de voorbereid ing 
zijn enkele gedachten ontwikkeld, die hieronder worden geschetst. 

Indien er in het beheersingsorgaan vacatures ontstaan anders dan door 
het periodiek aftreden van de leden, word t aan de SER verzocht een voor-
dracht op te stellen van drie in alfabetische volgorde gerangschikte perso-
nen. Op basis van deze voordracht doet de Minister aan de Kroon een voor-
dracht tot benoeming van een l id. Voor iedere vacature word t dus een afzon-
derl i jke voordracht opgemaakt, ook bij de eerste benoeming. 

Ten aanzien van de herbenoeming zal de procedure aldus zijn, dat de Mi-
nister aan de SER zijn mening vraagt over zijn oordeel al dan niet tot herbe-
noeming van het periodiek aftredende lid over te gaan. Is de SER het met dit 
oordeel eens dan volgt hetzij een voordracht tot herbenoeming aan de 
Kroon, hetzij (indien niet tot herbenoeming is besloten) een verzoek aan de 
SER een nieuwe voordracht voor de opengeval len vacature op te maken. 

Verschilt de SER van mening met de Minister dan zal de Kroon moeten 
beslissen. Indien de Kroon besluit tot herbenoeming dan kan hij daartoe 
overgaan. Besluit de Kroon niet tot herbenoeming dan dient wederom aan 
de SER een voordracht voor de opengevallen vacature te worden gevraagd. 
Bij de zit t ingsduur is gedacht aan een termi jn van zes jaar omdat een te korte 
te rmi jn zou leiden tot een veelvuldig wi jzigen van het college, hetgeen het 
ingespeeld raken op de materie niet bevordert. Een te lange termi jn zou het 
niet mogel i jk maken toch regelmatig te bezien of de leden van het beheer-
singsorgaan nog wel het ver t rouwen hebben van de partners in de SER en 
de Minister. Er is overigens niet gedacht aan een gel i jkt i jdig aftreden van alle 
leden. De gedachten gaan meer uit naar een zekere roulatie. Dit kan ertoe lei-
den dat bij de eerste benoeming (bij het instellen van het orgaan) enigszins 
afwi jkende termi jnen worden gehanteerd. 

51a 
De taak van de beroepsrechter ondergaat geen wi jz ig ing ten gevolge van 

de voorstel len van de projectgroep. Zijn taak zal bl i jven het toetsen van de 
beslissingen van de ui tvoer ingsorganen aan de voorschri f ten en normen 
van het (geschreven en ongeschreven) recht. Daarmee kan hij een bepaalde 
rechtsleer vormen en handhaven die ertoe kan leiden dat alle organen wier 
beslissingen aan zijn oordeel zijn onderworpen die rechtsleer zullen volgen. 
Dit betekent dat de rechter zelfs reeds zorg draagt voor een zoveel mogeli jk 
gelijke interpretatie en toepassing van de wet en de daarin opgenomen be-
gr ippen. De beroepsrechter treedt echter alleen op indien hem zulks wordt 
verzocht, nl . als beroep word t ingesteld door iemand die het met een beslis-
sing van het ui tvoeringsorgaan niet eens is. Buiten het oordeel van de be-
roepsrechter bl i jven dus gevallen waar in de wet op een zo gunstige wijze 
voor de betrokkenen word t uitgelegd dat zij n immer aanleiding zullen v in-
den zich ter zake tot de beroepsrechter te wenden. Vanuit een oogpunt van 
beheersing gezien vo rmen echter ook (of misschien wel juist) dat soort inter-
pretaties en toepassingen belangrijke aspecten. Het zal de taak zijn van het 
beheersingsorgaan daar in het bijzonder aandacht aan te schenken. Dat ge-
schiedt dus niet op verzoek van een betrokkene die het niet eens is met een 
beslissing maar op initiatief van het beheersingsorgaan dat moet volgen 
hoe de ui tvoer ingsorganen de wet en de daarin voorkomende begrippen 
hebben toegepast en geïnterpreteerd. 
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Daarmee is slechts één aspect van de verhouding weergegeven. Een an-
der aspect is de interpretatie en toepassing van wetten en begrippen die wel 
aan het oordeel van de beroepsrechter zijn onderworpen. Het toezicht van 
het beheersingsorgaan zal niet beperkt worden tot wetstoepassing e.d. voor 
zover die niet aan het oordeel van de beroepsrechter is onderworpen, maar 
de gehele wetstoepassing en dergelijke betreffen. In de gevallen waarin ech-
ter de beroepsrechter reeds zijn oordeel heeft gegeven, zal dit oordeel ook 
voor het beheersingsorgaan als een vaststaand gegeven moeten gelden. De 
jurisprudentie wordt immers gezien als een bron van recht. Het beheersings-
orgaan zal echter wel, uitgaande van die jurisprudentie, kunnen bezien of 
deze in het algemeen wordt gevolgd, of er algemene regels uit zijn te halen 
en dat signaleren aan de bewindslieden. Voorts zal het beheersingsorgaan 
aan de beleidsvormer moeten signaleren of de jurisprudentie dan wel inter-
pretatie door de uitvoeringsorganen afwijken van hetgeen aanvankelijk met 
het opstellen van de wettelijke regeling werd beoogd en eventueel aan de 
beleidsvormer voorstellen moeten doen tot het treffen van wettelijke maat-
regelen die deze divergentie kunnen oplossen. De taak van het beheersings-
orgaan op dit punt (zowel ten aanzien van wetstoepassing welke wel als wel-
ke niet aan het oordeel van de beroepsrechter is onderworpen) beperkt zich 
dus tot het - achteraf- analyseren van beslissingen en/of jurisprudentie en 
het doorgeven van de uitkomsten uit de analyses aan de beleidsvormers. 
Het beheersingsorgaan heeft dus niet de bevoegdheid een beslissing3 van 
een uitvoeringsorgaan te wijzigen of ongedaan te maken, dan wel een uit-
spraak van een beroepsrechter te vernietigen. Op dit punt ligt er een scherp 
onderscheid met de taak van de beroepsrechter, die beslissingen van de uit-
voeringsorganen wel kan wijzigen of ongedaan kan maken. 

51b 
Het adequaat reageren bij de beleidsvorming op ontwikkelingen in de juris-

prudentie kan worden verzekerd door in de wet de verplichting aan het be-
heersingsorgaan op te leggen, de jurisprudentie voortdurend te analyseren 
en ontwikkelingen daarin terstond aan de bewindslieden te signaleren. Noch 
het beheersingsorgaan noch de Minister van Sociale Zaken kan verzekeren 
dat ook de uitvoeringsorganen adequaat reageren op ontwikkelingen in de 
jurisprudentie. De uitvoeringsorganen zijn namelijk bij de toepassing van de 
wetten die zij uitvoeren autonoom. Alleen de beroepsrechter zelf kan corri-
gerend optreden als de uitvoeringsorganen de jurisprudentie niet volgen. 
Wel kan door de signalerende functie van het beheersingsorgaan worden 
bereikt dat de ontwikkelingen in de jurisprudentie sneller dan thans het ge-
val is hun vertaling vinden in wettelijke maatregelen. Daarmee wordt dan in-
direct bereikt dat de uitvoeringsorganen de ontwikkelingen in de jurispru-
dentie volgen. 

3 Onder beslissing dient men in dit verband te 
verstaan het schriftelijk besluit van een uitvoe-
ringsorgaan met betrekking tot het recht van 
een bepaald individu op prestaties uit een socia-
le zekerheidsregeling. 

