
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 1989-1990 Nr. 87c

20569

21063

Instelling van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
en regelen op het gebied van de
arbeidsvoorziening (Arbeidsvoorzieningswet)

Invoering Arbeidsvoorzieningswet

MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 24 april 1990

Inleiding

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de reacties van de
leden van een groot aantal fracties van de Eerste Kamer der Staten–
Generaa! op beide wetsvoorstellen. Bij de beantwoording van de
gestelde vragen is de volgorde van het voorlopig verslag zoveel mogelijk
aangehouden.

Algemeen

Het doet ons genoegen dat de fracties van het C.D.A., van de P.v.d.A.
en van de V.V.D. constateren dat de beide wetsvoorstellen tijdens de
uitvoerige behandeling in de Tweede Kamer zijn verbeterd. Wij zijn ons
ervan bewust dat met de inwerkingtreding van deze wetsvoorstellen niet
alle arbeidsmarktproblemen zijn opgelost. Wij zijn wel van mening dat er
zwaarwegende gronden zijn voor de voorgestelde wijzigingen van de
bestuurlijke inrichting en het wettelijk kader van het arbeidsvoorzienings–
beleid.

Over deze zwaarwegende gronden is uitvoerig gediscussieerd met de
Tweede Kamer en inmiddels is, zoals ook de P.v.d.A.-fractie opmerkt,
een brede politieke en maatschappelijke consensus gegroeid voor de met
beide voorgelegde wetsvoorstellen beoogde hervormingen. Essentieel
daarbij is in de eerste plaats de versterking van de betrokkenheid van de
sociale partners bij het arbeidsvoorzieningsbeleid. Een tweede belang–
rijke verandering is dat het arbeidsvoorzieningsbeleid via de 28 regionale
besturen, waarin ook de gemeenten zullen participeren, veel effectiever
dan thans het geval is, zich kan richten op de regionale arbeidsmarktbe–
hoeften.
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LEDEIM C.D.A. FRACTIE

Besluitvorming

De leden van de C.D.A.-fractie wijzen op het feit dat in overleg en
adviesorganen, zoals de Sociaal-Economische Raad (SER) en de
Stichting van de Arbeid de participatie weleens tijdelijk werd opgezegd.
Zij zijn van menig dat dit niet mag gebeuren in de besturen van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, omdat daardoor een onverantwoorde
stagnatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid kan optreden en de
overheidstaak ingevolge artikel 19 van de Grondwet in het gedrang zou
kunnen komen. Deze leden vragen of er waarborgen zijn tegen het
ontstaan van een dergelijke impasse en hoe zich dit «risico» verhoudt tot
de ministeriële verantwoordelijkheid.

Met hun deelname in de besturen voor de Arbeidsvoorziening
aanvaarden de organisaties van werkgevers en werknemers medeverant–
woordelijkheid voor het functioneren van een lichaam van openbaar
bestuur. Dat is een wezenlijk andere verantwoordelijkheid dan die welke
voortvloeit uit deelname aan een orgaan voor overleg en advies. In laatst–
genoemd geval blijft het openbaar bestuur, belichaamd cloor de
overheid, volledig tot functioneren in staat wanneer sociale partners
tijdelijk hun participatie opzeggen. In het geval van de deelname aan het
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBAj kan door een derge–
lijke gedragswijze dit lichaam van openbaar bestuur worden stilgelegd en
zal in elk geval altijd het functioneren ervan worden bemoeilijkt.

Met de leden van de C.O.A.-fractie zijn wij van mening dat daarom het
tijdelijk opzeggen van de participatie in het Centraal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening niet mag voorkomen. Ook stemmen wij in met hun
taxatie dat daardoor artikel 19 van de Grondwet in het gedrang zou
kunnen komen. Namelijk voor zover het arbeidsvoorzieningsbeleid een
instrument van werkgelegenheidsbeleid is en de overheid haar hande–
lingsmogelijkheden op het terrein van het arbeidsvoorzieningsbeleid
heeft ondergebracht bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Tegen het
toch op zeker moment tijdelijk opzeggen van de deelname aan het CBA
bestaan geen absolute waarborgen. Echter, het is ons in de afgelopen
tijd gebleken dat alle partijen die in de toekomst betrokken zijn bij de
besturen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, reeds invulling geven
aan hun verantwoordelijkheid. Niet alleen in woord maar juist ook in
daad worden door alle betrokken organisaties belangrijke bijdragen
geleverd. Hierbij valt te wijzen op de gestaag vorderende vormgeving van
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zelf en evenzo op de bereidheid tot
consensusvorming over in de CCBA aan de orde zijnde beleidsinhoude–
lijke onderwerpen.

Een belangrijke voorwaarde om een oplossingsgericht klimaat te
scheppen is het functioneren in het bestuur op voet van gelijkheid. Een
andere voorwaarde is er zorg voor te dragen dat partijen bij gewichtige
zaken niet gedwongen kunnen worden hen onwelgevallige besluit–
vorming voor hun rekening te moeten nemen.

Bij deze zorgvuldigheid geselecteerde en in de wet vermelde zaken is
een stemprocedure met gekwalificeerde meerderheid van toepassing.
Wij gaan er vanuit dat dankzij deze procedure de deelnemende organi–
saties, bij belangrijke kwesties, niet in een positie zullen komen dat zij
opzegging van de bestuursparticipatie overwegen.

Immers, een dergelijke procedure verschaft aan de bestuursgeleding
die in een minderheidspositie verkeert, een middel om af te dwingen dat
rekening wordt gehouden met haar afwijkende opvattingen. Ook is een
wettelijke voorziening getroffen om te voorkomen dat disfunctioneren
van het CBA, als gevolg van het onverhoopt toch afhaken van organi–
saties van werknemers en/of werkgevers, de Arbeidsvoorzieningsorgani–
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satie als lichaam van openbaar bestuur zou stilleggen. Artikel 115
verschaft in een dergelijk geval een mogelijkheid tot ingrijpen aan de
Kroon.

Budgetrecht

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen kernachtig te formuleren
hoe het budgetrecht in de uiteindelijke versie van de wet tot zijn recht
komt. Zij stellen ons inziens terecht dat het een onvervreemdbaar recht
van de Staten-Generaal betreft.

Het bestaan van dat recht heeft nooit ter discussie gestaan. Tïjdens de
behandeling van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet is wel de wijze
van hantering van het budgetrecht aan de orde geweest. Om het neven–
schikkend bestuursmodel kans van slagen te geven is geconstateerd dat
het budgetrecht op terughoudende wijze gehanteerd zou moeten
worden. Artikel 38 is via toevoeging van lid 3 zodanig aangepast dat er
procedurele waarborgen zijn geschapen die er zorg voor dragen dat
terughoudendheid gerealiseerd kan worden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal iedere twee
jaar schriftelijk zijn oordeel ter kennis van beide Kamers der Staten–
Generaal brengen inzake de vraag of de in de Arbeidsvoorzieningswet
genoemde rijksbijdrage voor het derde jaar dat volgt op het jaar waarin
het oordeel bepaald wordt, aanpassing behoeft. Zoals in de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel wordt opgemerkt, kunnen voorstellen tot
wijziging voortvloeien uit algemene budgettaire overwegingen dan wel
specifiek op de arbeidsmarkt gerichte overwegingen.

Aangezien voorstellen tot wijziging leiden tot wijziging van een wet, zal
het voorstel terdege beargumenteerd en gemotiveerd moeten worden.
Bespreking van de onderbouwing van het wijzigingsvoorstel in de beide
Kamers der Staten-Generaal, na voorafgaande advisering door de Raad
van State, geeft de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de garantie dat
wijziging van de rijksbijdrage niet lichtvaardig zal geschieden. Een
redelijk uitzicht op zekerheid en continuïteit inzake de aan de Arbeids–
voorzieningsorganisatie ter beschikking te stellen middelen is op deze
wijze gewaarborgd.

De leden van de C.D.A.-fractie vragen of de Algemene Rekenkamer
een bijzondere taak heeft ten aanzien van het budgetrecht van de Staten–
Generaal. Wij wijzen deze leden op artikel 114 van het voorliggende
wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet. In het eerste lid wordt geregeld
dat de Algemene Rekenkamer controle uitoefent op het financieel beheer
van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. In het vijfde lid wordt bepaald
dat de Algemene Rekenkamer daarbij aandacht besteedt aan de doelma–
tigheid van het beheer, de organisatie en het functioneren van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Deze controletaak stemt overeen met de taak die de Rekenkamer
thans heeft op grond van artikel 64 e.v. van de Comptabiliteitswet.
Hieraan willen wij toevoegen dat in artikel 106 e.v. van de Arbeidsvoor–
zieningswet het toezicht op de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is
geregeld. De toezichthouder bewaakt het handelen op het terrein van het
beheer en de administratie van de inkomsten en uitgaven, toetst
overeenkomstig artikel 109 enkele in de wet genoemde besluiten en
regelingen van het CBA preventief en kan op basis van artikel 112
besluiten van het CBA repressief toetsen op strijdigheid met het recht of
het algemeen belang.

