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22730 Enquête naar het functioneren van de organen
belast met de uitvoering van de sociale
verzekeringswetten

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

De onderzoeksopdracht van de subcommissie Uitvoeringsorganen
sociale verzekeringen was in eerste aanleg geformuleerd door een door
de vaste Commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid en de
Commissie voor de rijksuitgaven ingestelde gemeenschappelijke
werkgroep. Aanleiding tot het instellen van de werkgroep was het
verschijnen van het rapport van de Algemene Rekenkamer eind maart j.l.
over de toezichtfunctie van de Sociale Verzekeringsraad (kamerstuk
22 555) en het onmiddellijk daarop ingediende voorstel van de leden
Linschoten e.a. om een parlementair onderzoek naar de uitvoeringsorga–
nisatie van de sociale verzekeringen in te stellen. De werkgroep
Doelman/ Vermeend heeft hoofdzakelijk geïnventariseerd welke onder–
zoeken, afgesloten of lopend, door de uitvoeringsorganen zelf geënta–
meerd zijn naar hun rechtmatig en doelmatig functioneren. De
werkgroep heeft vervolgens, geconstateerd hebbend dat een volledig en
betrouwbaar beeld van dat functioneren niet op basis van die onder–
zoeken verkregen zou kunnen worden, voorgesteld een subcommissie te
belasten met een onderzoek waarin de vraag centraal staat «in welke
mate de uitvoeringsorganisatie bijdraagt aan de door de wetgever
beoogde doelstellingen en of in de huidige situatie de uitvoeringsorganen
een systeem van zelfbewaking ten aanzien van hun functioneren in
termen van rechtmatigheid en doelmatigheid hanteren en welke resul–
taten een dergelijk systeem oplevert». Ook de door de SVr in gang
gezette ontwikkeling van een algemeen toezichtssysteem op de uitvoe–
ringsorganisatie zou in het onderzoek betrokken moeten worden.

De beide Commissies hebben dit voorstel van de werkgroep overge–
nomen. De subcommissie zou dit onderzoek vóór 1 december 1992
moeten afsluiten door middel van een rapportage aan de moedercom–
missies.

De subcommissie heeft sinds haar installatie op 21 mei j.l. vele
gesprekken gevoerd met wetenschappelijke deskundigen, met ambte–
naren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
Algemene Rekenkamer en met medewerkers van de Sociale Verzeke–
ringsraad, met (oud)leden van laatstgenoemde instanties en met
oud-politici, mede teneinde zich te laten adviseren over de beste opera–
tionele vertaling van haar onderzoeksopdracht. Verder heeft het secreta–
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riaat van de SVr op verzoek van de commissie een inventarisatie
opgemaakt en beschikbaar gesteld van alle in het afgelopen decennium
in Ziektewet, WAO, AAW, WW en Toeslagenwet aangebrachte wijzi–
gingen. Vervolgens heeft de subcommissie verzocht van enkele daarvan
uitvoeriger te beschrijven welke de bedoelingen waren of zijn van de
wet– en regelgever. De staf van de subcommissie heeft tegelijkertijd een
analyse gemaakt van de overleggen tussen Kamer en regering in
dezelfde periode over dezelfde onderwerpen.