51c 
De organen die de sociale zekerheidsregelingen uitvoeren hebben zelf-

standige bevoegdheden tot toepassing van die regelingen. Daaraan is on-
losmakelijk verbonden de interpretatie van de wettelijke voorschriften. De 
beoordeling of een dergelijke interpretatie juist is, is overgelaten aan de on-
afhankelijke beroepsrechter. Aangezien elk der uitvoeringsorganen de be-
voegdheid tot wetsinterpretatie heeft, kunnen ze, zonder dat de wet iets ter 
zake bepaalt, komen tot onderlinge afspraken over de wijze waarop bepaal-
de wetsartikelen zullen worden geïnterpreteerd en aldus de coördinatie be-
vorderen. De wijze waarop zij deze onderlinge afspraken maken is aan hen 
overgelaten. Verwacht mag worden dat de bestaande samenwerkingsver-
banden (waar het de bedrijfsverenigingen betreft de Federatie van Bedrijfs-
verenigingen en waar het de Raden van Arbeid betreft de Vereniging van Ra-
den van Arbeid) hierbij, evenals in het verleden, een belangrijke rol zullen 
spelen. De rol van de Federatie van Bedrijfsverenigingen behoeft op dit punt 
geen wijziging te ondergaan, althans nietten gevolge van de voorstellen van 
de projectgroep in het eerste deel van het interimrapport. 
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Wel is het wenseli jk dat het beheersingsorgaan bij de voorbereid ing van 
de vr i jwi l l ige coördinatieregels ten aanzien van de wetsinterpretat ie word t 
betrokken. Het beheersingsorgaan kan dan vanuit de beheersingsoptiek in-
spelen op de problematiek. Dit w i l evenwel niet zeggen dat het beheersings-
orgaan op dit punt de leidende rol zal spelen. Die is, gezien de bevoegdhe-
den die zij ter zake hebben, overgelaten aan de ui tvoer ingsorganen en, zo zij 
zulks wensel i jk achten, aan de organisatie waar in zij samenwerken, waar-
onder de Federatie van Bedri j fsverenigingen. Vol ledigheidshalve zij opge-
merkt, dat in de voorstel len van de organisat iebureaus Berenschot, Bos-
boom en Hegener de coördinatie ten aanzien van de wetsinterpretat ie ge-
schiedt door het Gemeenschappeli jk Bestuursorgaan (GBO). Daarin zijn de 
landeli jke beleidsorganen (bedri j fsverenigingen en SVB) opgenomen. In die 
constructie is geen behoefte meer aan een f iguur als de Federatie van Be-
dr i j fsverenigingen, terwi j l door de voorgestelde wi jz ig ingen in de regionale 
ui tvoer ing de Raden van Arbeid verdwi jnen en daarmee ook de Vereniging 
van Raden van Arbeid. 

Ten aanzien van de zinsnede «al dan niet rechtstreeks ontvangen klach-
ten» moge het volgende worden opgemerkt . «De indiening en afhandel ing 
van klachten over de ui tvoeringsorganisat ie en de handelwijze van de uit-
voer ingsorganen is thans niet geregeld. Er zijn verschil lende procedures. 

De bij Hare Majesteit de Koningin ingediende klachten worden aan de ver-
antwoordel i jke bewindsman voorgelegd. De Commissie voor de verzoek-
schriften van de Staten-Generaal vraagt meestal een rapport aan betrokken 
bewindsl ieden over bij die commissie b innengekomen klachten. 

In beide gevallen verzoekt de bewindsman de SVR, als toezichthoudend 
orgaan, een onderzoek naar de klachten in te stellen. Van dit onderzoek 
word t hem verslag uitgebracht. Vervolgens beantwoordt de bewindsman 
zelf de binnengekomen klacht dan wel brengt hij de bij het onderzoek van de 
SVR naar voren gekomen feiten ter kennis van degene die erom gevraagd 
heeft. Daarnaast worden ook rechtstreeks klachten ingediend bij de be-
windsl ieden. Ook daarbij wordt - meestal - de SVR ingeschakeld. Ten slotte 
ontvangt de SVR ook nog zelf, in zijn posit ie als toezichthoudend orgaan, 
klachten. 

De posit ie van de SVR ten aanzien van de klachtenbehandel ing is evenwel 
niet wettel i jk geregeld en ook zeker niet onomstreden. Het is de bedoel ing 
dat bij de wettel i jke vormgev ing van de taken en bevoegdheden van het be-
heersingsorgaan wel een wettel i jk geregelde klachtenprocedure tot stand 
komt, waar in het beheersingsorgaan een centrale positie inneemt. Dit moet 
ertoe leiden dat het beheersingsorgaan in ieder geval inzicht krijgt in alle 
klachten over het funct ioneren van de ui tvoeringsorganisat ie, opdat het be-
heersingsorgaan daarmee bij de vervul l ing van zijn taken rekening kan hou-
den. 

53 
Het toezicht op de kwaliteit en de kosten van de risicodekking zal in hoofd-

zaak repressief zijn in die zin, dat het beheersingsorgaan niet mag treden in 
de autonome bevoegdheden die de ui tvoer ingsorganen hebben op het punt 
van de wetstoepassing, zodat het beheersingsorgaan dus pas achteraf kan 
vaststellen of de wetstoepassing zorgvuld ig is en geschiedt overeenkomst ig 
de bedoel ingen van de wetgever. Ook het toezicht via al dan niet recht-
streeks ontvangen klachten of beschikbaar wordende informatie is naar zijn 
aard repressief. 

Preventief kan het toezicht op de kwali tei t en de kosten van de risicodek-
king eerst worden in samenhang met andere aspecten van de toezichthou-
dende taak of andere taken van het beheersingsorgaan. Zo biedt de rol die 
het beheersingsorgaan speelt bij het tot stand komen van coördinatieregels 
een mogel i jkheid preventief toezicht uit te oefenen op de in die coördinat ie-
regels vast te leggen afspraken over de wetsinterpretat ie. Een andere moge-
li jkheid is het instellen van onderzoek naar de vraag hoe rechthebbenden de 
toepassing van criteria ervaren (in plaats van klachten hierover af te wach-
ten). Ter vermi jd ing van misverstanden zij nog opgemerkt dat de project-
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groep met de term preventief toezicht heeft gedoeld op de in het bestuurs-
recht algemeen gebruikelijke term voor toezicht vooraf. Dat toezicht vooraf 
kan op verschillende wijzen gestalte krijgen. Een van de mogelijke vormen 
daarbij is de voorafgaande goedkeuring van een handeling van een lager or-
gaan door een hogere instantie. Dit is echter zeker niet de enige vorm. Deze 
vorm is door de projectgroep echter niet bedoeld. Ook het betrekken van het 
beheersingsorgaan bij het overleg over het opstellen van coördinatieregels 
ten aanzien van de wetsinterpretatie - en dit orgaan daarbij een signaleren-
de functie naarde beleidsvormer toe te geven - is een vorm van preventief 
toezicht. 

54,1e gedeelte 
Er zijn besprekingen in gang gezet tussen de uitvoeringsorganen van WW, 

WWV en RWW (respectievelijk de bedrijfsverenigingen en de gemeentelijke 
sociale diensten, vertegenwoordigd door Divosa en de VNG), de SVR en het 
ministerie van Sociale Zaken over het integreren van de bij elk der partici-
panten aanwezige informatie in het Informatiesysteem Vraag en Aanbod 
(ISVA), welk systeem is opgezet ten behoeve van een zo effectief mogelijke be 
middeling van werklozen. Dit overleg wordt gecoördineerd door het Overleg-
orgaan Werkloosheids- en Arbeidsvoorzieningen (OWA), waarin alle be-
trokkenen zijn vertegenwoordigd. Met integreren van de decentraal aanwe-
zige informatie (in de volumenota «aaneenkoppeling» genoemd) wordt be-
doeld: het in het ISVA individueel samenbrengen van deze informatie. Daar-
bij zal in het overleg aan de orde komen om welke informatie het in het bij-
zonder gaat. In ieder geval is daarin begrepen de uitkeringsregeling, die op 
betrokkene van toepassing is, het orgaan dat de uitkering verzorgt, de hoog-
te van de uitkering, het aanvangs- en beëindigingstijdstip van de uitkering. 
Voor de arbeidsbureaus is deze informatie van belang. Het gegeven uitke-
ringshoogte stelt de bemiddelaar bij voorbeeld beter in staat te beoordelen 
of aangeboden werk passend is, althans wat betreft het financiële aspect. 
Voorts kan de kwaliteit van het maandelijks werkloosheidscijfer worden ver-
hoogd, wanneer de datum van beëindiging van de werkloosheid nauwkeuri-
ger kan worden vastgesteld. Dat zal het geval zijn wanneer de beëindigings-
datum van de uitkering in het ISVA wordt opgenomen. 