Advisering

De C.D.A.-fractieleden vragen voorts of het CBA bijzondere taken zal
hebben in het kader van de advisering ten behoeve van wetgeving en of
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er afspraken zijn gemaakt met andere adviesorganen om overlapping te
voorkomen.

Thans is de Raad voor de Arbeidsmarkt, een commissie van de
Sociaal-Economische Raad (SER), ingesteld ex artikel 43 van de Wet op
de bedrijfsorganisatie, belast met advisering over het te voeren arbeids–
marktbeleid. Deze taak zal gedeeltelijk vervallen op het moment dat de
Arbeidsvoorzieningswet in werking treedt en het CBA een adviesrol zal
gaan vervullen, zoals in artikel 76 is bepaald. De Raad zal dan op eigen
verzoek worden opgeheven.

De wettelijk vastgelegde taak van de SER als adviesorgaan van de
regering inzake alle belangrijke sociale en economische beleidsvoor–
nemens blijft ongewijzigd. Over de verdeling en de onderlinge
afstemming van taken tussen de SER en het CBA zal overleg plaats–
vinden, zowel tussen deze organen onderling, als tussen deze organen en
de overheid. Hetzelfde geldt ten aanzien van andere adviesorganen.

Samenstelling RBA's en taken

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen vervolgens op welke
wijze de Stichting van de Arbeid zal bepalen welke organisaties repre–
sentatief kunnen worden geacht voor het doen van een voordracht voor
de benoeming van regionale bestuursleden.

Wij gaan ervan uit dat de Stichting het belang inziet van een zo groot
mogelijke betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het arbeids–
voorzieningsbeleid. Voor het regionale niveau zal dit ongetwijfeld
inhouden dat de Stichting van de Arbeid zal willen zorgdragen voor een
breed draagvlak van de in de desbetreffende regio representatieve
organisaties van werkgevers en werknemers. Uitvoeriger dan dit reeds is
geschied in de memorie van toelichting en tijdens de behandeling van
het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet in de Tweede Kamer, kunnen
wij hierop thans niet ingaan, aangezien de in de artikelen 12 en 25
aangeduide aanwijzing van organisaties de verantwoordelijkheid van de
Stichting van de Arbeid is.

Dezelfde leden verzoeken aan te geven wat de totstandkoming van de
RBA's betekent voor de provinciale sociaal-economische adviesraden.
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet in
de Tweede Kamer is middels een amendement aan artikel 25 een nieuw
zevende lid toegevoegd waarin wordt bepaald dat een negende of tiende
lid en plaatsvervangend lid van de Regionale Besturen voor de Arbeids–
voorziening (RBA's) kunnen worden benoemd op voordracht van het
provinciaal bestuur in de desbetreffende provincie. Deze provinciale
vertegenwoordigers, benoemd als tiende lid, krijgen een zetel zonder
stemrecht in de RBA's. Mogelijk ontstaat een noodzaak tot afstemming
met de taakstelling van de provinciale sociaal-economische adviesraden.
Wij gaan ervan uit dat de provinciale vertegenwoordigers zullen zorgen
voor een goede communicatie en afstemming met de provinciale
sociaal-economische overleg– en adviesorganen.

Wij kunnen de leden van de C.D.A.-fractie verzekeren dat artikel 17
van het wetsvoorsel Arbeidsvoorzieningswet niet tot gevolg kan hebben
dat een geleding meer of minder dan drie leden zal tellen. Het aantal
leden per geleding is in artikel 12, respectievelijk 25, nadrukkelijk vastge–
steld op drie. Artikel 17, respectievelijk 29, opent alleen de mogelijkheid
het aantal stemmen per lid hoger of lager vast te stellen dan 1. Deze
bepaling kan gevolgen hebben voor het nemen van besluiten bij gekwali–
ficeerde meerderheid.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 569 en 21 063, nr. 87c



Relatie SER-CBA

De C.D.A.-fractieleden gaan vervolgens in op de relatie tussen de SER
en het CBA. Hiervoor hebben wij, in antwoord op een eerdere vraag van
deze leden, reeds aangegeven dat de Raad voor de Arbeidsmarkt, die
een commissie is van de SER, zal worden opgeheven zodra de Arbeids–
voorzieningswet in werking treedt en dat overigens overleg tussen de
SER en het CBA zal plaats hebben over afstemming.

De leden vragen of in dit verband het voorontwerp van de Wet
inkomensvoorziening werkloze schoolverlaters (van 8 maart 1990) ook
zou zijn voorgelegd aan het CBA. Dit is niet het geval. De adviestaak van
het CBA betreft het arbeidsvoorzieningsbeleid. Het genoemde
voorontwerp bevat een aantal aanpassingen in de uitkeringsrechten van
werkloze jongeren en ligt dus niet op het terrein van het CBA.

Genoemde leden vragen of in de adviezen van het CBA ook met
meerderheids– en minderheidsstandpunten zal worden gewerkt.
Inderdaad zal op die wijze worden gewerkt. In artikel 18 van het concept–
reglement van werkzaamheden voor het CBA, dat is gebaseerd op artikel
18, lid 1, van de Arbeidsvoorzieningswet, wordt bepaald dat in het door
het CBA uit te brengen advies desgewenst de minderheidsstandpunten
worden opgenomen.

Relatie CBA-RBA's

De leden van de C.D.A.-fractie geven in het voorlopig verslag aan het
ermee eens te zijn dat de delegatie naar het regionaal nivéau zo groot
mogelijk dient te zijn. Zij vragen of er garanties zijn wat dat betreft.

De wet biedt de structuur voor een vergaande decentralisatie en ook
de inzet van de toekomstige bestuurspartijen is nadrukkelijk gericht op
een zo groot mogelijke delegatie van bestuursbevoegdheden naar het
regionale niveau. Garanties dienaangaande zijn er echter niet en het is
ook niet de bedoeling geweest die te creëren. Wijzigingen in de
maatschappelijke waardering voor een centrale dan wel decentrale
besturing kunnen tot gevolg hebben dat in een bepaalde tijd de delegatie
van bevoegdheden als juist wordt ervaren en in een andere tijd als te
vergaand of als onvoldoende wordt beoordeeld.

In het huidige tijdsgewricht bestaat een vrij algemene voorkeur voor
het decentrale model en die voorkeur zal worden teruggevonden in de
wijze waarop het CBA zijn in de wet gegeven bevoegdheden zal
uitwerken. Wij verwijzen in dit verband naar een bijlage bij het ook aan
het parlement toegezonden Landelijk Meerjaren Beleidskader
1990-1994 van het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening,
waarin de interne bestuursfilosofie van de Arbeidsvoorzieningsorgani–
satie is beschreven. Daarin is duidelijk het zwaartepunt gelegd bij het
regionale bestuursniveau.

Tegen deze achtergrond is door de Centrale Commissie van Bijstand
en Advies (CCBA), waarin de toekomstige bestuurspartijen zijn vertegen–
woordigd, ook de discussie gevoerd over de verdeling van de middelen
over de regionale besturen ex artikel 56.

In een nota die de bestuursleden als discussiestuk aan hun achter–
bannen hebben voorgelegd, wordt voorgesteld om aan de regionale
besturen in beginsel voor alle uitgaven die zij feitelijk in de regio zullen
doen, zonder nadere oormerking middelen beschikbaar te stellen. In de
nota wordt daarvoor een bedrag genoemd van ruim één miljard gulden
Voorgesteld wordt het totale regionale budget volgens een vaste verdeel–
sleutel over de RBA's te verdelen.

Een dergelijke systematiek van middelenverdeling zou een belangrijke
voorwaarde scheppen voor het realiseren van ruime eigen beslissingsbe–
voegdheden voor de RBA's. Deze zullen vrij zijn die middelen naar eigen
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inzicht te besteden met inachtneming van de richtlijnen die jaarlijks
worden vastgesteld in het Landelijk Meerjaren Beleidskader. Een
eventuele herziening van het besluit ex artikel 56 kan alleen plaatsvinden
na overleg met de RBA's, dat wil zeggen na een brede en open discussie
over de motieven.

Beroepskeuzevoorlichting

De C.D.A.-fractieleden stellen vervolgens een aantal vragen over de
beroepskeuzevoorlichting. Zij vragen zich af of het gevaar dreigt dat
korte termijn belangen van opleidingsinstituten en/of de arbeidsmarkt
botsen met de individuele keuzevrijheid.

In onze visie is er geen tegenstelling tussen individuele keuzevrijheid
en het belang van de arbeidsmarkt. Het gaat bij de studie– en beroeps–
keuze uiteindelijk om het vinden van een beroep en om de mogelijkheid
om beroepswensen daadwerkelijk te realiseren. De mogelijkheid om deze
wensen te realiseren is sterk afhankelijk van de maatschappelijke
omstandigheden. Het arbeidsmarktperspectief moet in een goede
beroepskeuzevoorlichting worden meegewogen, teneinde tot een reali–
seerbare keuze te komen.

