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18100 XV Beleidsdebat over onderwerpen rakende het Ministerie 
18100 J van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE 
ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 23 maart 1984 

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het 
formuleren van de volgende vragen en opmerkingen. 

HOOFDSTUK 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID 

Inleiding 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met grote belangstelling kennis 
genomen van de toelichtingen bij de rijksbegroting van hoofdstuk XV 
betreffende Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het bijzonder de analyse 
van de sociaal-economische ontwikkelingen tegen de achtergrond van de 
financiële (on)mogelijkheden, had hun waardering en instemming. Zij 
stelden zich voor tijdens het beleidsdebat in hoofdlijnen in te gaan op de 
problemen van het inkomensbeleid per individu en per huishouden, de 
sociale (on)zekerheden, de emancipatie, en de werkgelegenheid. Nu er in 
de komende weken nog belangrijke nadere gegevens, waaronder de 
Voorjaarsnota, te verwachten zijn, behielden zij zich uiteraard het recht 
voor deze in het plenaire debat te betrekken. 

Macro-economische aspecten van het beleid; inkomens 

De leden van het C.D.A.-fractie memoreerden dat in de voorlaatste zin 
voorafgaande aan de laatste alinea op blz. 3 van de memorie van toelichting 
wordt gewezen op de relatief sterke daling van het volume van de particuliere 
consumptie. Ook de OESO schonk daar in haar laatste halfjaarlijkse 
economisch overzicht over Nederland aandacht aan en wees erop dat 
exportgroei alleen niet voldoende is om de dalende werkgelegenheid in de 
private sector een halt toe te roepen. In dit verband rezen bij de aan het 
woord zijnde leden de volgende vragen. 

' Samenstelling: Franssen (CDA), voorzitter, 
van Dalen (CDA), Mw. uijterwaai-Cox (CDA), 1 • Hoe ligt de consumptieve besteding in Nederland in relatie met het 
van de Zandschuip (PvdA), Oskamp (PvdA), nationale inkomen en collectieve druk ten opzichte van andere EEG-landen? 
van Tets (VVD), Heijmans (VVD), Mw v0nhoff- 2. Hoe zijn de opgevoerde relatief geringe achteruitgangen in reëel 
f X ^ ^ H ^ i ^ X ^ S besteedbaar inkomen, 1983-1,8%, 1984-0,7%, te verklaren in vergelijking 
(SGP), De Gaay Fortman (PPR), Schuurman met de grote achteruitgangen in besteedbaar inkomen voor grote groepen 
(RPF) en Van der Jagt (GPV). van de bevolking? 
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3. Moet hieruit worden afgeleid dat overzichten betreffende het individu-
ele koopkrachtverloop belangrijk afwijken van bij voorbeeld de koopkracht 
per huishouden? 

4. Is het genoemde OESO-overzicht dat naar de mening van de aan het 
woord zijnde leden het gevoerde beleid in hoofdlijnen ondersteunt, nog 
aanleiding tot bijstellingen? 

5. De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de vraag of de koop-
krachtontwikkeling vanaf 1980 tot en met 1984 aangegeven kan worden 
voor respectievelijk minimumloon, minimumplus, modaal, 2x modaal en 
4x modaal zowel per jaar als gecumuleerd. 

Sociale zekerheid; algemeen 

De leden van de fractie van het C.D.A. wilden via de invalshoeken 
verantwoordelijke samenleving en bestuurlijke problematiek enkele vragen 
stellen over het sociale zekerheidsstelsel als een van de meest relevante 
maatschappelijke instituties. 

In de verzorgingsmaatschappij van de tachtiger jaren zal de overheid zich 
de zorg voor een menswaardig bestaan moeten aanrekenen, aldus de 
memorie van toelichting. Dat wordt in de toelichting vertaald met onder 
andere een waarborging van een sociaal minimum, gedifferentieerd naar 
leefsituatie. Het stelsel beoogt in beginsel materiële bestaanszekerheid te 
geven aan ieder en onder alle omstandigheden (hoofdstuk I, 2.2): «De 
terugval in inkomen zal niet tot bestaansonzekerheid mogen leiden, in onze 
samenleving mag geen reële grond ontstaan voor angst te vervallen tot 
armoede». Op blz. 36 van hoofdstuk II wordt gesproken van het relevante 
sociaal minimum. Relevant is in dit verband ook wat op blz. 17 van hoofdstuk 
I staat: «Gewezen kan worden op de achteruitgang in koopkracht bij grote 
groepen uit de bevolking, hetgeen de druk op mensen verhoogt om door 
middel van ontduiking of ontwijking van regels hun koopkracht tenminste 
op peil te houden». 