Mede op basis van de op deze wijze verkregen informatie, is de
subcommissie tot de overtuiging gekomen dat een omvangrijker en
diepgaander onderzoek dan aanvankelijk voor ogen stond nodig is om tot
een verantwoord oordeel te komen over het functioneren van die uitvoe–
ringsorganisatie. Het onderzoek handelt immers om de centrale vraag
hoe een buitengewoon complexe organisatie, bestaande uit vele deels
onafhankelijke organen en geledingen, een evenzeer complexe wet– en
regelgeving implementeert en of die implementatie optimaal recht doet
aan de doelstellingen van die wet– en regelgeving. Een dergelijk
onderzoek stelt hoge eisen aan de methodologische verantwoording,
waar tijd en middelen immers nopen tot selectiviteit in de keuze van de
ingangen doch tegelijkertijd een representatief beeld verkregen moet
worden. De subcommissie meent erin geslaagd te zijn een evenwichtige
opzet voor het onderzoek te hebben gevonden door clusters van wette–
lijke regelingen samen te stellen waarvan het proces van implementatie
door de uitvoeringsorganen kan worden onderzocht op een zodanige
wijze dat een gefundeerd antwoord kan worden gegeven op de centrale
onderzoeksvragen. Op een nog beperktere wijze de uitvoeringsorganen
binnentreden is naar het oordeel van de subcommissie niet verantwoord.
Een uitgebreidere wijze is mogelijk, maar zou een onevenredig beslag op
menskracht, middelen en tijd gaan leggen.

De nadere uitwerking van deze afwegingen treft U aan in de concrete
opzet van het onderzoek die als bijlage aan deze brief is toegevoegd De
subcommissie is in de keuze voor deze aanpak unaniem.

Een dergelijk onderzoek vergt zeker een jaar, de werkzaamheden van
de subcommissie tot nu toe, die uiteraard beschouwd kunnen worden als
de eerste fase van het onderzoek, buiten beschouwing gelaten Het vergt
bovendien een ruim budget, waarvan een schatting eveneens in de
bijlage is opgenomen. Een raming van de kosten van de enquête, zoals
bedoeld in artikel 29 van de Wet op de Parlementaire Enquête, zal
overigens afzonderlijk moeten worden opgesteld.

Het belang van dit onderzoek, de omvang ervan en de daaruit voort–
vloeiende kosten vragen om een brede legitimatie in de Kamer. Dit kan
tot uiting komen indien de Kamer een zelfstandige commissie in het
leven roept, met een duidelijk omschreven opdracht en een toereikend
budget, zoals in de bijlage opgenomen.

De Commissies stellen voor aan het beoogde onderzoek de gestalte
van een enquête te geven ondermeer op grond van de volgende overwe–
gingen :

- een onderzoek onder vigueur van de Wet op de Parlementaire
Enquête creëert optimale rechtszekerheid ten aanzien van instanties en
personen die bij een parlementair onderzoek betrokken raken. De weder–
zijdse rechten en plichten zijn duidelijk en precies geformuleerd en niet
voor tweeërlei uitleg vatbaar;

- door de recente toepassing van het enquêterecht heeft dit het odium
gekregen dat er op voorhand sprake moet zijn van misstanden. Hierdoor
heeft de idee postgevat dat het middel van de enquête ook alleen dan
dient te worden toegepast.
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Aangezien het onderhavige onderzoek is ingegeven vanuit de strikt
parlementaire overweging dat er onvoldoende zicht en inzicht bestaat op
en in het feitelijk functioneren van de uitvoeringsorganisatie en de
relaties tussen de uitvoeringsorganen, de Sociale Verzekeringsraad en
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zou de Kamer
door voor het nu voorgestelde onderzoek een enquêtecommissie in te
stellen de genoemde eenzijdige benadering van het instrument van de
enquête kunnen opheffen.

De voorzitter van de vaste Commissie voor sociale zaken
en werkgelegenheid,
Doelman-Pel

De voorzitter van de Commissie voor de rijksuitgaven,
Vermeend

De griffier van de vaste Commissie voor sociale zaken
en werkgelegenheid,
Van Dijk
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BULAGE UITWERKING ONDERZOEKSOPDRACHT

1 Inleiding

De onderzoekscommissie, die als subcommissie van de vaste
Commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid en van de commissie
voor de Rijksuitgaven op 21 mei 1992 is ingesteld, heeft de volgende
onderzoeksopdracht meegekregen:

«In het onderzoek moet centraal staan de vraag of in de huidige
situatie de uitvoeringsorganen een systeem van zelfbewaking ten aanzien
van hun functioneren in termen van rechtmatigheid en doelmatigheid
hanteren en welke resultaten een dergelijk systeem oplevert.