Verder zal moeten worden gesproken over de wijze van overdracht van 
gegevens aan het ISVA. Er wordt niet gedacht aan een koppeling in techni-
sche zin, zodanig dat de informatiesystemen over en weer langs geautoma-
tiseerde weg kunnen worden benaderd. De invoer in het ISVA zal waar-
schijnlijk moeten geschieden met behulp van tapes of daarmee vergelijkba-
re informatiedragers. Een zeer belangrijk probleemveld wordt gevormd 
door de privacy-problematiek. Zoals bekend is er een wettelijke regeling in 
voorbereiding tot registratie van persoonsgegevens. In dat kader moet ook 
de met deze koppeling samenhangende problematiek worden bezien, zoals 
die zich voordoet ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer. 

Wanneer de koppeling gerealiseerd zal zijn, en de informatie van arbeids-
bureaus en uitvoeringsorganen voor alle betrokkenen beschikbaar zal zijn, 
mag worden verwacht dat van die wetenschap gebruik zal worden gemaakt 
om tot een betere afstemming te komen van het in individuele gevallen ge-
voerde beleid dan thans mogelijk is. Ik ben voorts van mening, dat uit een 
oogpunt van beleidsinformatie de koppeling van grote betekenis is voor de 
ontwikkeling van beleidsalternatieven. De noodzaak tot hernieuwde bezin-
ning op allerlei aspecten van beleid vraagt een adequate ondersteuning 
door middel van relevante informatie. 

Ook in andere kaders vindt momenteel intensief overleg plaats over de 
verwerving van gedetailleerde informatie. Door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek zijn voor dat doel werkgroepen ingesteld. Een zeer belangrijke 
plaats neemt in het Overlegorgaan Centrale Personenregistratie Sociale Ver-
zekering (OCPSV). Zou een CPSV binnen een tijdsbestek van enkele jaren 
operationeel kunnen zijn, dan zou daarmee de koppeling van informatie tus-
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sen arbeidsbureaus en ui tvoer ingsorganen geheel achterwege kunnen bl i j -
ven. Voor deze koppel ing geldt nameli jk eveneens, dat de realisering enkele 
jaren zal vergen. In ieder geval zal de CPSV, wanneer die eenmaal tot stand 
is gekomen, de functie van het ISVA als koppel ingsinstrument kunnen over-
nemen. 

Ook in de rapportage van de projectgroep Organisatie van de beheersing 
van de Sociale Zekerheid zijn denkbeelden on tvouwd over de wijze waarop 
deze projectgroep zich de informat ievoorziening in de toekomst voorstel t . 
Voorts is door de organisatiebureaus Berenschot, Bosboom en Hegener in 
het kader van de door de SER verstrekte opdracht ru imschoots aandacht be-
steed aan de informerende functie van het apparaat der sociale verzekerin-
gen. 

54e, 2de gedeelte 
Bij «andere toezichthoudende organen» is gedacht aan de Verzekeringska-

mer, welke ook na de instell ing van de Pensioenkamer een toezichthouden-
de taak zal bl i jven vervul len ten aanzien van de pensioenfondsen. 

55/56 
De COMED onderscheidt: 
- de calculat iepremie, op te stellen door de administrateurs van de fond -

sen; 
- de bestuurspremie, volgens de COMED te vervangen door een premie-

advies van de SVR aan de Minister; 
- de feiteli jke premie, die wordt vastgesteld door de Minister. 

Zolang de administrat ie van het AAF, AOF en AWF berust bij het secreta-
riaat van de SVR, stelt dat de calculat iepremie voor de AAW, WAO en werk-
loosheidsverzekering op. De calculat iepremie voor de AOW, AWW, AKW 
en KWL word t dan opgesteld door de SVB, die deze fondsen beheert. Het in-
ter imrappor t bepleit echter te komen tot een gebundeld fondsbeheer. De ad-
ministrat ie daarvan zou bij voorkeur niet moeten worden opgedragen aan 
de SVR of aan het nieuwe beheersingsorgaan. Dit om een vermenging van 
toezichthoudende (c.q. adviserende) en uitvoerende taken te voorkomen. 
Impliciet houdt dat in, dat ook de nieuwe administrateur van de gebundelde 
fondsen de calculatiepremie berekent. De COMED heeft in haar eindrapport 
die impliciete conclusie niet getrokken, maar een onderscheid gemaakt tus-
sen het gebundeld fondsbeheer en de calculatiefunctie. Het gebundeld 
fondsbeheer zou moeten worden opgedragen aan een Centrale Kas (CK), die 
een zelfstandige eenheid binnen de ui tvoer ing van de sociale verzekering 
zou moeten vormen (zie ook vraag 85). De premiecalculat ie zou moeten wor-
den opgedragen aan een Calculatie- en Informat iecentrum (CIC). De COMED 
ziet daarvoor drie alternatieven: 

- een zelfstandige eenheid binnen de organisatie van de sociale verzeke-
ring (echter niet het toezichthoudend orgaan); 

- het CPB; 
- het ministerie van Sociale Zaken. 
Ook deze gedachte van de COMED zal bij de discussie over een definit ieve 

vormgev ing moeten worden meegenomen. 

57 
Ja. 

58 
In paragraaf 5.3.1.4 van het inter imrapport is aangegeven dat de SVB 

thans zowel ui tvoeringsorgaan is als toezichthoudend orgaan. Het beheer-
singsorgaan moet ook worden belast met het toezicht op de Raden van Ar-
beid. Het gevolg daarvan is, dat alleen de toezichthoudende taak van de SVB 
(ten opzichte van de Raden van Arbeid) komt te verval len. 
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In hoofdstuk 8 van het inter imrapport is een globale schets van een toe-
komstige ui tvoeringsorganisat ie opgenomen. Uit de schets blijkt dat er ook 
voor de nieuwe structuur gedacht is aan een landeli jk orgaan voor de uitvoe-
ring van demograf ische verzekeringen. In dat hoofdstuk is onder meer de 
mogel i jkheid geopperd om aan de SVB het gebundeld beheer van alle fond-
sen op te dragen. Zie in dit verband ook de antwoorden op de gestelde vra-
gen inzake het gebundeld beheer van de fondsen. Uit het vorenstaande blijkt 
dat niet gedacht is aan het afschaffen van de SVB. 

59 
In paragraaf 5.3.2.1 gaat het om de vr i jwi l l ige coördinat ie ten aanzien van 

de wetstoepassing door de thans reeds bestaande ui tvoer ingsorganen (be-
dr i j fsverenigingen, SVB en Raden van Arbeid). Die coördinat ie zal dan ook, 
naar alle waarschi jn l i jkheid, op dezelfde wijze plaatsvinden als thans het ge-
val is. Dat w i l zeggen dat voor zover het betreft de bedri j fsverenigingen de 
Federatie van Bedri j fsverenigingen hier een rol zal spelen, waar het de Ra-
den van Arbeid betreft de Vereniging van Raden van Arbeid en waar het be-
treft de SVB en de Raden van Arbeid de bestaande over legvormen tussen 
SVB en Vereniging van Raden van Arbeid. Ook de vertal ing van relevante ju -
r isprudentie van de beroepsrechter in het ui tvoeringsbeleid zal op dezelfde 
wi jze als thans het geval is moeten plaatsvinden. Doorgaans passen de or-
ganen hun beleid direct waar mogel i jk en nodig aan bij daarvoor relevante 
jur isprudent ie. De jur isprudent ie word t immers in het algemeen in ons 
rechtsstelsel gezien als een bron van recht. 