In verband met waarborg, sociaal en relevant, stelden de aan het woord 
zijnde leden de volgende vragen. 

6. Wat heeft het onderzoek naar de leefsituatie van verschillende minima 
aan gegevens respectievelijk conclusies tot dusverre opgeleverd? 

7. Heeft de inventariserende studie naar methoden van budgetonderzoek 
een bruikbare methode opgeleverd? 

8. Als er in de memorie van toelichting gesproken wordt over «afgestemd 
op kosten van het kind» heeft men dan al enig inzicht in de kosten van 
onderhoud en opvoeding van kinderen, onderscheidend naar woonland, 
naar leeftijdsgroepen en naar inkomenscategorieën? 

Gelet op de mogelijke ontwikkeling van het minimumloon meer in de 
richting van loonpolitiek' en arbeidsmarktpolitiek instrument zou de 
netto-koppeling een «zakken door de maatschappelijke vloer» kunnen 
betekenen. 

9. Behoort een koppeling aan een geïndexeerd maatschappelijk budget 
in het licht van de antwoorden op de vorige vragen dan nog tot de alternatieve 
mogelijkheden ? 

«Gaat het daarentegen om de invulling van de minimumbehoeftefunctie, 
dan ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de overheid» (hoofdstuk I, 2 
blz. 6). 

De leden van de fractie van het C.D.A. merkten vervolgens op dat het 
streven van het kabinet gericht is op vereenvoudiging en versobering van 
regelgeving, ook bij onderdelen van de sociale zekerheidswetgeving, 
hetgeen op blz. 15 van de memorie van toelichting, hoofdstuk I, 7 wordt 
gesteld. In de maatschappelijke en politieke discussies wordt meer en meer 
gesproken over verschillende toeslagen: gezinstoeslagen, koopkrachttoe-
slagen, extra-toeslagen per kind in uiteenlopende situaties. 
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10. Leidt deze ontwikkeling niet tot een ondoorzichtige wetgeving en een 
ingewikkelde uitvoering? 

11. Is de meest eenvoudige constructie niet om de minimumbehoefte-
functie binnen één traject van het sociale zekerheidsstelsel te regelen en de 
draagkrachtmeting zoveel mogelijk met fiscale instrumenten te doen 
plaatsvinden? 

De al langer lopende discussies rond verdeling van verantwoordelijkheden 
binnen de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid worden weliswaar 
momenteel overvleugeld door de stelselherziening, maar zal toch ook in de 
nabije toekomst haar actualiteit hernemen, lazen de leden van de fractie 
van het C.D.A. op blz. 16 van de memorie van toelichting. 

12. Wat is thans de nabije toekomst van het onafhankelijk beheersings-
orgaan? 

13. Wordt de actualiteit van de herverdeling van verantwoordelijkheden 
tussen bij voorbeeld de Sociale Verzekeringsraad en de Sociale Verzeke-
ringsbank uitgemaakt door de stelselherziening? 

Het vraagstuk van de financiering van de AOW met het oog op de 
vergrijzing van de Nederlandse bevolking moet worden aangepakt, staat 
naar de mening van de leden van de fractie van het C.D.A. terecht in de 
memorie van toelichting. Dat vraagstuk wordt met voortvarendheid op het 
departement ter hand genomen, wordt eraan toegevoegd. 

14. Wordt in die voorbereidende studie ook aandacht besteed aan het 
z.g. opbouwsysteem met reservevorming, zoals men dat overwegend in 
het buitenland kent? 

15. Is het waar dat het omslagsysteem een luxe in ons stelsel zou zijn 
dat we ons niet langer kunnen permitteren? 

Er is, aldus de aan het woord zijnde leden, een goed argument om het 
uitkeringsrecht tussen werklozen en arbeidsongeschikten naar percentage 
van het loon zoveel mogelijk gelijk te maken, namelijk dat men niet gaat 
afvloeien als een pseudo-arbeidsongeschikte, anders gezegd: als verborgen 
werkloze. 

16. Ligt het dan ook in de rede om een werkelijk medisch gezien 
langdurig arbeidsongeschikte ver voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
op het niveau van het sociaal minimum te brengen (zie blz. 7, hoofdstuk I 
2.2)? 

De aan het woord zijnde leden zouden gaarne hierop antwoord krijgen 
om ook in de Eerste Kamer de gegeven ruimte voor de politieke discussie 
te kunnen benutten. 

17. Dezelfde leden vroegen of Nederland als lid van de EEG initiatieven 
zou kunnen nemen om in het kader van de harmonisatie van de sociale 
zekerheidsvoorw aarden tot randvoorwaarden te komen inzake het basis-
stelsel. 