Als zodanig is de studie– en beroepskeuzevoorlichting geen doel op
zichzelf, maar een middel en instrument om zowel preventief als curatief
een meer effectief en efficiënt allocatie-proces te realiseren. Via het
toezicht van de inspectie beroepskeuzevoorlichting en de onderwijsin–
spectie zal over de kwaliteit van de dienstverlening worden gerappor–
teerd.

Voortgaande met dit onderwerp antwoorden wij deze leden dat indivi–
duele personen direct toegang hebben tot een Regionaal Diensten–
centrum (RDC) voor specialistisch advies, begeleiding en voorlichting.
Ten aanzien van de door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gesubsidi–
eerde dienstverlening zal echter de beperking gelden dat de cliënten
binnen de door het RBA gestelde criteria dienen te vallen. In de Beleids–
notitie «Regionalisatie intermediaire voorzieningen studie– en beroeps–
keuzevoorlichting en onderwijs-arbeid» (kamerstuk 21 453, nr. 1 en 2),
die op 31 januari jl. aan de Tweede Kamer is gezonden, wordt voorge–
steld dat het RBA de bestedingscategorieën voor het geoormerkte
bedrag ten behoeve van de niet-ingeschrevenen vaststelt. De beste–
dingscategorieën omvatten aard en inhoud van activiteiten en een
aanwijzing van de doelgroepen.

De regionale dienstencentra zullen inderdaad over eigen middelen
kunnen beschikken voor zover zij contracten voor te verlenen diensten
hebben gesloten. Zo spoedig mogelijk na de bespreking van genoemde
beleidsnotitie in de Tweede Kamer zal een subsidieregeling ten behoeve
van de regionale centra worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is
budgettaire neutraliteit ten opzichte van de huidige situatie. Ten behoeve
van het afsluiten van contracten met RDC's komt aan de onderwijsinstel–
lingen f 34,9 miljoen ter beschikking en aan de RBA's f 9,9 miljoen. voor
de platformfunctie onderwijs-arbeid zal een basisbedrag (lump-sum) ter
beschikking worden gesteld, waarmee een bedrag van f 5,2 miljoen is
gemoeid.

Wij antwoorden deze leden voorts op hun vraag naar de verhouding
tussen de RDC's en de Contactcentra Onderwijs-Arbeid (COA's) dat de
COA's een herkenbaar onderdeel zullen vormen van de RDC's. Het
platform onderwijs-arbeid dat met de COA's is gecreëerd, zal worden
gehandhaafd. In de eerder genoemde Beleidsnotitie wordt voorgesteld
door middel van een convenant tussen het RDC-bestuur en de
deelnemers aan het regionale platform afspraken te maken over de
samenstelling, het werkgebied, de taken, de bevoegdheden en de
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werkwijze van het platform en over de ondersteuning die het RDC het
platform zal bieden.

Scholing

De leden van verschillende fracties hebben in het voorlopig verslag
vragen gesteld over scholing. Daarbij komen de volgende centrale
thema's aan de orde:

a. de verhouding tot de wetsvoorstellen Kaderwet volwassenenedu–
catie (KVE) en de Wet cursorisch beroepsonderwijs (WCBO);

b. de positie van de onderwijsinfrastructuur;
c. de positie van Centra Vakopleiding en Centra voor Beroepsoriëntatie

en Beroepsoefening (CBB's);
d. de zorg voor adequate scholing voor moeilijk plaatsbaren.

Ten aanzien van deze thema's willen wij eerst een aantal algemene
oprnerkmgen rnaken, alvorens in te gaan op de concrete vragen van de
fractieleden.

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft tot taak een doelmatige en
rechtvaardige aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te
bevorderen Voor het bereiken van dit doel zijn zowel bemiddelmgs– als
scholingsactiviteiten van wezenlijk belang. De Arbeidsvoorzieningsorga–
nisatie zal scholing bevorderen door:

a. het nemen van beslissmgen over het met eigen middelen finan–
cieren van scholing;

b. het nemen van beslissingen over de aanwending van de middelen,
die de rijksoverheid voor scholing beschikbaar stelt.

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie houdt daarbij rekening met de
wetsvoorstellen inzake volwasseneneducatie en cursorisch beroepson–
derwijs, die bij de Tweede Kamer zijn ingediend. Deze wetsvoorstellen
geven de Arbeidsvoorzieningsorganisatie op basis van arbiedsmarktover–
wegingen een planningsbevoegdheid voor het door de overheid gefinan–
cierde beroepsonderwijs voor volwassenen. Deze planning voorziet erin
dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie:

- de (regionale) scholingsbehoeften in het algemeen en van werklozen
of met werkloosheid bedreigden in het bijzonder vaststelt;

- de beschikbare capaciteit voor deeltijd-MBO over regio's verdeelt en
binnen de regio's over opleidingsrichtingen;

- op het terrein van de specifieke scholing op grond van prijs, kwaliteit
en levertijd beslist welke instelling welke scholingsactiviteiten uitvoert.

Voor de komende vier jaar worden afspraken gemaakt over de
capaciteit van de instellingen die nu geheel door het arbeidsvoorzie–
ningsapparaat in stand worden gehouden: de Centra Vakopleidmg, de
(CBB's) en de Vrouwenvakscholen. Over de omvang van deze scholings–
capaciteit worden binnen het CBA afspraken gemaakt. Bij de in de
wetgeving voorziene evaluatie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en
de KVE zal ook de gang van zaken op het terrein van scholingsplanning
en de positie van de Centra Vakopleiding, de CBB's en de Vrouwenvak–
scholen worden bezien.

Voor de uitvoering van de scholingsactiviteiten van de Arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie zal de reguliere capaciteit van de Centra Vakopleiding,
van de CBB's en van de Vrouwenvakscholen volledig worden benut. Voor
scholingsprojecten die extern moeten worden ingekocht, zal de onder–
wijsinfrastructuur zoveel mogelijk worden ingeschakeld. De Arbeidsvoor–
zieningsorganisatie moet de onderwijs-infrastructuur altijd in de
gelegenheid stellen een uitvoeringsvoorstel te doen. Bij de beoordeling
daarvan zijn de criteria prijs, kwaliteit en levertijd doorslaggevend.
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De onderwijsinstellingen voor het initieel onderwijs zullen in de
toekomst worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, zoals dat thans het geval is. Het RBA heeft ten aanzien
van deze scholen geen monopoliepositie. Oe scholen kunnen wel ten
behoeve van de scholing voor de openbare arbeidsvoorziening
additionele opdrachten van het RBA krijgen.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is door de leden Van de
Camp en Leijnse in een motie gevraagd op korte termijn de regionale
samenwerking tussen onderwijsvoorzieningen te bevorderen, teneinde de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie in staat te stellen de scholingsvraag aan
een vorm van regionaal educatief overleg voor te leggen. Het kabinet
heeft in zijn standpunt bij het advies van de Commissie voor de toetsing
van de wetgevingsprojecten inzake het wetsvoorstel IKVE aan de Tweede
Kamer meegedeeld dat de overheid met de sociale partners en met het
betrokken onderwijsveld overleg voert over de vormgeving van de
regionale samenwerking in de onderwijsinfrastructuur. Binnenkort zal een
beleidsnotitie over dit onderwerp, alsmede een nota van wijziging inzake
het ingediende wetsvoorstel IKVE, aan de Tweede Kamer worden
voorgelegd. In de nota van wijziging wordt afgezien van een Invoe–
ringswet en uitgegaan van een Kaderwet volwassenen educatie (KVE).

Het arbeidsvoorzieningsbeleid zal, conform hetgeen in het Landelijk
Meerjaren Beleidskamer 1990-1994 is meegedeeld, in het bijzonder zijn
gericht op moeilijk plaatsbare groepen als langdurig werklozen, vrouwen
en minderheden. De onderwijsinfrastructuur zal bij de scholing van deze
groepen, via de hierboven geschetste procedure, zoveel mogelijk worden
betrokken. Van een verlies aan «doelgroepexpertise» zal dan ook geen
sprake zijn.

Tegen de achtergrond van de hierboven gegeven algemene informatie
zullen wij nu ingaan op de meer concrete vragen van de C.D.A.-fractie
over scholing.

Deze leden wijzen erop dat bij de evaluatie over vier jaar ook zal
worden bezien of een grotere betrokkenheid van de Arbeidsvoorzienings–
organisatie bij het leerlingwezen gewenst en mogelijk is. De
C.D.A.-fractieleden vragen of hieruit mag worden afgeleid dat de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen gedurende de eerste vier jaar
de eerst verantwoordelijke minister voor de kwaliteit van dit onderwijs
blijft. Wij antwoorden deze leden dat dit niet alleen de eerste vier jaar
het geval zal zijn, maar ook daarna.