60 
Het zal sterk afhangen van het concrete onderwerp waarover coördinat ie-

regels moeten worden opgesteld hoe lang de voorgestelde procedure zal 
duren. Het ligt in het voornemen te zijner t i jd te bepalen dat het overleg over 
de coördinat ieregels binnen een, afhankelijk van het onderwerp, naar rede-
li jkheid vast te stellen termi jn zal moeten zijn afgerond en dat, zo zulks niet 
het geval is, het beheersingsorgaan zelf de coördinatieregels moet opstel-
len. Uiteraard zal bij het door het beheersingsorgaan vaststellen van de ter-
mi jn waarbinnen het overleg moet zijn afgerond moeten worden uitgegaan 
van een termi jn die het mogel i jk maakt dat redelijk overleg plaatsvindt. Het 
past niet in deze t i jd van inspraak om de voorgestelde procedure te bekorten 
door het overleg met de ui tvoer ingsorganen te laten verval len. 

61 
Zie vraag 36. 

62 
Aan de positie van de Minister van Sociale Zaken als coördinerend be-

w indsman kan bij de adviserende taak van het beheersingsorgaan gestalte 
worden gegeven door te bepalen dat adviezen die door andere bewindsl ie-
den worden gevraagd of aan andere bewindsl ieden worden uitgebracht 
worden gevraagd of ui tgebracht door tussenkomst van de Minister van So-
ciale Zaken. 

63 
Bij de term «nadere ui tvoer ingsregel ingen met wetskracht» is gedacht aan 

de gebruikeli jke delegatie van wetgevende bevoegdheden aan lagere wet-
gevers om ten aanzien van bepaalde punten algemeen verbindende voor-
schriften op te stellen. Die regelen zijn wetten in materiële zin. Met de term 
wetskracht is dan ook bedoeld de kracht van wet ten in materiële zin. De 
vorm waar in zulks geschiedt is het besluit van het orgaan waaraan wetge-
vende bevoegdheden zijn gedelegeerd. De inhoud van dergelijke besluiten 
verschilt al naarge lang de inhoud van de delegatie. Als voorbeeld (dat te-
vens een voorbeeld is van de «technische» aspecten) kunnen worden ge-
noemd de nadere regelen die de SVR kan stellen met betrekking tot de voor-
schotverlening aan bedri j fsverenigingen en GMD voor uitgaven in het kader 
van de AAW (artikel 73, leden 4 en 5, AAW). 
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In de huidige situatie is aan de SVR op enkele punten bij wijze van delega-
tie de bevoegdheid gelaten regelen te stellen die leiden tot een nadere invul-
ling van rechten. Bekend voorbeeld daarvan zijn de algemene dagloonrege-
len. Het is niet de bedoeling dat deze taak geheel aan het beheersingsorgaan 
wordt overgedragen. Het voorstel van de projectgroep komt erop neer, dat 
de Minister in de toekomst de bedoelde regelen zal vaststellen en bij die 
vaststelling voor de algemene aspecten van de dagloonberekening het advies 
van de SER zal moeten vragen en vervolgens over de concrete invulling er-
van het advies van het beheersingsorgaan. 

Dit betekent dat de delegatie van wetgevende bevoegdheden aan het be-
heersingsorgaan beperkter zal moeten zijn dan thans ten aanzien van de 
SVR. Volledigheidshalve zij hierbij opgemerkt dat het aantal gevallen waarin 
thans aan de SVR wetgevende bevoegdheden zijn gedelegeerd ten aanzien 
van uitvoeringstechnische aspecten zeer talrijk is en het aantal gevallen 
waarin sprake is van een nadere invulling van rechten verre overtreft. 

64 
Naast een toezichthoudende taak kent het interimrapport aan het beheer-

singsorgaan ook taken toe ten aanzien van informatie en onderzoek (para-
graaf 5.3.6). Onderzoek naar oorzaken van het beroep op sociale voorzienin-
gen en naar effecten van sociale zekerheid zijn - zo wordt daar gesteld - on-
misbaar, ook voor de beheersing. Zowel het interimrapport als de notitie vo-
lumebeleid (blz. 27 en 28) gaat ook nader in op de organisatorische vormge-
ving van het onderzoeksbeleid. Gewezen wordt met name op de Commissie 
Onderzoek Sociale Zekerheid (COSZ) die een inventarisatienota van lopend 
onderzoek en onderzoeksbehoeften voorbereidt en criteria opstelt aan de 
hand waarvan prioriteiten met betrekking tot onderzoeksvoorstellen worden 
gesteld. Het secretariaat van de COSZ berust bij het ministerie van Sociale 
Zaken. Het zijn daardoor goeddeels dezelfde mensen die én de inventarisa-
tienota moeten voorbereiden, én zijn ingeschakeld bij de opstelling van het 
interimrapport en de notitie volumebeleid. Desalniettemin zijn de laatste 
tijd op secretariaatsniveau belangrijke vorderingen gemaakt met een eerste 
concept-nota. Deze nota, die de mogelijkheid moet bieden tot een program-
mering van onderzoek te komen, zal naar verwachting eerst in 1980 door de 
commissie kunnen worden vastgesteld. Inmiddels wordt lopend onderzoek 
aan het secretariaat van de commissie gerapporteerd waardoorthans in de 
coördinatie wordt voorzien. 

65 
Eén van de basiselementen van de taakopdracht van de projectgroep 

«Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid» luidde: 
- het vraagstuk van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid 

primair te benaderen vanuit het streven naar een verbetering van de beheer-
sing van het uitvoeringsproces en voorstellen te doen voor een nadere rege-
ling van de taak, plaats en functie van de SVR. 

In het eerste deel van het interimrapport van de projectgroep wordt op dit 
element van de taakopdracht ingegaan. De voorstellen die de projectgroep 
daarin doet, komen er in hoofdzaak op neer dat de huidige SVR wordt ver-
vangen door het door de projectgroep voorgestane beheersingsorgaan. In 
de bestaande uitvoeringsorganisatie zijn daarbij slechts dan wijzigingen 
aangebracht waar deze naar het oordeel van de projectgroep noodzakelijk of 
onontkoombaar waren. Dit maakt dat het door de projectgroep voorgesta-
ne beheersingsorgaan inpasbaar is in de huidige uitvoeringsorganisatie. In 
de brief waarbij het interimrapport aan de Kamer werd aangeboden is dan 
ook medegedeeld dat het kabinet het mogelijk en noodzakelijk acht de instel-
ling van het beheersingsorgaan naar voren te halen en dat zo spoedig moge-
lijk na ontvangst van het SER-advies - als uitvloeisel van een gerichte 
adviesaanvrage over dit beheersingsorgaan - wetsvoorstellen zullen wor-
den ingediend om de Sociale Verzekeringsraad om te vormen tot het beoog-
de beheersingsorgaan. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 594, nr. 4 25 



Opgemerkt moet worden, dat dit anders ligt ten aanzien van de voorstel-
len van de organisatiebureaus Berenschot, Bosboom en Hegener. In die 
voorstellen is de beheersingstaak opgedragen aan een Gemeenschappelijk 
Bestuursorgaan (GBO) dat naar zijn aard en constructie eerst in te voeren is 
gelijktijdig met een algehele herziening van de uitvoeringsorganisaties. 

66 
Zoals blijkt uit het vermelde in paragraaf 4.4 van het interimrapport moe-

ten de uitvoeringsorganen zelf op vele punten een belangrijke bijdrage leve-
ren voor een goed totaal beheersingsproces van de sociale zekerheid. Uitge-
gaan wordt van vrijwillige coördinatie. Dat geldt zowel in het geval van wets-
interpretatie, als ten aanzien van de coördinatie van administratieve uitvoe-
ringsprocessen. 

In het eerste geval heeft het beheersingsorgaan slechts een signalerende 
en adviserende functie. 

In het tweede geval is het beheersingsorgaan bevoegd bij gebleken dis-
coördinatie zelf coördinatieregels te stellen. 