In de betreffende adviesaanvraag aan de SER is gepleit om de ambtenaren 
onder het sociale zekerheidsstelsel te brengen. De leden van de fractie van 
het C.D.A. waren van mening dat dit een volledige pakketvergelijking met 
de particuliere sector vereist. 

18. Is de staatssecretaris het met deze zienswijze eens? 

De aan het woord zijnde leden memoreerden voorts dat het bestuur van 
het AAF op 2 maart 1984 heeft besloten dat de echtgenotes van grensarbei-
ders die verzekerd zijn geweest in bijzondere gevallen voor AAW-voorzie-
ningen in aanmerking komen. 
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19. Kan de staatssecretaris hier zijn nadere visie op geven? 

In het bijzonder het niet in aanmerking komen voor die voorzieningen 
van in Nederland werkzame echtgenotes van grensarbeiders wordt als 
onbillijkheid ervaren. 

Werkgelegenheid 

Naar de mening van de leden van de C.D.A.-fractie legt het kabinet 
terecht de nadruk op herstel van de marktsector en het terugdringen van 
het financieringstekort ten einde langs die wegen het doel, herstel van de 
werkgelegenheid, te realiseren. Anderen verwachten (nog) meer heil van 
meer gerichte stimulerende maatregelen. 

20. Wil de minister zijn opvattingen in dezen nog eens uiteenzetten? 

Zelfs bij een economisch herstel zal op grond van de produktiviteitsgroei 
en van de instroomsaldi op de arbeidsmarkt, in het bijzonder de schoolver-
laters en vrouwenparticipatie, herverdeling van de te schaarse betaalde 
arbeid noodzakelijk zijn. Naast de ± 2 min. uitkeringsgerechtigden tussen 
15 en 65 jaar, zijn er nu grosso modo 2 buitenshuis werkende mannen op 1 
werkende vrouw. 

Arbeidsduurverkorting met inlevering van inkomen zal de koopkracht per 
huishouden zodanig wijzigen, dat de druk op (nog) niet tfuitenshuis 
werkenden aanzienlijk zal toenemen. Bij een gelijke man-vrouwverhouding 
op de arbeidsmarkt zou deze ontwikkeling tot een arbeidsvraaggroei van 
nog eens meer dan 1 min. kunnen leiden. Dit zal de gelijke kansen zwaar 
belasten. Het hieruit voortvloeiende verdelingsprobleem zal zich, zoals 
onder 1.3.2. Herverdeling van arbeid, op blz. 8 bovenaan terecht wordt 
opgemerkt, steeds sterker worden. 

21. Hoe ziet de minister de vorengeschetste ontwikkeling en acht hij het 
verdelingsprobleem oplosbaar? 

De leden van de C.D.A.-fractie maakten zich met vele anderen ernstig 
zorgen over de langdurige jeugdwerkloosheid. Naar verluidt, is onze 
situatie ook met betrekking tot l.b.o."Schoolverlaters aanzienlijk slechter 
dan inde BRD. 

22. Is dat juist, en welke nieuwe maatregelen denkt de minister te nemen 
tegen dit maatschappelijk kwaad? 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. verbaasden zich over de zeer 
geringe aandacht aan herverdeling van werk in de memorie van toelichting, 
terwijl ook de latere Werkgelegenheidsnota 1983-1984 weinig concrete 
instrumenten bevat tot stimulering ervan. De leden van de fractie van de 
P.v.d.A. konden op zich voorlopig instemmen met de voorkeur voor 
decentrale onderhandelingen in het kader van het stichtingsakkoord. 
Eveneens konden zij instemmen met de eerder door de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid genoemde streefcijfers voor ATV (36 
uur in 1986 en 32 uur in 1990). Zij meenden dat er grote behoefte bestaat 
aan een meerjarenplan voor arbeidstijdverkorting van indicatieve aard dat 
kan dienen als toetsingskader voor het overheidsbeleid en als referentiekader 
voor c.a.o.-partners. Zo'n indicatief meerjarenprogramma zou tevens 
instrumenten kunnen bevatten om barrières te slechten, de inkomensge-
volgen draaglijk te houden (met name voor de alleenverdieners onder de 
lager betaalden) en het proces van arbeidstijdverkorting te versoepelen. 
Naar hun mening bestaat er een ruime beleidsmarge tussen de beide 
uitersten van enerzijds een wettelijk afdwingen van de mate van ATV en 
anderzijds de zaak geheel delegeren aan de c.a.o.-partners. 
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23. De aan het woord zijnde leden vroegen of het kabinet opstelling van 
een dergelijk indicatief meerjarenplan overweegt en wanneer dit dan te 
verwachten is. 