Dezelfde leden vragen zich af op welke wijze in de eerste jaren
aandacht zal worden besteed aan de plaatsings–, bij– en omscholingsmo–
gelijkheden voor de langdurig werklozen die behoefte hebben aan een
H(B)0-opleiding, als die opleidingen in de eerste tijd nog niet bij het
afstemmingsbeleid worden betrokken. Wij wijzen erop dat in het
Wetsvoorstel cursorisch beroepsonderwijs wordt aangegeven dat
H(B)0-opleidingen niet worden gerekend tot het cursorisch beroepson–
derwijs. Dit betekent dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie wat betreft
deze opleidingen nu en in de toekomst niet is gebonden aan afspraken
en naar eigen keus scholingsactiviteiten kan inhuren.

De C.D.A.-fractieleden verwijzen naar een persbericht van 19 maart
1990 van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over de het
wetsvoorstel IKVE en vragen of de organen voor het Regionaal Educatief
Overleg (REO's) komen te vervallen. Inderdaad mag uit het persbericht
worden afgeleid dat er een voornemen is om de verplichting tot het
vormen van REO's te laten vervallen. In de binnenkort aan de Tweede
Kamer voor te leggen beleidsnotitie zal nader worden ingegaan op de
toekomstige regionale samenwerking in de onderwijsinfrastructuur. Ook
bij de behandeling van de IKVE zal de regionale samenwerking aan de
orde komen.
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Over de afstemming met het cursorisch agrarisch onderwijs, waarnaar
deze leden vragen, merken wij op dat omtrent besluiten over het
aanwenden van middelen voor scholing op het gebied van het landbouw–
onderwijs overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur–
beheer en Visserij zal dienen te bestaan. Indien geen overeenstemming
wordt bereikt, kan deze minister het plan voor het cursorisch landbouw–
onderwijs vaststellen.

Tijdpad voorbereidingen

Het tijdpad dat ons voor ogen staat voor de voorbereidingen voor de
nieuwe organisatie, is in belangrijke mate afhankelijk van het tijdstip
waarop de Eerste Kamer zich plenair zal uitspreken over de wetsvoor–
stellen. Wij antwoorden de leden van de C.D.A. fractie dat het, gezien
complicaties op financieel en personeel gebied, in ieder geval niet goed
mogelijk is de zeffstandige organisatie gedurende het lopende kalen
derjaar te realiseren.

Indien de wetsvoorstellen voor het zomerreces worden aangenomen,
zal echter reeds deze zomer worden begonnen met regioale besturen «in
oprichting». Ook het CBA zal dan als bestuur i.o. gaan werken. Wij
achten het namelijk van groot belang dat de bestuursstructuur reeds zo
goed mogelijk gaat functioneren, teneinde met name de regionale
besturen te betrekken bij de beleidsplanning voor de komende jaren.

Ook menen wij dat een zekere inwerktijd nodig is, waarin men de
organisatie moet leren kennen, zich moeten kunnen buigen over wijze
van vergaderen, besluitvorming etc. Indien dat reeds kan gebeuren voor
de datum waarop de Arbeidsvoorzieningswet in werking treedt en het
openbaar lichaam Arbeidsvoorzieningsorganisatie een feit is, zal veel tijd
gewonnen zijn en kan de organisatie zich van het begin af aan krachtig
concentreren op haar taken betreffende de beleidsuitvoering.

Bestedingen financiële middelen

De aan het woord zijnde leden vragen vervolgens naar de besteding in
hoofdlijnen van de financiële middelen.

Overeenkomstig artikel 44 van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzie–
ningswet zal in de begroting van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
onderscheid worden gemaakt tussen beheersuitgaven en uitgaven voor
landelijk en regionaal beleid.

Het proces van begrotingsvoorbereiding voor het jaar 1991 is thans
gaande. Daarbij wordt er voorlopig van uitgegaan dat de aandelen van de
beheersuitgaven en de beleidsuitgaven in de voor 1991 voorlopig vastge–
stelde rijksbijdrage respectievelijk ca. 29% en ca. 71% zullen zijn. Ten
opzichte van de begroting 1990 zou dit voor de beheersuitgaven een
lichte toename betekenen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in de
toekomst beheersuitgaven moeten worden gedaan die in de huidige
situatie niet aan de orde zijn, zoals voor huisvesting, bestuurskosten,
eigen CAO e.d.

In het algemeen echter zullen er geen grote verschillen met de huidige
situatie zijn. In de komende jaren heeft het centraal bestuur de vrijheid
de begroting wat betreft het beheers– en beleidsuitgaven naar eigen keus
af te stemmen op de in de Arbeidsvoorzieningswet neergelegde doel– en
taakstellingen. Hierop kunnen wij niet vooruitlopen.

Gebiedsindeling

Verschillende fracties vragen om een toelichting op de gebiedsin–
deling, zoals die nu voorlopig is vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 9 van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet
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zal het CBA, met inachtneming van artikel 7 van de Wet gemeenschap–
pelijke regelingen (WGR), het aantal en de werkgebieden van de
regionale besturen vaststellen. De C.D.A. fractieleden vragen naar de
criteria die hebben gegolden voor de voorlopige indeling en in het
bijzonder waarom het samenwerkingsgebied Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn deel uitmaken van de regio
Haarlem.

In de schriftelijke stukken met betrekking tot de behandeling van het
wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet in de Tweede Kamer is op de
totstandkoming van de voorlopige gebiedsindeling uitvoerig ingegaan.
Wij willen hier de besluitvorming graag nog eens kort toelichten.

De voorlopige gebiedsindeling is een voorstel van de interdeparte–
mentale en tripartite samengestelde projectgroep die nauw betrokken is
geweest bij de voorbereidingen voor het wetsvoorstel Arbeidsvoorzie–
ningswet. Dit voorstel is tot stand gekomen na overleg met de regionale
organisaties van werkgevers en werknemers en met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Ook is, zoals in artikel 9 van het wetsvoorstel
Arbeidsvoorzieningswet is bepaald, rekening gehouden met de Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR).

De belangrijkste criteria voor de voorgestelde indeling in 28 regio's
waren:

- samenhang in termen van economisch verkeer en arbeidsmarktbe–
wegingen;

- bestuurlijke hanteerbaarheid: beperking in aantal RBA's en in de
omvang van de regio's, zodat een derde bestuurslaag niet nodig zou zijn
en elk RBA voldoende contact zou kunnen houden met de regionale
arbeidsmarkt;

- aansluiting bij de gebiedsindeling voor de bestuurlijke samenwerking
van gemeenten krachtens de WGR;

- de beschikbaarheid van een toereikende scholingsinfrastructuur.

Het WGR-criterium, dat als voorlaatste is genoemd, is zoveel mogelijk
aangehouden, teneinde te kunrien aansluiten op de reeds bestaande
samenwerkingsverbanden van gemeenten. De RBA-gebieden zijn
meestal groter dan de WGR-gebieden. Indien dat het geval is vormen de
RBA-gebieden een samenvoeging van WGR-gebieden.

Eén WGR-gebied werd echter, op grond van bestuurlijke hanteer–
baarheid, te groot geacht om als RBA-gebied te fungeren. Dit gebied, de
Agglomeratie Amsterdam zou, gemeten naar de omvang van de beroeps–
bevolking en de werkgelegenheid, in vergelijking met de andere RBA's,
ook onevenredig groot zijn. Het noordelijk gedeelte, inclusief Amsterdam
zelf, vormt echter in redelijke mate een arbeidsmarkteenheid en is
daarom in de voorgestelde gebiedsindeling als regio aangewezen.

LEDEN P.v.d.A. FRACTIE

Besluitvorming

De leden van de fractie van de P.v.d.A. gaan in op de constructie van
gekwalificeerde meerderheden bij besluiten van gewichtige aard. Zij
constateren dat voorstellen die de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en het parlement onwelgevallig zijn, kunnen worden
geblokkeerd, maar dat deze constructie niet garandeert dat zeer sterke
wensen van regering en parlement steeds door het CBA zullen worden
gehonoreerd.

Zij concluderen dat de besluitvormingsstructuur gelijkelijk uitwerkt
voor de drie geledingen, zij het dat «de overheid als wetgever, begro–
tingswetgever en toezichthouder, buiten het CBA om over instrumenten
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beschikt die ook de besluitvorming binnen het CBA kunnen beïnvloeden».
Zij zijn echter van mening dat het risico van patstelling in de besluitvor–
mingsstructuur is ingebouwd. In dat verband leggen deze leden een
casuspositie voor inzake de mogelijkheden van oormerking van gelden
voor maatregelen ten behoeve van een specifieke groep, waarop wij
graag willen reageren.