67 
Onder belangrijke bestuursbeslissingen worden onder meer verstaan de be-

slissingen over huisvesting, computeraanschaf, formatienormen, het uit-
voeren van zogenaamde aanverwante regelen, de instelling van regionale 
kantoren of bijkantoren. Voorts vallen hieronder beslissingen met een alge-
mene strekking. Dat zijn onder meer beslissingen ten aanzien van de wetstoe-
passing die niet voor één incidenteel geval worden genomen, maar als lei-
draad dienen voor alle in de toekomst nog opkomende gevallen met betrek-
king tot een bepaald onderwerp, dan wel beslissingen die het beleid van het 
uitvoeringsorgaan voor een langere periode vastleggen. 

68 
De projectgroep is van oordeel, zoals blijkt uit de betreffende alinea, dat bij 

een verschil van opvatting tussen het beheersingsorgaan en een uitvoe-
ringsorgaan over de inhoud van een door het beheersingsorgaan gegeven 
aanwijzing of coördinatieregel het uitvoeringsorgaan het recht moet hebben 
in beroep te komen bij de Minister van Sociale Zaken. 

Een beroep op de Minister van Sociale Zaken wordt in deze gevallen meer 
geëigend geacht dan een beroep op de Kroon. Het zal bij de hierboven ge-
noemde geschillen namelijk niet zozeer gaan om de rechtmatigheid of doel-
matigheid van de handeling van het beheersingsorgaan maar meer om de 
beleidsmatige afweging van de aard en strekking van de aanwijzingen of 
coördinatieregels. Het leek daarom juister de primaire beleidsvormer ten 
aanzien van de sociale zekerheid-i.c. de Ministervan Sociale Zaken -over 
deze beroepen te laten oordelen. Voorts heeft een rol gespeeld dat in geval 
van een dergelijk geschil de onzekere toestand niet te lang mag duren. De 
uitvoeringsorganen zullen immers gehouden zijn ook hangende het beroep 
de aanwijzing of coördinatieregel op te volgen. De Minister van Sociale Za-
ken moet gezien zijn betrokkenheid bij de uitvoering en beleidsvorming ten 
aanzien van de sociale zekerheid beter in staat worden geacht in een voorko-
mend geval op korte termijn over het beroep te beslissen. 

69/70/71 
Zie vraag 41. 

72 
Het niet-geïntegreerd innen van premies en belastingen betekent dat de 

werkgevers te dien aanzien met twee instanties te maken hebben, nl. voor 
de belastingafdracht en de premie-afdracht met de belastingdienst en voor 
de premie-afdracht werknemersverzekeringen met de bedrijfsverenigingen. 
Dit leidt op een aantal punten tot het verrichten van soortgelijke handelingen 
(bijvoorbeeld het indienen van loonstaten). Ook de controle op het ontwij-
ken of ontduiken van premiebetaling geschiedt thans door twee instanties. 
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Bij premie- inning door één instantie kan controle doelmatiger geschieden, 
onder erkenning van de voordelen welke het systeem van premie- inning door 
de bedri j fsverenigingen met zich brengt vanwege de specifieke kennis van 
de bedrijfstak. 

Door de van elkaar afwijkende wijzen van inning van de premies door de 
belastingdienst en door de bedri j fsverenigingen - respectievelijk op aangifte 
en bij wi jze van voorschot - verlopen deze gespreid over het jaar en bij beide 
instanties verschi l lend. Dit heeft gevolgen voor de ten t i jde van de premie-
vaststel l ing benodigde informat ie, onder andere met betrekking tot de pre-
miepl icht ige inkomens en de l iquiditeitsposit ies. Voor de onderscheidene 
sociale verzekeringen heeft deze informat ie dan ook een afwijkende vol le-
digheid en betekenis. 

73 
Een gedifferentieerde premieheff ing v indt plaats in de ZW en in de W W al-

leen voor wat betreft de wachtgeldverzekering. Per bedrijfstak en ook binnen 
een bedrijfstak (door de vorming van afdelingskassen en risicogroepen) 
kunnen grote verschi l len in premiepercentages optreden. In het kader van 
de ZW zijn er voor de afzonderli jke werkgevers ook mogel i jkheden om het r i-
sico zelf te dragen (eigen-risicodragers). Als argumenten voor deze gediffe-
rentieerde premieheff ing worden wel aangevoerd: 

de onderhavige ziekte - en werkloosheidsr is ico's hebben een relatie met 
de bedrijfstak en moeten daarom per bedrijfstak of onderdeel daarvan wor-
den gedragen (voor wat betreft de wachtgeldverzekering is daarbij met na-
me ook te denken aan seizoeninvloeden); 

het ziekteverzuim is door de werkgever in gunst ige zin te beïnvloeden 
door bij voorbeeld goede arbeidsomstandigheden, een goed sociaal beleid 
en ongeval lenprevent ie; 

de werkgever dient een weerslag van dit goede beleid terug te v inden in 
de te betalen ZW-premie hetgeen eerder het geval is bij een omslag van het 
ziekterisico over een klein dan over een groot aantal werkgevers. 

Zoals bli jkt uit paragraaf 3.4.3 is naast handhaving van de gedifferentieer-
de premies ZW en W W en invoering van een gedifferentieerde WAO-premie 
(voor bij voorbeeld de f inanciering van de uitkering over de eerste twee ja-
ren) ook bepleit de afschaffing van de gedifferentieerde premies. Zie ook 
antwoord op vraag 29. 

Voor wat betreft het preventie-aspect is van belang hetgeen de project-
groep heeft opgemerkt in paragraaf 4.4 van het inter imrapport . De kwaliteit 
van de risicodekking kan worden verbeterd - aldus de projectgroep - , indien 
door kennis van de oorzaken van dit risico preventieve maatregelen ter voor-
koming kunnen worden getroffen. 

In overweging is gegeven de rol van de ui tvoer ingsorganen op het gebied 
van de preventie duideli jker tot ui tdrukking te brengen in de verschi l lende 
wet ten. De onderl inge relatie tussen de sociale verzekeringsgeneeskunde, 
de bedri j fsgeneeskunde en de algemene gezondheidszorg is daarbij van 
groot belang. Ook speelt de zorg voor de bedri j fsvei l igheid daarbij een rol. 
Als ver lengde van een preventiebeleid in bedri jven kan dan gedacht worden 
aan een differentiatie van premies naar de mate waar in aan die preventie 
aandacht word t geschonken. 

74 
Zie vraag 36. 

75 
Voor het verstrekken van dergelijke stroomci j fers is thans onvoldoende in-

format ie beschikbaar. Er is nameli jk niet bekend welk deel van degenen die 
in de WWV een uitkering krijgen toegekend na tevoren WW te hebben geno-
ten, die WW-ui tker ing gedurende de vol le 6 maanden van de W W hebben ge-
noten, én degenen die vóór het verstri jken van de maximale uitkeringsduur 
hun WW-ui tker ing ver loren. Wel zijn gegevens beschikbaar omtrent de aan-
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tal len WW- resp. WWV-gerecht igden, waarvan de ui tkering word t beëin-
d igd wegens het bereiken van de maximale ui tker ingsduur. In onderstaande 
tabel zijn deze vermeld : 

x 1000 Toekenningen van Beëindigingen Toekenningen Beëindigingen 
WW-uitkering WW-uitke- WWV-uitke- WWV-uitkeringen 

ringen wegens ringen na voor- wegens het bereiken 
het bereiken afgaande WW- van de max. uitke-
van de max. 
uitkeringsduur 

uitkering ringsduur 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1974 265 44 38 9 
1975 274 70 63 10 
1976 250 67 64 13 
1977 225 54 50 17 
1978 212 i 49 17 

1 Nog niet bekend. 

Bij de interpretatie van deze cijfers dient in het oog te worden gehouden, 
dat ze uit verschil lende bronnen s tammen en daartoe wel l icht niet geheel 
vergel i jkbaar zi jn. 

Wat betreft de beëindigingen als vermeld in ko lom (5): het effect van de 
ver lenging van de uitkeringsduur van de WWV tot 65 jaar is vanzelfsprekend 
dat de aantallen in deze kolom lager zijn dan wanneer deze maatregel niet 
was getroffen. 