Via kranteberichten (o.a. de Volkskrant, 21 februari 1984) zijn de aan het 
woord zijnde leden op de hoogte gesteld van het bestaan van een ambtelijk 
rapport «Aspecten van arbeidstijdverkorting per dag of per week». 

24. Kan dit rapport beschikbaar gesteld worden van de leden van de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken van de Eerste Kamer, liefst vergezeld 
van een commentaar van de minister, nog voor het beleidsdebat van 
Sociale Zaken in deze Kamer? 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden kennis genomen van de 
opvatting van de minister (Handelingen Tweede Kamer, pag. 2539 r.k.) dat 
als bij een - immer door hem sterk voorgestane - 32-urige werkweek 
eenverdieners zakken beneden het bestaansminimum wij «daarvoor een 
oplossing (zullen) moeten vinden. Die oplossing zal naar analogie van de 
oplossingen die in het stelsel van de sociale zekerheid zullen worden 
ingevoerd, gevonden moeten worden in het toekennen van toeslagen». 

25. Vreest de minister - en met hem staatssecetaris De Graaf - niet, dat 
wij van een van 's rijkswege gefinancierde subsidiemaatschappij terecht-
komen in een van 's rijkswege gefinancierde toeslagenmaatschappij? 

26. Hoe verhoudt zich deze ontwikkeling met de gedachte van de terug-
houdende rol van de overheid bij de primaire inkomensvorming (memorie 
van toelichting, blz. 4)? 

27. Tilt de minister minder zwaar aan de opvatting van prof. dr. A. H. J. 
Kolnaar (in «Randstaddata 1983/2»): 

«Maar ook al worden de vrijgevallen uren volledig opgevuld, dan nog is 
er een probleem. Met de verlaging van de inkomens van de loon- en 
steuntrekkers daalt de consumptieve vraag en daarmee de afzet van het 
bedrijfsleven. Het wordt in de discussies steeds opnieuw weer vergeten. Bij 
«kostenneutrale» arbeidsduurverkorting dreigt winstdaling via vraaguitval. 
Daardoor zal zonder enig twijfel de vraag naar arbeid in koppen verder 
inzakken» dan aan zijn eigen in hetzelfde geschrift (en elders) uitgesproken 
mening «In het laatste geval (geen herverdeling) blijft het aantal werkenden 
gelijk, maar men krijgt toch netto minder salaris vanwege de (toenemende) 
omvang van de premies die betaald moeten worden voor de sociale 
uitkeringen van een blijvend aantal niet-werkenden»? 

28. Is deze opvatting van de minister juist, omdat de stelselherziening 
immers een structurele bezuiniging van ongeveer f5,1 mld. mede beoogt 
en bovendien ingevoerde en in te voeren ombuigingen in de sociale 
zekerheid verlichting van premie als doel hebben? 

29. Wordt het (vermetel?) vertrouwen van de minister in de heilzame 
werking van een 32-urige werkweek in 1990 zwakker, gezien zijn uitlating 
op het Intermediair-congres dat pas in 1986 moet worden bekeken of je 
verder moet gaan dan de door hem in dat jaar gewenste verkorting van de 
arbeidstijd met tien procent? 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden voorts de volgende vragen. 

30. Kan de minister een overzicht geven van het aantal werkgelegen-
heidsprojecten dat door het Rijk, de provincies, de gemeenten en door 
particulieren wordt gesubsidieerd? Welke bedragen zijn hiermee gemoeid 
en op hoeveel werklozen hebben ze betrekking? 

31. Hoeveel (regionale) toetsingscommissies zijn inmiddels in het leven 
geroepen? Hoeveel afwijzende adviezen zijn uitgebracht? Hoe vaak is van 
deze adviezen afgeweken? 
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32. Kan de minister mededeling doen over de doorstroming van jonge 
werklozen in en uit het werklozenbestand? Hoeveel schoolverlaters zijn 
momenteel langer dan een jaar zonder werk? Heeft de geringere toename 
van de werkloosheid ook invloed op het jongerenbestand dat langer dan 
een jaar zonder werk is? 

33. Kan de minister meedelen hoeveel mensen na of via een WVM een 
vaste betrekking hebben gekregen? Welke bedragen zijn nu definitief met 
de WVM gemoeid? Kan de minister mededelingen doen over experimenten 
met de WVM in de marktsector? 

34. Zou het geen aanbeveling verdienen enige stroomlijning in of 
integratie tussen de vele maatregelen op het terrein van het werkgelegen-
heidsbeleid te realiseren, met name in de toelatingseisen? 