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft als taak het bevorderen van
een doelmatige en rechtvaardige aansluiting van vraag en aanbod van
arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. De voorgelegde casuspositie kan
worden beschouwd als een mogelijke operationalisering van de recht–
vaardigheidscomponent van de dubbele doelstelling. Deze benadering
die uitgaat van een middelenoormerking op maatregelen en instru–
menten, doet naar onze mening echter niet voldoende recht aan een
aantal aspecten die van belang zijn bij de inpassing in arbeid van
doelgroepen.

Ten eerste duur het traject dat door personen verkerend in een grote
achterstandssituatie, doorlopen moet worden voordat het uiteindelijke
doel - inpassing in regulier, ongesubsidieerd werk - gerealiseerd kan
worden, doorgaans verschillende jaren. De planning van een dergelijk
traject vereist bovendien samenwerking tussen meerdere regionaal
werkende organisaties. Van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt
verwacht dat zij, in overleg met de andere regionale organisaties, het
gehele traject stuurt en controleert.

Ten tweede is de precieze vormgeving van het traject afhankelijk van
de individuele diagnose van de betrokken personen en van de mogelijk–
heden die de concrete arbeidsmarkt biedt. Het betreft hier in hoge mate
een regionale uitwerkingsproblematiek.

Meer in het algemeen willen wij ten aanzien van de voorgelegde
casuspositie opmerken dat centrale sturing ten aanzien van de rechtvaar–
digheidsdoelstelling het beste tot zijn recht komt als wordt aangesloten
bij het uiteindelijke doel van de activiteiten van de Arbeidsvoorzienings–
organisatie en dat is het realiseren van bemiddelingen naar reguliere en
ongesubsidieerde arbeid. Deze zogenaamde output-doelstellingen zijn in
het huidige beleidskader wat betreft de doelgroepen gedifferentieerd.

Voor de kwantitatieve doelen is een groeipad uitgezet naar 1994. In
dat jaar dient de situatie bereikt te zijn dat de bemiddeling van vrouwen
en etnische minderheden naar reguliere arbeidsplaatsen evenredig is met
het aandeel in het totaal van de bij de arbeidsbureaus ingeschreven
werkloze werkzoekenden. De consequentie van deze centrale doelformu–
lering is dat de regio zal moeten aangeven hoe deze output kan worden
gerealiseerd. In de regionale beleidsplannen zal dan worden vermeld
welke instrumenten en maatregelen hiertoe zullen worden ingezet.

Budgetrecht

Ook de leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen naar de
meerwaarde van de vastlegging in de Arbeidsvoorzieningswet van de
omvang van de rijksbijdrage.

In aansluiting op hetgeen wij dienaangaande reeds aan de leden van
de C.D.A.-fractie hebben geantwoord, wijzen wij op de zorgvuldigheid
die met de voorgestelde procedure wordt beoogd. Samenvattend kunnen
wij stellen het eens te zijn met de interpretatie die de leden van de
P.v.d.A.-fractie geven aan het aan artikel 38 toegevoegde lid 3. Dit
spreekt de intentie uit dat van het budgetrecht, in volle omvang van
kracht zijnde, een terughoudend gebruik zal worden gemaakt en schept
de waarborgen dit ook mogelijk te maken.
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Inkomsten uit heffingen

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen naar de betekenis van de in het
wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid om de Arbeidsvoorzieningsorgani–
satie mede te financieren uit heffingen in de vorm van een opslag op de
WW-premie. Met name willen zij weten of dat vooralsnog louter een
hypothetische mogelijkheid betreft of dat er thans reeds enige, wellicht
slechts ruw uitgewerkte gedachten over toepassing van die mogelijkheid
bestaan.

In algemene zin merken wij op dat het wetsvoorstel de mogelijkheid
opent om langs genoemde weg een inkomensbron te scheppen. De in
het wetsvoorstel neergelegde verplichting tot besluitvormig op dit punt
met gekwalificeerde meerderheid, betekent dat één en ander alleen te
realiseren is met instemming van alle betrokken geledingen.

Er zouden zich echter situaties kunnen voordoen waarin deze vorm van
financiering meer voor de hand ligt dan een financiering met rijksmid–
delen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de
Sociale Verzekeringsraad (SVR) recentelijk hierop gewezen, als een
mogelijkheid om de kosten van banenpools te financieren uit sociale
verzekeringsgelden, voor zover die betrekking hebben op personen met
een WW-uitkering. Een advies hierover wordt in juni van dit jaar
verwacht.

De leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen er terecht op dat er dan compli–
caties kunnen optreden bij de netto-nettokoppeling van minimumloon en
minimumuitkeringen, voor zover de toeslag geheel of gedeeltelijk zou
worden geheven op het werknemersaandeel in de werkloosheidspremies.
Dit zal dan ook in een voorkomend geval een punt van aandacht zijn voor
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zowel voor zijn
standpuntbepaling in het CBA als voor het verlenen van zijn goedkeuring
ex artikel 109 van de Arbeidsvoorzieningswet.

Overigens wijzen wij erop dat de differentiatie van het netto–
minimumloon per bedrijfstak, als gevolg van verschillen in het werkne–
mersdeel van de WW-premie, niet nieuw is. Ook thans is de premie die
ingevolge de wachtgeldfondsen wordt ingehouden, per bedrijfstak (en
zelfs per risicogroep) verschillend.

Vergunningenbeleid

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of het prijsgeven van de
monopoliepositie van de openbare arbeidsbemiddeling niet het risico in
zich draagt dat een zekere «afroming» optreedt en de openbare arbeids–
voorziening toch weer vooral de bemiddelingsinstantie wordt voor
moeilijker te plaatsen personen, wat op zich weer in de hand werkt dat
werkgevers de openbare Arbeidsvoorzieningsorganisatie bij voorkeur
passeren. Daarop aansluitend vragen zij of het mede om die reden niet
gewenst is geleidelijk een vacaturemeldingsplicht (en afmeldingsplicht)
in te voeren. Desbetreffend erkennen zij, dat een nu opeens in te voeren
vacaturemeldingsplicht op vele praktische bezwaren zou stuiten. Maar zij
vragen of de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil
toewerken naar een situatie waarin een verplichte vacaturemelding als
een reële mogelijkheid in het verschiet komt.

Onze taxatie betreffende het prijsgeven van de monopoliepositie van
de openbare arbeidsbemiddeling in relatie tot een zekere «afroming» op
langere termijn is de volgende.

Een deel van de vergunninghouders zal opereren op segmenten van de
arbeidsmarkt, waarop de openbare arbeidsbemiddeling haar dienstver–
lening nooit heeft gericht en naar verwachting ook niet zal richten. Dat
geldt bij voorbeeld voor de in het laatste decennium sterk groeiende
activiteiten van bureaus voor werving en selectie, die vooral worden
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ingeschakeld voor het aantrekken van personeel voor hooggekwalifi–
ceerde management–, staf– en specialistenfuncties.

Voor zover wel wordt geopereerd binnen marktsegmenten waarop ook
de arbeidsbureaus bemiddelingsdiensten leveren, behoeft het effect
daarvan niet alleen te zijn verdringing van het arbeidsbureau, maar kan
het effect ook zijn een groei van de markt voor bemiddelende dienstver–
lening als geheel. Werkgevers zullen bij hun personeelsvoorziening in
meer gevallen gebruik gaan maken van bemiddelingsdiensten. Dat kan
ook voor de openbare arbeidsbureaus een potentiële groeimarkt openen.

De gevolgen van een toename van het aantal vergunninghoudende
bemiddelingsinstellingen voor de positie van de openbare arbeidsbemid–
deling behoeven dan ook niet bij voorbaat negatief zijn. Onder die
vergunninghouders kunnen er (al dan niet mede op initiatief van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie zelf) zijn, die succesvol min of meer
dezelfde doelstellingen nastreven als de openbare bemiddelingsorganen.
Men denke hierbij bij voorbeeld aan START.

Dit neemt niet weg dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, gegeven
haar taakopdracht om doelmatig en rechtvaardig te bemiddelen, de
laatst genoemde activiteit niet goed kan realiseren zonder dat, mede
door het vervullen van vacatures met relatief goed plaatsbaar aanbod,
een zekere marktpositie wordt ingenomen.

Het is vanuit deze optiek dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zich
voorneemt om haar marktaandeel met circa 10% te verhogen. Niet als
doel op zich, maar juist om ook in betekenisvolle mate activiteiten voor
relatief moeilijk plaatsbaren te verrichten. Een dergelijke marktpositie kan
worden gerealiseerd door de kwaliteit van de dienstverlening te verbe–
teren. Een goed en frequent contact met werkzoekenden en werkbie–
denden is daarvoor onontbeerlijk. Terwijl voorts van belang is dat een
werkwijze die uitgaat van goede en snelle dienstverlening aan cliënt–
werkgever door relatief beter bemiddelbaar aanbod op vacatures, een
basis legt voor het plaatsen van relatief moeilijker aanbod.