Ter zake van de toekenningen van RWW-uitker ingen word t voor de statis-
t ieken geen onderscheid gemaakt tussen personen, die tevoren een WWV-
uitkering hadden, en over igen. In de tabel komt dus geen ko lom voor waar in 
het aantal toekenningen RWW na voorafgaande WWV-ui tker ing vermeld is. 

Het ontbreken van de in de vraag bedoelde gegevens hangt stellig samen 
met het feit dat de werkloosheidsregel ingen in een drietal wet ten zijn gere-
geld, waarvan de W W word t ui tgevoerd door de bedri j fsverenigingen en de 
WWV en de RWW door de gemeenten. Deze laatste regel ingen zijn boven-
dien verdeeld over een tweetal f inancier ingsstromen, de WWV ten laste van 
de begrot ing van Sociale Zaken, de RWW een onderdeel van de Algemene 
Bijstandswet. Het is dan ook niet zonder reden dat gestreefd word t naar een 
integratie van deze regel ingen. Onder meer in dat kader is de duideli jke be-
hoefte aan de genoemde stroomci j fers weer gebleken. Op initiatief van de 
projectgroep integratie WW/WWV/RWW heeft het Minister ie van Sociale Za-
ken in oktober 1978 aarfhet Instituut voor Onderzoek van de Overheidsuitga-
ven de opdracht verleend een onderzoekopzet te maken om de gewenste 
gegevens te verkr i jgen. Een voor lopige onderzoekopzet is gereed. Er is 
thans een proefonderzoek in voorbereid ing om de onderzoekopzet op prak-
t ische ui tvoerbaarheid te toetsen. 

Het verlenen van de definit ieve onderzoekopdracht zal eerst geschieden 
nadat de resultaten van een proefonderzoek bekend zijn. 

76 
Deze constatering is gebaseerd op een deelonderzoek in het kader van het 

onderzoek van het Instituut voor Sociaal Wetenschappel i jk Onderzoek van 
de Hogeschool te Ti lburg (IVA) in samenwerking met de organisatiebureaus 
Bosboom en Hegener inzake het funct ioneren van de gemeentel i jke sociale 
diensten. 

In augustus 1977 is een samenvatt ing gepubl iceerd van het hoofdonder-
zoek en enkele deelonderzoeken. Uit het onderzoek naar de sociale dienst-
ver lening in kleine gemeenten bli jkt, dat er op 1 januari 1977 slechts 14 inter-
gemeentel i jke sociale diensten waren, waarvan 9 in de provincie L imburg. 

77 
Zoals bekend hebben in de plaatselijke WWV-RWW adviescommissies on-

der meer ver tegenwoordigers van de Ministeries van respectievelijk Sociale 
Zaken en SRM zitt ing. Hoewel niet een speciale evaluatie van het werk van 
de commissies heeft p laatsgevonden, is mede door het l idmaatschap van 
genoemde vertegenwoordigers bekend, hoe deze commissies funct ioneren. 
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Illustratief is, dat in de plaatselijke WWV-commissies in 1978 in minstens 
46000 gevallen advies omtrent de toepassing van artikel 14 van de WWV is 
uitgebracht. Meer en meer is in de laatste tijd het streven van de kleinere ge-
meenten merkbaar om tot regionalisatie van de commissies te geraken. In 
373 gemeenten is dit reeds gerealiseerd. Er is, mede gelet op het vorenstaan-
de, geen aanleiding aanwezig het instellen van een speciaal evaluatie-onder-
zoek te bevorderen. 

De instelling van regionale WWV- en RWW-commissies staat los van de 
samenwerkingsverbanden van gemeentelijke sociale diensten. Er wordt 
slechts weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid de uitvoering van de 
WWV en de RWW te zamen met andere taken op te dragen aan regionale of 
intergemeentelijke sociale diensten. Zie in dit verband hetgeen daaromtrent 
is opgemerkt in het interimrapport op blz. 58, tweede alinea, en paragraaf 
8.4.5. Ook moge worden verwezen naar het antwoord op vraag 76. 

78 
In het interimrapport is uiteengezet dat een samenwerking in de uitvoe-

ring van onder meer de sociale zekerheid, het arbeidsvoorzieningsbeleid, 
het arbeidsomstandighedenbeleid, de gezondheidszorg en het welzijnsbe-
leid op twee niveaus noodzakelijk is: landelijk en regionaal (blz. 84, schema 
3). Coördinatie in de regio is noodzakelijk om aan het individu-gerichte karak-
ter van de uitvoering van de sociale zekerheid wezenlijk inhoud te geven. 

Regionale coördinatie toegespitst op de gevalsbehandeling in de context 
van de eigen woon/werkomgeving veronderstelt echter een landelijke coör-
dinatie, die een afspiegeling is van de regionale. Die landelijke coördinatie is 
zowel op beleidsvormings- als op uitvoerings- en beheersingsniveau ver-
eist. Zowel de beleidsconceptie als de uitwerking daarvan in algemene uit-
voeringsregels dienen op elkaar te worden afgestemd. Op basis daarvan is 
het voor de uitvoeringsorganen van de verschillende beleidsterreinen in de 
regio mogelijk tot een aaneensluitende behandeling van individuele geval-
len te komen. Het gaat daarbij telkens om clusters van raakpunten tussen de 
beleidsterreinen. Denkend vanuit de sociale zekerheid zijn dat met name de 
arbeidsvoorziening, het arbeidsomstandighedenbeleid, de (sociaal-)medi-
sche zorg en het welzijnsbeleid. Het interimrapport beperkt zich tot een oor-
deel over de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid. Geconcludeerd 
wordt dat door de totstandkoming van regionale uitvoeringsorganen een 
optimale uitgangssituatie wordt verkregen voor coördinatie met andere be-
leidsterreinen, waarvan de uitvoeringsstructuur in het algemeen - en zelfs in 
toenemende mate - regionaal is opgezet. De wijze waarop d.' coördinatie 
feitelijk tot stand komt is mede afhankelijk van de verhoudingen binnen de 
uitvoering van de aangrenzende beleidsterreinen. Aanzetten zijn echter al 
gegeven. Gewezen kan worden op het voorstel uit de notitie volumebeleid 
tot het instellen van regionale coördinatiecommissies op het terrein van 
werkloosheids- en arbeidsvoorzieningen. Het landelijk spiegelbeeld daarvan 
wordt gevormd door het Overlegorgaan Werkloosheids- en Arbeidsvoorzie-
ningen(OWA). Daarnaast is bij het toenemend aantal niet-actieven de coör-
dinatie met het welzijnsbeleid van belang. Verwijzing door toekomstige regi-
onale organen van sociale zekerheid naar lokale uitvoering van het welzijns-
beleid dient dan een duidelijk gestructureerde vorm te krijgen. Dat vormt -
naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten in het alge-
meen - een belangrijke reden om de gemeenten in de besturen van de regio-
nale organen op te nemen. 

Tot slot zij nog opgemerkt, dat het interimrapport met name aandacht 
heeft geschonken aan de coördinatie van elkaar direct rakende beleidsterrei-
nen. Hoewel er ongetwijfeld een relatie bestaat tussen de sociale zekerheid, 
het arbeidsmarktbeleid in ruime zin en het onderwijsbeleid, is voor het soci-
ale zekerheidsbeleid de relatie met de arbeidsvoorziening en de sociaal-me-
dische zorg toch primair. Daarbij gaat het om de mogelijkheden voor (poten-
tiële) uitkeringsgerechtigden een arbeidsplaats te behouden of opnieuw te 
verwerven. Voor de arbeidsvoorziening zijn er dan weer raakvlakken met het 
arbeidsmarktbeleid in ruimere zin en het onderwijsbeleid. Een directe coör-
dinatie tussen beide laatste beleidsterreinen en het sociale zekerheidsbeleid 
ligt echter minder voor de hand. Het sterkst geldt dat voor het onderwijsbe-
leid, zeker als daarbij gedacht wordt aan het regionale niveau. 
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Het interimrapport bepleit de gevalsbehandeling in de sociale zekerheid op 
te dragen aan regionale uitvoeringsorganen. Benadrukt zij - en het interim-
rapport stelt dat ook - dat het daarbij met name gaat om de richting waarin 
de uitvoeringsorganisatie zich dient te ontwikkelen om een gecoördineerde 
individu-gerichte beoordeling en begeleiding mogelijk te maken. De project-
groep acht een regionale in plaats van een bedrijfstaksgewijze structuur een 
voorwaarde voor een uitvoeringsorganisatie die voldoet aan de uitgangs-
punten die in de komende periode voor het sociale verzekeringsbeleid moe-
ten gelden. Vandaar dat op dat punt reeds nu in beginsel conclusies moeten 
worden getrokken. Dat neemt niet weg dat een nadere uitwerking noodzake-
lijk is, onder meer ten aanzien van de indeling van het land in werkgebieden. 
Dan komen - paragraaf 8.2 wijst daarop - vragen aan de orde als: 