35. Is het geen goed voorbeeld van «verkokering» dat het ministerie van 
WVC in het kader van het sociaal-culturele werk voor werklozen (artikel 36 
WWV) geld beschikbaar stelt voor projecten die in de sfeer van de arbeid 
liggen? Wijken de door dit ministerie gestelde eisen wezenlijk af van de 
toelatingsvoorwaarden, die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid voor werkgelegenheidsprojecten pleegt te hanteren? 

36. Kan de minister nadere mededelingen doen over de stand van zaken 
met betrekking tot het derde arbeidscircuit? 

37. Spoort de suggestie voor een «maatschappelijke dienstplicht» (mr. L 
Voogd, directeur voor Sociale Verzekeringen, in NRC/Handelsblad, 18 
januari 1984) met de «onorthodoxe actie om het te grote reservoir van 
langdurig werkloze jongeren (...) uit de markt te halen» door ze ervaring 
met arbeid te laten opdoen»? (mr. F. H. A. M. Kruse, directeur-generaal 
Arbeidsvoorzieningen, in NRC/Handelsblad, 25 februari 1984). 

38. Of ligt het onorthodoxe in de opvatting van mr. Kruse, weergegeven 
in hetzelfde interview: «Ook zal men het mogelijke nadeel van concurren-
tievervalsing moeten accepteren»? Spoort deze laatste opvatting dan op 
haar beurt met de mededeling van de minister-president (NRC/Handelsblad, 
7 maart 1984) dat de werkgevers zouden moeten durven jongeren tegen 
gereduceerde salarissen aan te nemen, dat wil zeggen jongeren met 
behoud van uitkering in bedrijven te laten werken, mits die bedrijven 
bereid zijn de uitkering aan te vullen tot het minimumjeugdloon? 

Verantwoordelijke samenleving 

39. De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen of een definitie 
gegeven kan worden van de verzorgingsstaat «oude stijl» en «nieuwe stijl» 
(zie blz. 15 van de memorie van toelichting). 

HOOFDSTUK II. BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN 

Algemene beleidsaangelegenheden 

Minimum(jeugdloon) 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. memoreerden dat de minister 
tijdens de behandeling van de z.g. kortingswetjes in december 1983 in de 
Tweede Kamer meedeelde dat hij opnieuw overleg wilde aangaan met 
werkgevers- en werknemersorganisaties «vanuit de intentie om te komen 
tot een normale arbeidsweek van 36 uur (voor jongeren, toevoeging van 
vragenstellers) tegen het huidige minimumjeugdloon voor jongeren». 

40. Kan de minister het resultaat van dit overleg mededelen? 

Medezeggenschap en vakbondswerk 

41. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of, nu het rapport 
van de commissie-Geelhoed verschenen is, aangegeven kan worden wat 
het kabinet voornemens is te doen met wetsvoorstel 16 703 inzake het 
vakbondswerk in de onderneming. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 100 XV en J, nr. 144 6 



Sociale zekerheid 

De leden van de V.V.D.-fractie meenden zich in dit stadium te moeten 
onthouden van vragen inzake de stelselherziening en het z.g. 1 juli-pakket. 
Zij behielden zich wel het recht voor om tijdens het beleidsdebat op deze 
aangelegenheid terug te komen. Zij beperkten zich dientengevolge tot 
onderstaande vragen. 

42. Kan de staatssecretaris uiteenzetten waarom een korting op de 
uitkeringspercentages «meer wetstechnische voorbereiding vereist» dan 
een korting op de daglonen? (Handelingen Eerste Kamer, blz. 327 r.k.) 

43. Waarom houdt een korting op de uitkeringspercentages wél, en een 
korting op de daglonen niet een vooruitlopen op stelselherziening in? 

44. Kan de staatssecretaris meedelen welke bedragen in 1982 en/of 1983 
zouden moeten zijn teruggevorderd als gevolg van ten onrechte uitbetaalde 
langlopende uitkeringen (AAW, WAO, AOW, AWW)? Welk percentage van 
dit bedrag kon inderdaad worden teruggevorderd? Ziet de staatssecretaris 
in verband met de financiële positie van de fondsen aanleiding om terug-
vorderingsbepalingen te verscherpen? 

45. Kan de staatssecretaris mededeling doen over de laatste stand van 
zaken met betrekking tot de reductie van kinderbijslag voor in het land van 
herkomst verblijvende kinderen van buitenlandse werknemers? 

46. Kan de staatssecretaris mededelingen doen over de termijn, waar-
binnen het SER-advies inzake o.a. een Sociale Zekerheidsraad zal verschij-
nen? 