Hulpverlening aan moeilijker plaatsbare groepen heeft overigens twee
kanten. Ten eerste moeten eventuele gebreken bij de aanbieders zelf
worden opgeheven (in de zin van scholingskwalificaties, beroepsoriën–
tatie enz.). Ten tweede moeten openingen worden gevonden voor hun
(her)intreding op de arbeidsmarkt.

Zoals reeds is gesteld, gaan de partijen die zullen deel nemen in het
CBA, wat dat betreft ervan uit dat voor de bemiddeling van moeilijker
plaatsbaren betere perspectieven zullen bestaan, naarmate de openbare
arbeidsbureaus zich door goede en snelle dienstverlening een redelijk
aandeel zullen weten te verwerven in de vervulling van vacatures in
allerlei bedrijfstakken, van uiteenlopende soort en op vele niveau's. Zij
baseren zich daarbij mede op ervaringen met de werkwijze die START
hanteert. Binnen een op dergelijke grondslag opgebouwde relatie met
personeel-wervende bedrijven en instellingen kunnen de arbeidsbureaus
een geloofwaardige reputatie verwerven. Op basis daarvan zal waarde
worden gehecht aan hun selectieoordelen, ook als die resulteren in het
«aanbieden» van werklozen die al langere tijd staan ingeschreven.

De omvang van het aantal openingen voor moeilijker plaatsbare
groepen op de arbeidsmarkt is overigens vooral afhankelijk van de relatie
die wordt ontwikkeld tussen enerzijds de arbeidsorganisaties die
personeel zoeken, en anderzijds de moeilijker plaatsbare aanbieders zelf
en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie als hulpverlenende instantie. Een
van de centrale doelstellingen van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzie–
ningswet is bedoelde relatie te verbeteren.

Belangrijke punten in dat verband zijn o.a.:
- Werkgevers en werknemers gaan medeverantwoordelijkheid dragen

voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, waarvan één van de belangrijke
doelstellingen zal zijn: bevorderen van de arbeidsinpassing van moeilijk
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plaatsbare groepen. In het door het kabinet en de Stichting van de
Arbeid in december 1989 gezamenlijk vastgestelde Gemeenschappelijke
Beleidskader is reeds een belangrijke basis gelegd voor deze tripartite
samenwerking.

- Het inspelen op het proces van bedrijf(taks)gewijze institutionali–
sering van de arbeidsallocatie, die met name in het laatste decennium tot
ontwikkeling is gekomen (zie de ontwikkelingen in de CAO-sfeer). In dat
kader zal worden gestreefd naar intensivering van de contacten tussen
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en het bedrijfsleven o.a. door het
meer sectoraal oriënteren en profileren van de openbare arbeidsbemid–
deling.

- Het streven van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie om de kwaliteit
van de dienstverlening te verbeteren (decentralisatie van de besluit–
vorming en het ontwikkelen van een meer efficiënte bedrijfsmatige
werkwijze).

Het is zeker niet uit te sluiten dat de introductie van een vacaturemel–
dingsplicht van nut kan zijn voor het realiseren van de doelstellingen van
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Het wetsvoorstel opent dan ook
mogelijkheden daartoe. Terecht merken de leden van de P.v.d.A.-fractie
op dat aan de invoering van een vacaturemeldingsplicht op korte termijn
vele praktische bezwaren kleven. Zolang de Arbeidsvoorzieningsorgani–
satie nog niet in staat is tot een effectieve cliëntgerichte dienstverlening,
zal zo'n verplichting bij afle betrokken partijen eerder frustraties in de
hand werken dan perspectieven scheppen.

Wij kunnen evenwel niet instemmen met de leden van genoemde
fractie, dat nu al zou moeten worden besloten geleidelijk toe te werken
naar zo'n vacaturemeldingsplicht. Ten aanzien van de moeilijker
plaatsbare groepen zit het probleem vooralsnog niet in een tekort aan
vacaturemeldingen, en het is maar de vraag öf dat ooit wel één van de
belangrijke knelpunten zal worden. Wij verwachten dat de stroom
vacaturemeldingen zal groeien naarmate de kwaliteit van de dienstver–
lening door de openbare arbeidsbureaus zal verbeteren. Bovendien
worden binnen een groeiend aantal bedrijfstakken in CAO's afspraken
gemaakt om tijdig vacatures bij het arbeidsbureau te melden.

Tot slot willen wij verwijzen naar hetgeen wij over de kwestie, aange–
sneden door de leden van de P.v.d.A.-fractie, reeds hebben opgemerkt
bij de schriftelijke en mondelinge behandeling van het voorliggende
wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Wat betreft de schriftelijke behan–
deling moge wij verwijzen naar de memorie van antwoord (met name de
pagina's 38, 39, 41, 68 en 72) en naar de nota naar aanleiding van het
eindverslag (met name de pagina's 55, 59, 60 en 61).

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of het, met het oog op de
concurrentie-verhouding tussen de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en
vergunninghoudende instellingen voor arbeidsbemiddeling, niet zuiverder
zou zijn het vergunningenbeleid in handen te leggen van de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die dan beslist, gehoord het CBA.

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden mogelijk terecht bezorgd zijn,
indien aan het CBA een even ruime bevoegdheid tot het voeren van een
vergunningenbeleid zou zijn gegeven als waarover thans de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikt met betrekking tot arbeids–
bemiddeling door derden zonder winstoogmerk. Dat is echter geenszins
het geval. Het CBA is slechts in beperkte mate vrij in het niet verlenen
van een vergunning of in het stellen van beperkende gedragsregels (ex
artikel 86) aan vergunninghouders.

Het ontworpen vergunningenregiem staat in tegenstelling tot het
vigerende regiem niet toe de bescherming van het eigen belang van de
openbare arbeidsbemiddeling als doelstelling te hanteren. Vergunningen
mogen slechts worden geweigerd of ingetrokken en beperkende
gedragsregels (ex artikel 86) mogen aan vergunninghouders slechts
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worden opgelegd, voor zover (gegronde vrees bestaat, dat) het belang
van de goede verhoudingen op de arbeidsmarkt of het belang van de
betrokken arbeidskrachten (zullen) worden geschaad. Met andere
woorden, het vergunningenregiem zoals neergelegd in het wetsvoorstel
geeft het CBA slechts ruimte tot het bestrijden van misbruiken en
misstanden.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen welke sanctie, anders dan
intrekking van de vergunning of wijziging van de voorwaarden verbonden
aan de vergunning, staat op overtreding van het bepaalde in de artikelen
82, 85, 86, 90, 93 en 94. Zij vragen zich af of als sanctie niet mede de
mogelijkheid moet bestaan tot het opleggen van (afschrikwekkend
werkende) boetes. Wij wijzen de leden van de P.v.d.A.-fractie op artikel
120, eerste lid, van het wetsvoorstel, waardoor alle sanctiemogelijk–
heden van de Wet op de Economische Delicten - geldboetes en de bijbe–
horende straffen en maatregelen - van toepassing worden.

De leden van de P.v.d.A.-fractie veronderstellen dat intrekking van de
vergunning de vergunninghouder niet verhindert om onder de naam van
een andere rechtspersoon een nieuwe vergunning aan te vragen en
opnieuw overtredingen uit te proberen. Anderzijds menen zij dat een
weigeringsgrond gebaseerd op «gegronde vrees» dat de regels «zullen
worden overtreden», weinig kansen biedt aan zondaars die hun leven
willen beteren.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben gelijk dat het in principe
mogelijk is dat een vergunninghouder van wie de vergunning is
ingetrokken, onder de naam van een andere rechtspersoon een nieuwe
vergunning aanvraagt. Daaruit volgt echter niet impliciet dat die nieuwe
vergunning dan ook zal worden verleend en opnieuw overtredingen
kunnen worden uitgeprobeerd. Wanneer bij de beoordeling van een
vergunningsaanvrage overtuigende indicaties worden verkregen dat de
aanvrager onder een andere naam al eens een vergunning had die werd
ingetrokken wegens overtredingen, zal dat voor de Arbeidsvoorzienings–
organisatie aanleiding zijn te overwegen of er gegronde vrees bestat voor
recidivisme. Indien die gegronde vrees inderdaad bestaat, hetzij met het
oog op de aard van de aanvrage, hetzij met het oog op de kenmerken
van de aanvrager, dan zal een vergunning kunnen worden geweigerd.

Natuurlijk is het denkbaar dat een malafide vergunninghouder die zijn
vergunning verloor, zich zo onherkenbaar in een nieuwe rechtspersoon
weet te vermommen dat relaties met het verleden onopgemerkt blijven.
In dat geval zal hij enige tijd in staat zijn «opnieuw overtredingen uit te
proberen», tot hij opnieuw tegen de lamp loopt. Anderzijds is het zeker
niet de bedoeling zondaars de kans te ontnemen hun leven te beteren.
Het criterium «gegronde vrees» werkt in dat verband niet ten nadele van
vergunningaanvragers, maar juist ter bescherming van hen.