- de schaal waarop de uitvoeringstaak van de sociale zekerheid technisch 
en economisch optimaal kan worden uitgeoefend; 

- bij welke gebiedsindeling coördinatie met andere beleidsterreinen het 
meest doelmatig plaatsvindt; 

- welke samenhangende woon/werk/verzorgingsgebieden zijn te onder-
scheiden; 

- in hoeverre qua schaal van functioneren kan worden aangesloten bij de 
bestuurlijke organisatie van ons land c.q. de voorgenomen veranderingen 
daarin; 

- zijn aan de regionale organen ondergeschikte bijkantoren en/of mel-
dingsposten nodig (bij voorbeeld lokaal). 

Het gaat hier dus duidelijk om vragen van doelmatigheid. De decentralisa-
tie van het gezondheidszorgs- en welzijnsbeleid op lokaal niveau pleit voor 
een eveneens lokale decentralisatie van de sociale zekerheid. De uitvoering 
van de arbeidsvoorziening - een zeer belangrijk raakvlak voor de sociale ze-
kerheid - gebeurt daarentegen regionaal. Een doelmatige uitvoering van de 
sociale zekerheid op zich zelf stelt weer andere eisen. Het gaat met name om 
de vraag waar, rekening houdend met alle facetten, een uitvoeringsopti-
mum wordt bereikt. Belangrijk - vooral ook uit een oogpunt van coördinatie 
- is dat niet een bedrijfstaksgewijze, maar regionaal gedecentraliseerde uit-
voering van de sociale zekerheid als uitgangspunt kan worden genomen. 

Duidelijk is dat naast vragen van doelmatigheid ook meer principiële -
maar in feite buiten de sociale zekerheid gelegen - concepties een rol spe-
len. Twee vragen zijn daarbij centraal: 

- Sluit een bestuurlijke organisatie van ons land waarbij wordt uitgegaan 
van landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau een regionale uitvoering 
van de sociale zekerheid uit? 

- Vraagt een gedecentraliseerde uitvoering van de sociale zekerheid ook 
om een politiek gedecentraliseerde verantwoordelijkheid? 

Deze vragen reiken in feite verder dan de sociale zekerheid alleen. De be-
antwoording ervan zou consequenties hebben voor tal van andere beleids-
terreinen. Het is om die reden dat niet in dit kader - binnen de beperkte con-
text van de sociale zekerheid - tot een antwoord kan worden gekomen. Voor 
de reorganisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven als uitgangspunt ge-
handhaafd. Nagegaan is hoe die uitvoering ceteris paribus zo doelgericht 
mogelijk kan plaatsvinden. Opgemerkt zij overigens dat waar in de huidige 
situatie de gemeenten bij de uitvoering van de sociale zekerheid zijn betrok-
ken, er geen sprake is van een politiek gedecentraliseerde verantwoordelijk-
heid voor het beleid, maar van medebewind. Een andere structuur lijkt voor 
de sociale zekerheid ook nauwelijke denkbaar: de uitkeringsrechten worden 
wettelijk vastgelegd. 

Geheel anders ligt dat bij het welzijnsbeleid, waar met de Kaderwet als uit-
gangspunt, voor de gemeenten mogelijkheden zijn tot een beleidsmatige en 
budgettaire invulling te komen. Dat neemt niet weg dat zowel in de structuur 
van de sociale zekerheid, als in die van het welzijnsbeleid de mogelijkheid tot 
aansluiting tussen beleidsterreinen behoort te worden ingebouwd. 
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De voorstel len uit het inter imrapport raken de gemeentel i jke sociale dien-
sten langs drie wegen: 

- vanwege hun verantwoordel i jkheid voor de ui tvoer ing van het maat-
schappeli jk werk en het welzi jnsbeleid in het a lgemeen; 

- als ui tvoerders van de Algemene Bi jstandswet; 
- als huidige uitvoerders van een tweetal werk loosheidsvoorz ieningen: 

de WWV en RWW; de projectgroep stelt echter voor de ui tvoer ing daarvan 
op langere termi jn op te dragen aan regionale ui tvoer ingsorganen voor alle 
in het in ter imrapport genoemde sociale zekerheidsregelingen. 

Het IVA-onderzoek naar de gemeentel i jke sociale dienst-nieuwe stij l con-
centreert zich op de taken van de GSD's voor tv loe iend uit de eerste twee 
punten. In feite kan zelfs gesteld worden dat de ui tvoer ing van de WWV en 
RWW slechts word t geschetst voor zover die ui tvoer ing vol ledig in het ver-
lengde ligt van de andere twee. Knelpunten die bij de ui tvoering van de 
WWV en de RWW optreden in het bi jzonder ten aanzien van de coördinat ie 
met andere ui tvoeringsorganen van de sociale zekerheid en de arbeidsvoor-
ziening, komen slechts in beperkte mate aan de orde. Er zijn dan ook duidel i jke 
verschil len aanwijsbaar tussen de eerste twee van de genoemde punten 
en het laatste. 

Bij de ui tvoer ing van de sociale verzekeringen en de WWV en RWW gaat 
het om geobjectiveerde regelingen die o m een indiv idu-ger ichte toepassing 
vragen. Het objectieve karakter van de regelingen heeft met name betrek-
king op de oorzaken die tot uitkeringen of voorzieningen leiden. De indiv i -
du-gerichte toepassing heeft betrekking op de beoordel ing en vooral ook op 
de begeleiding. Daartoe zijn binnen de sociale zekerheid mogel i jkheden aan-
wezig in de vorm van voorzieningen. Veelal zal de individugerichte begelei-
d ing daarnaast echter vragen om coördinat ie van het beschikbare instru-
mentar ium en de aanwezige deskundigheid op verschil lende beleidsterrei-
nen. Het welzi jnsbeleid vormt daar één van. Er bestaat een wederzi jds 
complementa i r karakter. Beide andere taken van de GSD's hebben veel m in -
der objectieve ui tgangspunten. Daarbij zijn de objectieve omstandigheden 
nog minder en het individu in nog sterkere mate basis van handelen gewor-
den. Niet zonder reden neemt het IVA-rapport ze dan ook samen in het be-
gr ip bi jstandsmaatschappeli jk werk. 

Op grond van dit onderscheid is er alle reden om voor beide trajecten die 
uitvoeringsorganisat ie te kiezen, die opt imaal aansluit bij de eigen (sub-) 
doelstel l ingen en problematiek. Een integratie van onderzoeken ligt dan 
ook niet voor de hand. Dat neemt uiteraard niet weg dat er parallelen zijn. 
Met name de wijze waarop aan de individugerichte ui tvoer ing vo rm word t 
gegeven is daarbij van betekenis. Ook geldt, zoals gezegd, de noodzaak tot 
coördinat ie tussen de sociale zekerheid en het welzi jnsbeleid. Nu op beide 
terreinen - uitvoeringsorganisatie, sociale zekerheid en gemeentel i jke socia-
le diensten - onderzoeken tot reorganisatie lopen, acht ik een goede coör-
dinatie van groot belang. Er zijn reeds contacten tussen de projectgroep die 
het inter imrapport voorbereidde en het IVA geweest. Ik zeg graag toe bij de 
nadere ui twerking aan de noodzakelijke coördinatie de vereiste aandacht te 
zullen schenken. 