47. Is hij, nu wetgeving aangaande de stelselherziening ook dreigt te 
vertragen, nog steeds van mening dat «het niet voor de hand ligt in de 
taken en bevoegdheden van de Sociale Verzekeringsraad of de Sociale 
Verzekeringsbank nog belangrijke wijzigingen aan te brengen»? (kamerstuk 
17600 XV, nr. 131b, blz. 16) 

48. Is de staatssecretaris zich ervan bewust dat artikel 27 van de Wet op 
de Sociale Verzekeringsbank en de raden van arbeid in de praktijk nog wel 
eens moeilijkheden oplevert, te meer omdat vacatures soms niet of met 
zeer grote vertraging worden vervuld? 

49. Wordt in de aan de SER voor te leggen adviesaanvrage inzake een 
algehele herstructurering «van de verouderde Algemene Weduwen- en 
Wezenwet» (kamerstuk 18 100 XV, nr. 25, blz. 25) ook de mogelijkheid van 
een algehele (maar geleidelijke) liquidatie van deze wet betrokken? 

50. Wanneer is de benoeming van een voorzitter van de Pensioenkamer 
te verwachten ? Welke redenen (uiteraard van dringende aard) hebben een 
benoeming tot heden in de weg gestaan? 

51. (Vervallen). 

De leden van de fractie van de S.G.P. waren van mening dat overwogen 
zou kunnen worden bij werkloosheid zelfstandigen tegen premiebetaling 
een zelfde recht toe te kennen. 

52. Is de regering van plan hieraan uitvoering te geven? 
53. Vervolgens vroegen zij of het voornemen bestaat om controle-acties 

te houden in de grensgebieden naar oneigenlijk en/of dubbelgebruik van 
sociale uitkeringen in meer dan één land (zoals destijds in Groesbeek). 

54. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of inmiddels aange-
geven kan worden wanneer een ontwerp tot herziening van artikel 36 van 
de Wet Werkloosheidsvoorziening verwacht kan worden. 

55. De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen wanneer de regering 
denkt met een voorstel te komen om de minimumleeftijd voor toetreding 
tot de sociale werkvoorziening te stellen op 18 jaar. 
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Arbeidsvoorziening 

Activiteiten arbeidsbureaus 

Blijkens kranteberichten gaat een aantal gewestelijke arbeidsbureaus in 
sterke mate over tot verandering van een aanbodsgerichte arbeidsbemid-
deling naar een vraaggerichte bemiddeling. Dit kan tot gevolg hebben dat 
alleen nog bemiddeld wordt voor de meer kansrijke groepen op de arbeids-
markt (genoemd is al eens een percentage van 25 van het arbeidsaanbod). 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden naar aanleiding hiervan 
de volgende vragen. 

56. Berust een koerswijziging van aanbodsgerichte en vraaggerichte 
arbeidsbemiddeling op aanwijzingen van de minister? 

57. Hoe verhoudt zich dit tot de (actieve) sollicitatieplicht? 
(Toelichting: De fractie van de P.v.d.A. gaat principieel uit van het recht 

op arbeid en van de grondwettelijke plicht van de overheid om realisering 
ervan te bevorderen. Daarbij past in principe een sollicitatieplicht. Tussen 
rechten en plichten bestaat een nauwe relatie. Waar de overheid meent 
voor grote groepen op de arbeidsmarkt niet meer te kunnen bemiddelen, 
wordt toch de rechtsgrond voor handhaving van de sollicitatieplicht voor 
deze groepen ondermijnd?) 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden kennis genomen van een 
interview met mr. F. H. A. M. Kruse, directeur-generaal Arbeidsvoorzienin-
gen, in «Ondernemersvisie» (16 februari 1984). Hierin staat: «Van de 
ongeveer 400 000 vacatures die er vorig jaar ontstonden, hebben de 
arbeidsbureaus er echter maar 125 000 binnengehaald». De heer Kruse: 
«De kans om aan werk te komen via een arbeidsbureau is ongeveer één op 
tien. Ik wil dit verbeteren door een aanpak van de arbeidsbureaus die veel 
meer marktgericht is». Deze opmerking leidt tot de volgende vragen. 

58. Zijn de arbeidsbureaus doel van of middel voor de arbeidsbemidde-
ling? 

59. Wanneer kan de herziening van de Wet op de arbeidsbemiddeling 
worden verwacht? 

60. Welke betekenis moet worden gehecht aan de opvatting van de 
minister, dat hij de instelling van een verplichte vacaturemelding «op dit 
moment niet van het allergrootste belang acht» (kamerstuk 18 100 XV, nr. 
25, blz. 29)? Leidt deze opvatting op enig moment tot intrekking van de 
wet? 