Gerelateerd aan de huidige Organisatiewet Sociale Verzekeringen gaat
het hierbij om doelmatigheid in beperkte zin (beheersdoelmatigheid),
namelijk doelmatigheid in relatie tot het beoordelen, toekennen en effec–
tueren van uitkeringsaanvragen. Inmiddels is aan het systeem van sociale
zekerheid een bredere doelstelling toegekend die kortweg is aan te
duiden als volumebeleid (het terugdringen van werkloosheid, al dan niet
veroorzaakt door ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid). Met de toene–
mende aandacht voor dit volumebeleid zal de uitvoering tevens beoor–
deeld moeten worden op de mate waarin zij bijdraagt aan het vermin–
deren van het aantal uitkeringen ZW, WAO/AAW en nWW.

Daarom moet ook aan de orde komen de vraag of, in welke mate en
om welke redenen er sprake is van een veranderingsproces gericht op
deze bredere doelstelling en of het systeem van zelfbewaking voldoende
garanties biedt op het beoordelen van de doeltreffendheid (beleidsdoel–
matigheid) van de uitvoering in deze zin, alsmede of het systeem van
zelfbewaking voldoende garanties biedt op continuïteit in dat verande–
ringsproces. Biedt het systeem die garanties, dan is het van belang na te
gaan tot welke resultaten dit leidt. Biedt het systeem die garanties niet,
dan moeten verklaringen gevonden worden voor het uitblijven daarvan en
zal onderzocht moeten worden welke mogelijke negatieve gevolgen dat
heeft opgeleverd.

Ook het door de SVr ontwikkelde (en deels nog te ontwikkelen)
toezichtsysteem, dat de zelfbewaking voor de totale uitvoeringsorgani–
satie moet garanderen, moet bij het onderzoek betrokken worden.»

Door de onderzoekscommissie is aan deze opdracht de volgende
uitwerking gegeven.

2 Hoofdlijn voor het onderzoek

De probleemstelling van het onderzoek luidt :
- hoe hebben de uitvoeringsorganen de wetswijzigingen in de WW,

ZW, WAO en AAW (of via andere weg door de Kamer in debat met de
regering uitgesproken wensen om tot wijziging van de uitvoering van
deze wetten te komen) in de afgelopen tien jaar in de uitvoeringspraktijk
vertaald;

- in welke mate hebben de uitvoeringsorganen getracht om de
doelstellingen, die met die wijzigingen werden beoogd, te effectueren;

- in welke mate hebben de uitvoeringsorganen getracht de invoering
op een doelmatige wijze te laten verlopen;

- functioneert er een systeem van zelfbewaking binnen de uitvoerings–
organen, dat er op gericht is om de effectuering van de met de wetswij–
zigingen door de wetgever beoogde doelstellingen en een efficiënte
invoering op een flexibele manier te bewaken.

Bij de implementatie van wijzigingen in genoemde wetten zijn in een
aantal gevallen ook andere wetten betrokken (b.v. WAGW, Toeslagenwet

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 730, nr. 2



en OSV). Slechts voor zover het vanuit een directe relatie met de vier
genoemde wetten noodzakelijk is zullen ook deze wetten bij het
onderzoek betrokken worden.

In theorie is een traject uit te zetten, dat gevolgd wordt om te komen
van een wetswijziging tot een verandering in de uitvoeringspraktijk. In
schema 1 (bijgevoegd) is dit traject weergegeven.