Dit criterium legt aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de
verplichting op overtuigend aan te tonen dat er inderdaad een groot
gevaar voor recidivisme bestaat. Het eindoordeel is in dat verband aan
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dat het besluit van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie toetst aan de in artikel 5 van de Wet
Administratieve Rechtspraak Bedrijfsorganisatie opgesomde criteria. Kort
weergegeven houdt dat in: strijd met algemeen verbindende
voorschriften, detournement de pouvoir, willekeur en strijd met algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.

Ontslagtaak

De leden van de P.v.d.A.-fractie achten het denkbaar dat twisten
ontstaan over de vraag hoeveel tijd de Regionaal Directeur dient te
besteden aan de uitoefening van zijn bevoegdheid tot ontslagvergunning–
verlening en over de vraag hoeveel personele ondersteuning hij nodig
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heeft voor een adequate uitoefening van die bevoegdheid. Zij vragen hoe
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dergelijke twisten
denkt te kunnen oplossen.

Wij gaan er allereerst van uit dat de Regionaal Directeur voldoende tijd
aan de uitoefening van genoemde bevoegdheid kan besteden en over
voldoende personele ondersteuning kan beschikken. In dit verband
verwijzen wij naar artikel 6 van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet.
Ingevolge dit artikel is de Arbeidsvoorzieningsorganisatie verplicht de
nodige voorzieningen - organisatorische, personele en materiële - te
treffen met het oog op een adequate uitvoering van de ontslagtaak door
de Regionale Directeuren. De regionale besturen en het centraal bestuur
zijn uiteraard gehouden deze verplichting na te komen en de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan door middel van zijn invloed in
het centraal bestuur de naleving van die verplichting bevorderen.

Voorts gaan wij ervan uit dat de Regionaal Directeur ook voldoende
tijd aan de uitvoering van de ontslagtaak zal besteden. De Regionaal
Directeur zal zich moeten houden aan de nadere regels die de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten aanzien van de delegatie van
de bevoegdheid tot ontslagvergunningverlening stelt. Deze regels zullen
ook waarborgen voor een zorgvuldige procedure bevatten. Indien zou
blijken dat een bepaalde Regionaal Directeur zijn bevoegdheid niet op de
juiste wijze uitoefent, kan de minister bovendien krachtens artikel 6,
vierde lid, van het BBA, aan die directeur bijzondere aanwijzingen geven.
Tenslotte merken wij op dat de minister zo nodig - als ultimum
remedium - de delegatie zal kunnen intrekken.

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn van mening dat een spanningsveld
blijft bestaan tussen de bemiddelingstaken en de ontslagzaken van het
regionaal bureau.

Dienaangaande kunnen wij meedelen dat bij 75% van de arbeidsbu–
reaus een situatie bestaat waarbij er een ontslagafdeling is met
medewerkers die zich uitsluitend bezighouden met de ontslagtaak.

Aan de directeuren van alle arbeidsbureaus is in een circulaire van 23
februari 1990 opdracht gegeven de desbetreffende medewerkers niet
tegelijkertijd te belasten met taken zoals vacature-bemiddeling, behan–
deling van subsidie-aanvragen, toepassing van maatregelen, uitvoering
van de Wet Vermeend/Moor en bemiddeling van werkende werkzoe–
kenden. Dit, teneinde bij de uitoefening van de onslagtaak een belangen–
verstrengeling te voorkomen.

Het heeft de aan het woord zijnde leden voorts verbaasd dat de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid taakroulatie mogelijk
acht na een periode van 3 maanden. Zo'n korte periode komt deze leden
ongewenst voor, zowel wat betreft de verwerving van specifieke deskun–
digheid als wat betreft de vereiste distantie ten opzichte van de eerdere
of volgende taakuitoefening. Wij zijn het met deze leden eens dat
functieroulatie na een langere periode dient te geschieden en zullen
hierop toezien.

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn van mening dat in de toekomst de
ontslagvergunning verleend zouden moeten worden door een orgaan of
commissie, los van het regionaal bestuur, onder een onafhankelijke
voorzitter.

Het zal deze leden bekend zijn dat in artikel 14 van de Invoeringswet
Arbeidsvoorzieningswet - hetwelk een wijziging van artikel 6 BBA
behelst - thans een horizonbepaling is opgenomen en beoogd wordt
binnen de daarin neergelegde termijn van twee jaar te komen tot nadere
besluitvorming over de uitvoering van de ontslagtaak, in het kader van de
voorgenomen algehele herziening van het BBA (zie UCV 4 december
1989, blz. 3 -75 177). De suggestie van deze leden zal in de gedachten–
vorming kunnen worden meegenomen.
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Voornoemde leden vragen tenslotte of de bepalingen van het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) over de onafhankelijkheid
van de rechtspraak ook de preventieve ontslagtoets, thans uitgeoefend
door de directeur van het GAB, regarderen. Ingevolge artikel 6 EVRM
heeft een ieder bij de vaststelling van zijn burgerlijke rechten en verplich–
tingen recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak,
binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige
instantie die bij wet is ingesteld. Het beeindigen van een arbeidsovereen–
komst heeft betrekking op burgerlijke rechten en verplichtingen.

Artikel 6 EVRM regardeert derhalve onmiskenbaar de vaststelling van
de rechten en verplichtingen bij de beëindiging van arbeidsovereen–
komsten Op grond van het Burgerlijk Wetboek staat voor partijen inzake
de vaststelling van rechten en verplichtingen bij de beëindiging van
arbeidsovereenkomsten een goede toegang open tot de rechter, die
zowel op het punt van de feiten als op dat van het recht kan oordelen
Aan de eisen van artikel 6 EVRM wordt in ons land dan ook voldaan.

Non-discriminatiebepaling

Met betrekking tot de non-discriminatie bepaling in artikel 93, lid 2,
vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie of de circulaire van de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbvo/Jura/DAB/87/23289) dd.
30 november 1987 en de uitspraak van de vorige Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, dat uitzendbureaus die zich niet houden aan
de «ABU-Gedragsregels ter voorkoming van discriminatie (1989)» hun
vergunning zullen verliezen, van kracht blijven dan wel worden overge–
nomen door het CBA.

Wij verkeren niet in een positie dat wij dat kunnen toezeggen. Onder
de Arbeidsvoorzieningswet beslist het CBA, binnen het kader van de in
de wet gestelde voorschriften, over het te voeren vergunningenbeleid.
Via onze vertegenwoordigers in het CBA zullen wij evenwel aandringen
op een zodanige toepassing van het bepaalde in artikel 93, lid 2, alsmede
eventueel een nadere uitwerking daarvan in de regels die het CBA zal
vaststellen ingevolge artikel 94, dat minimaal de tot dusver gevolgde
gedragslijn met betrekking tot discriminatie-bestrijding wordt gehand–
haafd. Wij gaan ervan uit daarbij te kunnen rekenen op de instemming
van de vertegenwoordigers van de sociale partners in het CBA.

Adviescommissies

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid voor zichzelf een taak ziet weggelegd om te
stimuleren dat de RBA's ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de
via amendering gecreëerde mogelijkheid om adviescommissies in te
stellen ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

De amendering van artikel 24, waarop de leden van de fractie van de
P.v.d A. wijzen, attendeert de RBA's, maar ook de organisaties van
doelgroepen erop dat dergelijke adviescommissies kunnen worden
ingesteld. Het lijkt ons derhalve vooralsnog niet nodig dat van de zijde
van het kabinet speciaal op deze mogelijkheid wordt gewezen.

Gebiedsindeling

De leden van de fractie van de P.v.d.A. willen geïnformeerd worden
over de afspraken die door de toekomstige bestuursleden zijn gemaakt
inzake de procedure tot mogelijke wijziging in de regio-indeling. In het
bijzonder vragen zij of het gerucht juist is dat een wijziging in de regio–
indeling pas mogelijk is als alle partijen in de betreffende regio en de
aangrenzende regio ermee instemmen. Als dat zo is, zo vragen deze
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leden, deelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan hun
zorg dat een zo streng geformuleerde afspraak gemakkelijk leidt tot een
eeuwigdurend immobilisme inzake de gebiedsindeling

Inderdaad hebben de toekomstige bestuurspartijen afgesproken de
indeling in 28 regio's waarover nu overeenstemming bestaat, niet te
wijzigen voordat de voorgenomen RBA's tot stand zijn gekomen, tenzij
alle partijen in de bij een grenswijziging betrokken regio's daarmee
instemmen. De intentie van deze beslissing is het bereikte compromis
over de totale gebiedsindeling enige tijd te kunnen handhaven.

Nadat de RBA's formeel zullen zijn ingesteld, dus na de inwerking–
treding van de Arbeidsvoorzieningswet en nadat er enige ervaring met
deze gebiedsindeling zal zijn opgedaan, kunnen vervolgens via de proce–
dures van het bestuursreglement en van de wet voorstellen tot wijziging
aan de orde komen.