61. Heeft de minister een inzicht in het aantal mensen dat in 1982 en/of 
1983 via tijdelijk werk bij een uitzend/uitleenbureau een vaste baan heeft 
gekregen? 

62. Is de opvatting van de minister in zijn brief van 9 februari 1984 
(kamerstuk 18 100 XV, nr. 50) niet in strijd met de toelatingseis van langdurig 
werkloos zijn voor diverse werkgelegenheidsprojecten? 

«Als ik aan de directeuren van gewestelijke arbeidsbureaus een richtlijn 
zou moeten geven, (zou) ik hun verzoeken zich te richten op de bemiddeling 
van diegenen, die optimaal voldoen aan het criterium de juiste mens op de 
juiste plaats. Ik heb gesteld dat, ofschoon niemand dat wil, zwakke groepen 
op de arbeidsmarkt voor een belangrijk deel feitelijk uitgesloten zijn». 

Jeugdigen 

63. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of de berichten juist 
zijn dat het departement bezig is om een nieuw Jeugdwerkplan te ontwerpen; 
zo ja, wanneer is dit dan te verwachten? 
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64. De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen of de regering ingeno-
men is met de nota van het Openbaar Lichaam Rijnmond 'Werk voor alle 
jongeren - Garantieplan Rijnmond'. Zo ja, kan dit initiatief in andere regio's 
worden overgenomen? 

Minderheden 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de volgende vragen. 

65. Zijn de gewestelijke arbeidsbureaus voldoende geïnstrueerd over de 
werking van het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende 
werknemers en de daarin vervatte gelijke ontslagbescherming (artikel 24)? 

66. Wanneer is de evaluatie van de Wet arbeid buitenlandse werknemers 
te verwachten? 

Bouwnijverheid 

67. De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen hoe de regering de 
voortgang van het Friese plan «Bouwen werkt» beoordeelt. 

Arbeidsomstandigheden 

Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A stelden de volgende vragen. 

68. Welke conclusies trekken de bewindslieden van Sociale Zaken uit het 
rapport van de onderzoeksgroep «Gezondheidsrisico's» (van onder andere 
Verkeerskundig Studiecentrum en de Universiteit van Groningen) over de 
werkomstandigheden van buschauffeurs in 9 Nederlandse steden, waaruit 
onder andere blijkt dat een buschauffeur die niet van baan verandert, het 
werk gemiddeld 15 è 18 jaar volhoudt voordat hij/zij in de WAO belandt en 
bijna geen enkele chauffeur op een stadsbus in gezonde staat de pensioen-
gerechtigde leeftijd van 60 jaar bereikt? 

69. Welke maatregelen denkt het kabinet te treffen om aan deze schrik-
barende toestanden een einde te maken? 

Arbeidsomstandighedenwet 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de volgende vragen. 

70. Kan aangegeven worden wanneer de z.g. eerste fase van de ARBO-wet 
ook in de overheidssector ingevoerd wordt? 

71. Kan aangegeven worden wanneer de ARBO-raad komt met voorstellen 
over de invoering van artikel 19? 

Overwerk 

72. De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen welk percentage door 
de regering als «structureel percentage overwerk» op de verschillende 
departementen wordt gehanteerd. 

Emancipatiebeleid 

Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de volgende vragen 

73. Kan aangegeven worden wanneer het z.g. concept-beleidsplan 
emancipatie te verwachten is? 

74. Wat is de reactie van het kabinet op de opmerking van de commis-
sie-Geelhoed over het wetsvoorstel nachtarbeid voor vrouwen? 
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De leden van de fractie van het C.D.A. stelden de volgende vragen. 

75. Kan worden aangegeven welke effecten de toevoeging aan overheids-
advertenties voor personeelswerving: «De overheid wil meer vrouwen in 
dienst nemen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd te solliciteren» in 
de praktijk heeft: 

a. in de verhouding vrouwelijke en mannelijke sollicitanten in de laatste 
5 jaar; 

b. in de verhouding bij het in dienst nemen van vrouwen en mannen in 
de laatste 5 jaar; 

c. zulks tegen de achtergrond van de soort functie, waarvoor kandidaten 
worden opgeroepen? 

76. Welke maatregelen heeft het kabinet in petto ter bevordering van 
deeltijdarbeid, met name bij de overheid en bij door de overheid gesubsi-
dieerde instellingen ? 

77. Welke is de positie van een deeltijdwerker die wachtgeld krijgt over 
een 30-uren baan? Heeft zo iemand de mogelijkheid om de inkomsten uit 
10 uur arbeid te behouden naast de wachtgelduitkering of worden deze 
inkomsten gekort op zijn uitkering? 