De algemeen geformuleerde probleemstelling leidt vervolgens tot de
volgende onderzoeksvragen :

- welke beleidsdoelstellingen en welke instrumenten om die beleids–
doelstellingen te realiseren heeft de wetgever voor ogen gehad met de in
het onderzoek betrokken wetswijzigingen;

- welke nadere regelgeving is door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid gegeven om richting te geven aan de
vormgeving van de uitvoering;

- op welke wijze heeft de Sociale Verzekeringsraad de wettelijke
maatregelen omgezet in uitvoeringsmaatregelen en de Federatie van
Bedrijfsverenigingen in circulaires en in hoeverre zijn de beleidsdoelstel–
lingen en instrumenten van de wetgever daarin terug te vinden;

- op welke wijze hebben de bedrijfsverenigingen, hun gemeenschap–
pelijke uitvoeringsorganen en de Gemeenschappelijke Medische Dienst
op bestuursniveau en op managementniveau zich bezonnen op de wijze
van invoering en hebben daarbij het realiseren van de door de wetgever
beoogde doelstellingen en het hanteren van de door de wetgever aange–
geven instrumenten een rol gespeeld;

- zijn er bij de uitwerking van de wijze van invoering door het bestuur
en het management van bovengenoemde organisaties andere dan door
de wetgever beoogde doelstellingen geformuleerd, die met de wetswij–
ziging bereikt zouden moeten worden;

- welke organisatorische consequenties heeft de invoering van de
wetswijziging gehad en is ten aanzien van de daaruit voortkomende
kosten een optimale verhouding tussen output en kosten nagestreefd;

- hoe is de wetswijziging door bovengenoemde organisaties omgezet
in interne regelgeving, procedures en werkinstructies ten behoeve van de
uitvoerenden en in hoeverre is getracht met deze regelgeving de door de
wetgever beoogde doelstellingen na te streven;

- wordt er in de uitvoeringspraktijk van de interne regelgeving
afgeweken en heeft dit positieve of negatieve invloed op de inspan–
ningen van bovengenoemde organisaties om de door de wetgever
beoogde doelstellingen te realiseren;

- hebben er in bovengenoemde organisaties terugkoppelingsmecha–
nismen gewerkt om te signaleren in hoeverre de door de wetgever
beoogde doelstellingen zouden worden gerealiseerd en in hoeverre bij
deze realisatie een betere verhouding tussen kosten en output bereikt
zou kunnen worden;

- zijn er door bovengenoemde organisaties signalen naar het minis–
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar de Sociale Verzeke–
ringsraad of naar anderen afgegeven in hoeverre de door de wetgever
beoogde doelstellingen niet of in mindere mate zouden worden gereali–
seerd en in hoeverre bij deze realisatie een betere verhouding tussen
kosten en output bereikt zou kunnen worden;

- op welke wijze hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkge–
legenheid, de Sociale Verzekeringsraad en de Centrale Fondsen zich
beraden op de wijze waarop de wetswijziging vertaald is naar de uitvoe–
ringspraktijk en welke signalen hebben zij daarover afgegeven aan
bovengenoemde organisaties;

- op welke wijze is de Tweede Kamer geïnformeerd door de staatsse–
cretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of door anderen over de
wijze, waarop de wetswijziging in de praktijk wordt uitgevoerd en over
eventuele problemen daarbij.
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3 Eerste fase van het onderzoek

In de eerste fase van het onderzoek is op verzoek van de commissie
door het SVr-secretariaat een inventarisatie gemaakt van de wijzigingen
in bovengenoemde vier wetten in de afgelopen tien jaar (de periode te
nemen van 1-1-1983 tot heden met uitzondering van nog bij de Staten–
Generaal in behandeling zijnde wetswijzigingen). Verder is door de staf
van de onderzoekscommissie gezocht naar de neerslag (in de vorm van
verslagen van mondeling overleggen, briefwisselingen of moties) van die
discussies tussen Kamer en regering, waarin uitspraken zijn gedaan over
gewenste wijzigingen in de uitvoering van de vier wetten.