81 
Op de inhoud van de primaire verantwoordel i jkheid van ui tvoeringsorga-

nen is in het antwoord op onder meer vraag 2 en 31 ui tvoerig ingegaan. Ten 
aanzien van de wi jze waarop de ui tvoer ingsorganen die pr imaire verant-
woordel i jkheid in organisatorische zin gezamenli jk gestalte moeten gaan ge-
ven zij verwezen naar schema 2 op blz. 82 van het inter imrapport . Op lande-
lijk niveau zou voor de bedri j fsverenigingen de mogel i jkheid aanwezig bl i j -
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ven hun verantwoordelijkheid te dragen. Overwogen moet daarbij worden 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te komen tot algemene regels, tot 
uitdrukking te brengen in een versterkte (formele) positie van de Federatie 
van Bedrijfsverenigingen. Daarnaast blijft plaats voor een landelijk orgaan 
voor de uitvoering van de demografische verzekeringen . Het schema geeft 
eveneens aan dat de regionale uitvoeringsorganen voor de gevalsbehande-
ling tot een onderlinge coördinatie dienen te komen. Dit alles uiteraard on-
verlet de coördinerende taken van het beheersingsorgaan. Zoals onder meer 
in het antwoord op vraag 59 is uiteengezet, is die taak echter een duidelijk af-
gegrensde. Zowel ten aanzien van wetsinterpretatie als ten aanzien van ad-
ministratieve uitvoeringsprocessen staat de vrijwillige coördinatie tussen de 
uitvoeringsorganen voorop. De vormgeving van die onderlinge coördinatie 
tussen uitvoeringsorganen - zowel bedrijfsverenigingen als regionale orga-
nen - is in de in deel II van het interimrapport gegeven ruwe schets niet uit-
gewerkt. Die zal mede op grond van de bepleite maatschappelijke discussie 
- met een inbreng van de bestaande uitvoeringsorganen - zijn vorm moeten 
krijgen. 

82 
Zie vraag 6. 

83 
In paragraaf 8.3 van het interimrapport wordt toegelicht op welke wijze zo-

wel het beheersingsorgaan als de regionale uitvoeringsorganen kunnen 
worden ingepast in de gehele uitvoeringsorganisatie om te komen tot een 
duidelijke, homogene en doorzichtige structuur. De in schema 2 (blz. 82 van 
het interimrapport) geschetste structuur in hoofdlijnen is opgebouwd vanuit 
een functionele taakverdeling. Duidelijk valt te onderscheiden het beleids-
vormend niveau, het uitvoerend niveau en daartussen het beheersingsor-
gaan. Ten aanzien van de uitvoering is vervolgens een onderscheid gemaakt 
tussen het landelijke niveau, het regionale niveau en het lokale niveau. Op 
landelijk niveau vindt de algemene regelgeving plaats voor zowel de demo-
grafische verzekeringen als de overige sociale zekerheidsregelingen. Binnen 
die algemene regelgeving op landelijk niveau is ook ruimte voor bedrijfstaks-
gewijze differentiatie. Daarnaast dienen op landelijk niveau een tweetal staf-
functies een plaatste krijgen: het gebundeldfondsbeheer en decentrale 
coördinatie van de informerende functie. Voor de individuele gevalsbehan-
deling is gekozen voor het regionale en lokale niveau. De bestuurlijke in-
breng vindt daarbij op regionaal niveau plaats, omdat daar zowel qua coör-
dinatie met andere beleidsterreinen als qua opbouw van het uitvoeringsap-
paraat van de sociale zekerheid een uitvoeringsoptimum zal liggen. Voor de 
directe contacten met de individuele uitkeringsgerechtigden is uit een oog-
punt van bereikbaarheid het lokale niveau gekozen. 

Behalve een schakelfunctie tussen uitvoering en beleidsvorming vervult 
het beheersingsorgaan ook een coördinatiefunctie tussen landelijk en regio-
naai niveau. Daarmee wordt mijns inziens gekomen tot een duidelijke, ho-
mogene en doorzichtige structuur. 

Voor de beantwoording van het laatste deel van deze vraag moge worden 
verwezen naar antwoord 3. 

84 
Zeker is dat het bemannen van regionale organen voor de werkgevers- en 

werknemersorganisaties op korte termijn niet eenvoudig zou zijn. Bij het tot 
stand komen van die regionale organen wordt dan ook aan een geleidelijk 
proces van ontwikkeling gedacht. Dat geldt zowel in de tijd als voor wat be-
treft de stapsgewijze overgang van de huidige situatie naar de gewenste. In 
de aanvang zou die regionale structuur vooral moeten bestaan uit een coör-
dinatie-overleg tussen bestaande organen. Geleidelijk zou de mate van vrij-
blijvendheid van dat overleg dienen te verminderen. Uiteindelijk zou een 
omvorming tot autonome regionale organen kunnen plaatsvinden. Para-
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graaf 8.4.3 van het inter imrapport gaat daar nader op in. Juist door die gelei-
deli jkheid zal langs een tweetal wegen de bemanning van de regionale orga-
nen voor werkgevers- en werknemersorganisat ies te realiseren zijn. In de eer-
steplaats speelt een rol de tendentie die nu reeds binnen die organisaties te 
bemerken is o m hun rol in de regio te versterken en de interne structuur daar-
op te r ichten. Vervolgens vooral ook, omdat in de huidige situatie de vakbe-
weging en de werkgeversorganisat ies bestuurl i jk reeds nauw bij de uitvoe-
ring van de sociale zekerheid zijn betrokken. Dat geldt zowel voor de Raden 
van Arbe id , als ten aanzien van de werknemersvertegenwoordigers in 
WWV- en RWW-commissies. In het gefaseerde veranderingsproces, waarbi j 
tot n ieuwe structuren wordt gekomen, kan ook een geleideli jke doorstro-
ming van deze bestuurl i jke inbreng van bestaande naar nieuwe organen 
plaatsvinden. Tot slot zij erop gewezen dat ook in de huidige commissies 
van advies van de gewesteli jke arbeidsbureaus werkgevers- en werkne-
mersvertegenwoordigers zijn opgenomen. 

85 
In het inter imrapport word t bepleit het gebundeld fondsbeheer niet op te 

dragen aan het beheersingsorgaan ten einde een vermenging van uitvoe-
rende taken en toezichthoudende taken te voorkomen. Beide andere alterna-
t ieven - gebundeld fondsbeheer door de Sociale Verzekeringsbank dan wel 
door een nieuw in te stellen autonoom orgaan - zijn op zich zelf inpasbaar in 
de ui tvoeringsstructuur, zoals die in het tweede deel van het inter imrapport 
word t geschetst. Dat tweede deel geeft immers slechts de r ichting aan waar-
in die ui tvoeringsstructuur moet gaan. Een concrete invul l ing dient plaats te 
v inden na een brede maatschappeli jke discussie, waar in ook de bestaande 
ui tvoer ingsorganen moeten worden betrokken. In dit verband zijn echter ze-
ker van belang de conclusies die in het inmiddels verschenen eindrapport 
van de COMED worden getrokken ten aanzien van de plaats van het gebun-
deld fondsbeheer in de uitvoeringsorganisatie. De COMED komt evenals de 
projectgroep tot de conclusie dat het fondsbeheer niet behoort te worden 
verr icht door het toezichthoudende orgaan. Volgens de COMED zou het 
fondsbeheer dienen plaats te v inden door een Centrale Kas (CK). Ten aan-
zien van de lokalisatie van deze Centrale Kas concludeert de COMED dat de-
ze «een zelfstandige eenheid binnen de totale organisatie dient te zijn». Uit-
gesloten word t echter niet deze eenheid een zelfstandig onderdeel te doen 
zijn van één van de bestaande ui tvoer ingsorganen. Met name word t de mo-
geli jkheid genoemd de «Centrale Kas door reorganisatie van bestaande ap-
paraten tot stand te doen komen, daarbij rekening houdend met aldaar aan-
wezige ervaring en betrokkenheid ten aanzien van de sociale verzekering». 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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