78. (Vervallen). 

Deelproject vrouwen uit minderheden 

79. De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen wat er juist is van de 
berichten in de pers dat bij (sommige) werkgelegenheidsprojecten voor 
vrouwen uit culturele minderheden te weinig rekening gehouden zou zijn 
met hun mogelijkheden en behoeften. 

Deelproject kinderopvang 

De leden van de fractie van de V.V.D. memoreerden dat bij de beleids-
ontwikkeling ten aanzien van kinderopvang de evaluatieresultaten van de 
experimentele projecten en van de kinderopvang bij overheidsinstellingen 
nauw betrokken zullen worden. 

80. In hoeverre worden de uitkomsten van de behoefte-onderzoeken 
naar kinderopvang van de departementale werkgroepen tevens bij de 
beleidsontwikkeling betrokken ? 

81. In hoeverre zijn deze uitkomsten al bekend, bij welke departementen, 
en, zo nog niet bekend, wanneer zullen ze bekend worden? 

82. Is het waar dat het financiële aspect van met name de kinderopvang 
bij overheidsinstellingen de kinderopvang tot een wat te kostbare aangele-
genheid lijkt te maken? 

83. In hoeverre wordt de mogelijkheid mede onderzocht om kinderopvang 
in de departementen zelf onder te brengen (bij voorbeeld bij al twee 
nieuwe gebouwen van Onderwijs en Wetenschappen en Buitenlandse 
Zaken)? 

Seksueel geweld 

Het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor politiefunctionarissen 
in opleiding in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken 
leek de leden van de V.V.D.-fractie een goede zaak. 

84. Ligt het in de bedoeling om ook met bij voorbeeld WVC een initiatief 
te ontwikkelen om voor andere maatschappelijke instanties die met 
seksueel geweld te maken kunnen krijgen (artsen, gezinsverzorging, 
maatschappelijke hulpverlening, etc.) een deskundigheidbevorderende 
voorlichting te ontwikkelen? 
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De leden van de fractie van het C.D.A. verbonden hieraan de volgende 
vragen. 

85. Worden artsen in hun opleiding en/of bij nascholingscursussen 
voldoende geïnformeerd over het vóórkomen van vrouwenmishandeling 
en met de daaraan verbonden mogelijkheden tot hulp? 

86. Welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris zulks eventueel te 
bevorderen? 

De leden van de fractie van het C.D.A. wilden nogmaals de problemen 
rond de Interimregeling ziektekosten van ambtenaren onder de aandacht 
brengen. Het blijft zo, dat een echtpaar waarvan één partner fulltime werkt 
als ambtenaar en de ander part-time als ambtenaar minder IZK ontvangt 
dan een echtpaar waarvan slechts één der partners bij de overheid werkt. 

86a. Waarom wordt het verschil niet aangevuld bij de f uil-time partner? 

Emigratie en remigratie 

87. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of de minister het 
huidige beleid en de stand van zaken ten aanzien van de remigratieproble-
matiek kan uiteenzetten. 

HOOFDSTUK V. HET FUNCTIONEREN VAN HET DEPARTEMENT 

88. De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen of de regering bereid 
is in de memorie van toelichting bij deze begroting voor 1985 aan te geven 
waar «nieuw beleid» in de plaats van «oud beleid» is gekomen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de volgende vragen. 

89. Kan de minister aangeven op welke wijze op zijn departement 
(systematisch) wordt gewerkt aan het wegnemen van de geconstateerde 
verschillen in behandeling tussen Nederlanders en ingezetenen van 
niet-Nederlandse nationaliteit, zoals geïnventariseerd in het WODC-rapport 
«Minderheden ... minder recht», voorzover het betrekking heeft op de 
beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? 

Bij de overgang van het Directoraat Coördinatie Emancipatiezaken van 
CRM naar Sociale Zaken is, zo memoreerden de aan het woord zijnde 
leden, er een convenant afgesloten. 

90. Kan aangegeven worden hoe dit werkt? 

Het Directoraat Coördinatie Emancipatiezaken beschikt niet over «buiten-
dienstambtenaren». De aangevraagde 7 personen zijn niet gehonoreerd. 

91. Wie doet de functie van de buitendienst nu? 

Bijlage X bij de memorie van toelichting 

De leden van de fractie van de S.G.P. merkten op dat op blz. 72 van deze 
bijlage gesteld wordt dat de gemiddelde kosten per werkloze werknemer in 
1983 f31 500 bedroegen. 

92. Welke invloed heeft het regeringsbeleid op dit bedrag in 1984? 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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