De inventarisatie heeft een omvangrijke lijst van in de afgelopen 10
jaar ingevoerde c.q. gewenste maatregelen opgeleverd. Het is volgens de
commissie niet zinvol en doenlijk om al deze maatregelen op hun uitvoe–
ringsconsequenties te onderzoeken. Via een nadere selectie heeft de
commissie een inperking aangebracht, echter op een zodanige wijze dat
het onderzoek van de geselecteerde maatregelen toch een representatief
beeld geeft van hoe in het algemeen de vertaling van beleid naar
uitvoering plaats vindt en welke terugkoppelingsmechanismen daarbij
functioneren. Het gaat hier om een minimum aan clusters en onder–
werpen waarbij het nog mogelijk is tot een representatief beeld te
komen, omdat het anders niet mogelijk is de procesgang in zijn volle
breedte te beoordelen. De selectie is de volgende :

Cluster1
Wettelijk kader
a. Hoofdelement

Deelaspecten

Toegevoegde aspecten

b. Hoofdelement
Deelaspecten

Toegevoegde aspecten

Cluster 2
Wettelijk kader
a. Hoofdelement

Deelaspecten

Toegevoegde aspecten

b. Hoofdelement
Deelaspecten

nWW
toetreding
- vijfurencriterium
- beschikbaarheid voor arbeid
- arbeidsverledeneis
- fraude

uittreding
- artikel 76/scholing etc
- soliicitatiephcht
- sancties
- relatie bedrijfsverenigingen
- arbeidsvoorziening

ZW/WAO/AAW
toetreding
- melding, controle, begeleiding
en verzuimregistratie Ziektewet
- zesdemaands melding
- wijze van vaststelling
arbeidsongeschiktheid
- kontakten bedrijfsverenigingen
–GMD
- oneigenlijk gebruik

uittreding
- toepassing art. 30 Zw
(herplaatsing)
- afschaffing verdiscontering
- toepassing opstapje
- relatie bedrijfsverenigingen -
GMD
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Toegevoegde aspecten : - samenwerking met
arbeidsvoorziening
- toepassing WAGW

Cluster 3
Wettelijk kader : Toeslagenwet
Hoofdelement : Aanvulling andere uitkeringen tot

het minimumniveau
Deelaspecten : - begrip gezamenlijke

huishouding
- overgangsrecht
minimumdagloonbepalingen

Toegevoegd aspect : sancties

Bij de clusters staan de gebruikte aanduidingen voor:
Hoofdelement = beleidsmatig relevante

aanduiding voor het te
onderzoeken proces

Deelaspect = Specifieke ingang (wettelijke
maatregel) om het proces te
onderzoeken

Toegevoegd aspect = beleidsmatig relevante
omgevingsfactoren waaraan in
het onderzoek aandacht moet
worden besteed

De problematiek van het overgangsrecht, die in diverse clusters speelt,
zal als zelfstandig onderdeel onderzocht worden.

Van de geselecteerde onderwerpen is een nadere beschrijving
gemaakt, die de volgende elementen bevat:

- uit de toelichting op de wetswijzigingen en uit de parlementaire
behandeling is afgeleid wat de doelstellingen van die wetswijzigingen
waren;

- verder is vermeld met welke instrumenten de wetgever beoogde de
doelstellingen te bereiken;

- de wijziging in de beleidsdoelsteilingen moet afgezet kunnen worden
tegen de bestaande beleidsdoelstellingen. De wetgeving van dat moment
en de doelstellingen daarvan zijn dus ook in de beschrijvingen aange–
geven.

Deze beschrijvingen zijn gemaakt aan de hand van de volgende
stukken:

- het voor advies voorgelegde wetsvoorstel en de adviesaanvrage;
- het SVr-advies;
- het bij de Staten-Generaal ingediende wetsvoorstel en de parlemen–

taire behandeling;
- de wet, zoals in het staatsblad geplaatst;
- de nadere regelgeving (uitvoeringsbesluiten);
- jurisprudentie (voorzover deze leidt tot aanpassing van de uitvoe–

ringspraktijk).

4 Tweede fase van het onderzoek

In de tweede fase van het onderzoek worden de in § 2 aangegeven
onderzoeksvragen verder uitgewerkt per (elementen van een) wetswij–
ziging en per organisatie. De staf van de onderzoekscommissie heeft
hiervoor al het nodige voorwerk gedaan. De beantwoording van de eerste
en tweede onderzoeksvraag kan plaats vinden op basis van de beschrij–
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vingen, die het SVr-secretariaat in de eerste fase heeft gemaakt.
De door de commissie geselecteerde onderwerpen zijn ten behoeve

van de uitvoering van het onderzoek geclusterd. Deze clustering is tot
stand gekomen op basis van het criterium dat de geselecteerde maatre–
gelen in de praktijk in dezelfde procesgang (omdat het bijvoorbeeld gaat
om de toepassing van dezelfde wet) worden uitgevoerd. De reconstructie
van de gang van zaken rondom de invoering van de maatregelen en het
onderzoek naar de uitvoering in de praktijk kan dan in grote mate bij
dezelfde organisaties en personen plaats vinden.

Door middel van schriftelijke informatieverzameling en gesprekken
over die informatie wordt het veldonderzoek uitgevoerd. Op basis van het
verzamelde materiaal en een analyse daarvan vindt een rapportage aan
de commissie plaats, die de commissie als uitgangspunt kan gebruiken
voor de derde fase.

Voorafgaande aan de uitvoering van het veldonderzoek vindt er
mogelijk een pilot-onderzoek plaats, waarbij één bedrijfsvereniging
benaderd wordt om vragen te beantwoorden over één van de geselec–
teerde wetswijzigingen.

Het veldonderzoek kan per (cluster van) maatregel(en) uitgevoerd
worden door kleine onderzoeksteams van 3 personen, die onder regie
van de (uitgebreide) commissiestaf werken. Deze teams zouden derhalve
aangetrokken worden voor een specifiek afgebakend project, te weten:

* het verder verfijnen en aanscherpen van de door de staf ontworpen
vragenlijst;

* het uitzetten van de lijst bij de betrokken organisaties en het verza–
melen van de antwoorden daarop;

* het voeren van gesprekken met betrokkenen om een toelichting te
krijgen op de verkregen antwoorden en om een beeld te krijgen van de
uitvoering in de praktijk;

* het maken van een beschrijving van de feitelijke gang van zaken en
een eerste beantwoording van de onderzoeksvragen.

Voor deze onderzoeksteams dient gedurende 5 maanden op project–
basis onderzoekscapaciteit aangetrokken te worden bij wetenschappe–
lijke instituten en/of onderzoeksbureaus. Voor de coördinatie en de
aansturing van het werk van de onderzoeksteams dient aan de staf een
onderzoeksmanager toegevoegd te worden, die ruime ervaring heeft met
het doen van onderzoek in het betrokken onderzoeksveld.

Voor het analyseren van de resultaten dient de commissiestaf verder
uitgebreid te worden met nog eens 2 personen, die uit verschillende
disciplines afkomstig zijn. Hierbij denkt de commissie aan organisatie–
kunde en de juridische discipline. Verder is er vanaf deze fase een
full-time secretaresse nodig voor de op deze wijze uitgebreide commis–
siestaf.

De commissiestaf maakt vervolgens een analyse van het door de
onderzoeksteams aangedragen materiaal en bereidt daarmee tevens de
fase van het horen van personen door de commissie voor.

5 Derde fase van het onderzoek

De tweede fase levert een rapportage op waarin voor de geselecteerde
maatregelen een beschrijving en een analyse wordt gegeven van:

* de feitelijke gang van zaken bij de invoering van de maatregelen;
* een eerste beantwoording van de onderzoeksvragen;
* een analyse van de volledigheid van de beschikbare informatie.

Op basis van deze rapportage zal in de derde fase de eindrapportage
van de commissie tot stand moeten komen. In deze fase kan de
commissie gesprekken voeren met de betrokkenen om op die wijze tot
conclusies te komen over het in het onderzoek verzamelde materiaal.
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Met name zullen dan de oorzaken en argumenten, die ten grondslag
hebben gelegen aan de feitelijke gang van zaken, aan de orde komen. In
de eindrapportage worden antwoorden geformuleerd op de vragen, die
voortvloeiend uit de onderzoeksopdracht in de probleemstelling van het
onderzoek zijn gesteld.

In deze fase moet de commissie intensief ondersteund worden. Naast
de nu al ter beschikking staande staf (3 medewerkers) zal de griffier en
de secretaresse van de commissie vrijwel full-time ter beschikking van de
commissie moeten staan en zal de voor de tweede fase extern gezochte
ondersteuning van 2 personen gecontinueerd moeten worden. Samen
met de in de tweede fase ter beschikking gekomen rapportages van de
onderzoeksteams moeten in deze fase immers de uitkomsten van de
gesprekken met de betrokkenen worden verwerkt.

6 Achtergrondstudies

Om tot een afgewogen oordeel over de wijze van implementatie van
de geselecteerde maatregelen en het functioneren van de uitvoeringsor–
ganen te komen moet de beoordeling ervan afgezet worden tegen de
context, waarin èén en ander zich afspeelde. Om die context in beeld te
brengen is een aantal achtergrondstudies noodzakelijk, die gelijktijdig
met de bovengenoemde eerste twee fasen van het onderzoek tot stand
kunnen komen:

* een beschrijving van de historische ontwikkeling van de uitvoerings–
organisatie, toegespitst op de interne werkwijze en cultuur van de
verschillende organen. Per orgaan zal aan de hand van een algemene
beschrijving onderzocht worden hoe specifiek de ontwikkeling bij het
betrokken orgaan is geweest.

* een beschrijving van de feitelijke structuur van de uitvoeringsorgani–
satie, waarbij per orgaan een aantal relevante kengetallen wordt aange–
geven (organisatiegegevens, personeelsgegevens, financiële gegevens,
uitkeringsgegevens) en waarin de onderlinge functionele relaties duidelijk
worden.

* een beschrijving van de verschillende actoren, die binnen de uitvoe–
ringsorganisatie opereren, toegespitst op de belangen die worden
nagestreefd. Het gaat hierbij om :

* de bestuurders (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers
en eventuele onafhankelijke bestuurders);

* het professionele management (directie en middenkader) in de
uitvoeringsorganen;

* specifieke professionele beroepsgroepen (juristen, verzekeringsge–
neeskundigen, arbeidskundigen, eventueel uit te breiden met andere
groepen);

* de centrale organisaties van werkgevers en werknemers.
Deze beschrijving wordt in eerste instantie gemaakt op basis van

bronnenonderzoek. De resultaten hiervan kunnen later besproken worden
met vertegenwoordigers van de genoemde groeperingen.

De beschrijving van de feitelijke structuur van de uitvoeringsorgani–
satie zal door de staf zelf gemaakt worden. De twee andere genoemde
studies zullen uitbesteed moeten worden. De hiervoor benodigde
menskracht is op dit moment nog moeilijk in te schatten.

De resultaten van de achtergrondstudies zullen voor de aanvang van
de derde fase beschikbaar moeten zijn.
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7 Praktische implicaties van de onderzoeksopzet

De nu voorliggende onderzoeksopzet maakt duidelijk dat, wil er sprake
zijn van een gedegen onderzoek, de omvang veelomvattend is. Dit zal de
Kamer echter beter in staat stellen voldoende gelegitimeerd tot
uitspraken en oordelen te komen. De consequenties van deze aanpak zijn
zowel wat betreft hun feitelijke betekenis als in tijd en geld verder
strekkend dan tot op dit moment voorzien was.

De oorspronkelijk aan de commissie toegemeten tijd van een half jaar
is ontoereikend in het licht van de nu beoogde opzet. Een aanzienlijk
realistischer inschatting is minimaal een jaar. De commissie zou dan
direct na het zomerreces van 1993 kunnen rapporteren. Bijgevoegd is
schema 2, waarin de tijdsplanning per fase is aangegeven.

De thans aan de commissie ter beschikking staande staf is zowel qua
omvang als qua samenstelling evenmin toereikend. Zowel op het punt
van de uitvoering (onderzoekscapaciteit, ervaring met dit type onderzoek
e.d.) als de ondersteuning (documentatie, sekretariaat e.d.) zal een uitge–
breide staf beschikbaar moeten zijn. Daarnaast zullen opdrachten aan
derden moeten worden verstrekt voor het verrichten van achtergrond–
studies c.q. het aanleveren van materiaal hiervoor.

Een en ander leidt tot het volgende schema betreffende de door de
onderzoekscommissie per fase gewenste personele ondersteuning.

Bij dit schema wordt wellicht ten overvloede opgemerkt, dat de onder–
zoekers die belast worden met achtergrondstudies hier niet zijn
opgenomen, aangezien zij geen onderdeei zullen uitmaken van de
personele ondersteuning.

Beoogd wordt deze achtergrondstudies onder begeleiding van de
commissiestaf uit te besteden.

Schema personele ondersteuning onderzoekscommissie

1992
aug sep okt

0,5 griffier
1 ,0 griffier
3,0 stafmedewerker
1 ,0 secretaresse
2,0 deskundige
1 ,0 onderzoeksmanager
9,0 veldonderzoeker

eerste +

X

X X

X

X

tweede fase

X

X

X

X

X

nov dec
1993
jan feb mrt apr mei jun jul aug

derde fase

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X X

X X X X

X

X

X

Daarnaast zijn er - zoals gezegd - financiële consequenties die in de
onderstaande begroting globaal worden weergegeven.

Onderbouwing onderzoeksbudget

in
IV
v
VI
VII
VIII
IX

Personeel (additioneel)
13 maanden x 1,0 stafmedewerker
12 maanden x 0,2 stafmedewerker
12 maanden x 2,0 deskundige

6 maanden x 1,0 onderzoeksmanager
5 maanden x 9,0 veldonderzoekers

Totaal personeel
Personeel (intern)
1,8 stafmedewerker
1 griffier
1 secretaresse
Achtergrondstudies
Inrichting bureau
Werkconferenties e d
Stenografische dienst
Orukkosten
Onkosten gehoorden
Onvoorzien
Totaal onderzoeksbudget

85000
15000

250 000
175000

1 120000
1 645 000

PM
PM
PM

1 50 000
30000
25000

PM
PM

20000
25000

1 895 000
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Schema 1

Rezerina en parlement

Mlnister van SZW
(l.c. 3taataaecretaris)

Soclale Verzekerinssraad

SER advies~~

Wet

SVR advies I

AMVB
verordenlns

besluit

Federatie van Bedridfsverenizinzen circulaire
(adviserend)

Besturen bedriJfsverenizlneen beleidsreeel
richtiijn

Dlrecties bedrlJfsverenisinsen instructie

Afdelinashoofden bedridfsverenizinaen opdracht

Medewerkers bedrlJtsverenislnzen uitvoerine

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22730, nr. 2 11



Schema 2

Tijdschema uitvoering parlementair onderzoek uitvoeringsorganen sv

1992 1993
aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug

Eerste fase
aanpak onderzoek x x
vragen formuleren x x
Tweede fase
Pilotstudie x x
analyse pilot x
uitwerken veldonderzoek x x
achtergrondstudies x x x x x
veldonderzoek clusters x x x x x
analyse veldonderzoek x x x
rapportage analyse x
Derde fase
commissieverhoren x x x
rapport opstellen x x x
aanbieding rapport x
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