Naar onze mening behoeft er dan ook geen vrees te bestaan dat deze
afspraak tot een eeuwigdurend immobilisme zal leiden, zoals de
P.v.d.A.-fractieleden opmerken.

Wat betreft de vraag van de aan het woord zijnde leden of met het
Mmistene van Binnenlandse Zaken overleg was gevoerd over de voorge–
stelde gebiedsindeling, verwijzen wij naar hetgeen wij aan de leden van
de fractie van het C.D.A. hebben geantwoord. Het resultaat van dit
overleg is instemming met de gehanteerde criteria en met het uiteinde–
lijke bereikte compromis met betrekking tot de voorlopige gebiedsin–
deling, ook al strookt deze niet geheel met de WGR-gebieden.

De organisatie en de medewerkers

De leden van de P.v.d.A.-fractie gaan vervolgens in op de organisatie
zelf en stellen dat kennelijk wordt verwacht dat de nieuwe organisatie
«als van nature» een klant– en marktgericht, alsmede een efficiënt en
effectief werkend apparaat wordt. Zij stellen dat dat in ieder geval nodig
zal zijn om aan de met het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet samen–
hangende verwachtingen te voldoen. In het bijzonder vragen deze leden
of er wordt gewerkt aan methoden om de in– en output van de verschil–
lende geledingen te kunnen meten en zonodig te kunnen bijsturen in de
uitvoering van het vastgestelde beleid.

In het Landelijk Meerjaren Beleidskader en bij het verdelen van de
middelen voor regionaal beleid zal in principe niet langer gebruik worden
gemaakt van de sturingsmogelijkheden van «geoormerkte» budgetten of
taakstellingen op instrumenten. Met ingang van het Landelijk Meerjaren
Beleidskader van 1991-1995 nemen daarentegen zogenaamde «output»-
taakstellingen, direct gerelateerd aan de kerntaak van het arbeidsvoorzie–
ningsapparaat, een centrale plaats in bij de sturing van de organisatie.
Uitgaande van de vervolgens regionaal geformuleerde bemiddelingstaak–
stellingen, waaronder begrepen de arbeidsinpassing van doelgroepen,
zullen de RBA's uiteindelijk zelf bepalen welke inzet van menskracht en
middelen nodig is om deze te realiseren.

Ter ondersteuning van de beleidsplanning op regionaal niveau zullen
landelijke indicaties worden gegeven voor capaciteitsberekeningen en
voor de bepalmg van de juiste instrument-«mix» (in de vorm van lande–
lijke gegevens met betrekking tot de doelmatigheid van maatregelen en
vormen van dienstverlening).

Het ontwikkelen van methoden om de in– en output van de verschil–
lende onderdelen en activiteiten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
betrouwbaar en onderling vergelijkbaar te meten is overigens een
kwestie van voortschrijdend inzicht. De stapsgewijze vooruitgang van dit
inzicht blijkt reeds, en zal in de toekomst ook blijken, uit de verbeterende
taakstellingen, opgenomen in het Landelijk Meerjaren Beleidskader voor
1991-1994.
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Deze leden vragen ook of er onderzoek is gedaan naar de sterke en
zwakke punten van de arbeidsbureaus en de Centra Vakopleiding en of
een sterkte/zwakte analyse wordt overwogen?

De opzet van een meer marktgerichte organisatie, waaraan al enkele
jaren door het arbeidsvoorzieningsapparaat wordt gewerkt, impliceert dat
alle onderdelen hun sterke en zwakke punten moeten (leren) kennen, hun
marktpositie op de diverse segmenten van het diennstenpakket in kaart
moeten brengen en voorzieningen moeten treffen om zwakke punten te
verbeteren en goede te behouden. De beleidsplannen en de periodieke
rapportages die de regionale onderdelen opstellen, gaan systematisch en
periodiek in op genoemde aspecten.

Aan gemeenschappelijke aspecten kan door middel van een landelijke
analyse aandacht worden besteed, hetgeen ook geschiedt. Zo is bijvoor–
beeld in 1987 en 1988 door het Nederlands Economisch Instituut te
Rotterdam (NEI) een evaluatie-onderzoek uitgevoerd, gericht op de
Centra Vakopleiding. Twee rapporten zijn verschenen onder de titel «De
Arbeidsmarkteffecten van het Centrum voor (Administratieve) Vakop–
leiding van Volwassenen».

De aan het woord zijnde leden geven wij op hun verzoek graag inzicht
in de voorgenomen opbouw van de nieuwe organisatie. Op het moment
van de tripartisering wordt het bestaande apparaat van het Directoraat–
Generaal voor de Arbeidsvoorziening ondergebracht in een nieuve
bestuurlijke structuur. Mede om de invoering te bevorderen heeft de
laatste jaren reeds een herinrichtingsproces plaats gevonden, waarbij het
uitvoerende niveau is versterkt en de inrichting van het centrale niveau is
toegespitst op ondersteunende taken. Daarmee is de organisatie op het
moment van overdracht gegeven. Het is echter mogelijk dat de nieuwe
besturen daarin wijzigingen zullen willen aanbrengen.

Wat de regionale organisatie betreft, staat de primaire verantwoorde–
lijkheid van het regionaal bestuur voorop. Er kunnen echter redenen zijn
om over bepaalde zaken afspraken te maken. Zo wordt thans met
betrekking tot de regionale structuur met name gediscussieerd over de
vraag of per regio één regionaal algemeen directeur zou moeten worden
aangesteld of aangewezen. Hiertoe is vanaf het centrale niveau een
discussienota aangereikt met de pro's en contra's van enkele modellen.
De uitkomsten van deze discussie op het vlak van de regionale bestuurs–
geledingen zullen bepalend zijn voor de toekomstige regionale organisa–
tiestructuur, zonder dat sprake is van een centrale blauwdruk. Dit laatste
past niet bij de decentrale opzet van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
en de bevoegdheden van de regionale besturen met betrekking tot de
inrichting van de regionale organisatie. In bredere zin zal de opbouw van
de organisatie vooral plaatsvinden op basis van bestuurlijke consensus.

De verhouding tussen de arbeidsbureaus en de Centra Vakopleiding is,
zoals deze leden stellen, inderdaad belangrijk in verband met het
toenemend belang van bij–, her– en omscholing voor de bemiddeling van
moeilijk plaatsbare groepen op de arbeidsmarkt. In beginsel zullen deze
onderdelen aan elkaar nevengeschikt zijn en beide ondergeschikt zijn aan
het RBA. De hiervoor vermelde discussie over de regionale structuur kan
tot gevolg hebben dat de arbeidsbureaus en centra rechtstreeks onder
één regionaal directeur zullen vallen, maar dat hoeft hun onderlinge
nevenschikking niet te beïnvloeden.

In elk geval heeft het RBA de verantwoordelijkheid voor een goede
samenwerking tussen bemiddeling en scholing. Het binnen één organi–
satie beschikken over deze twee functies biedt een unieke kans om op
een aantal terreinen nauw samen te werken. Daarbij zijn de arbeids–
marktgerichtheid van de centrum-scholing, de modulaire cursusopzet en
de mogelijkheid om op elk moment met een opleiding aan te vangen
belangrijke pluspunten voor de arbeidsinpassing bevorderende scholing
van met name moeilijk plaatsbare groepen op de arbeidsmarkt.
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De P.v.d.A.-fractieleden vragen vervolgens inzicht te geven in het
noodzakelijke evenwicht tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheden
bij de verschillende onderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Van evenwicht tussen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op
de beide bestuurlijke niveaus is sprake als enerzijds het regionaal bestuur
met een grote mate van vrijheid de taken van de Arbeidsvoorzieningsor–
ganisatie in de regio kan uitvoeren, en als anderzijds het centraal bestuur
voldoende waarborgen heeft voor het kunnen dragen van de eindverant–
woordelijkheid. Immers, het centraal bestuur staat aan het hoofd van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

De benadering vanuit de positie van het RBA maakt het interessant na
te gaan welke taken en bevoegdheden het wetsvoorstel daaraan toekent:

1. het RBA voert de taak van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie uit in
de regio;

2. het RBA draagt in elk geval zorg voor:
a. de inrichting en het beheer over de Arbeidsvoorzieningsorganisatie

in de regio;
b. het inrichten en in stand houden van een regionaal gespreide

organisatie voor de openbare arbeidsbemiddeling, alsmede het bevor–
deren van een goede afstemming tussen deze en de door derden
verrichte arbeidsbemiddeling;

c. het bevorderen van de samenhang tussen het arbeidsvoorzienings–
beleid van het regionaal bestuur en dat van andere organisaties;

3. het RBA draagt de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor,
voor benoeming, schorsing en ontslag;

4. het RBA stelt een reglement van werkzaamheden vast, goed te
keuren door het CBA;

5. het RBA benoemt één of meer regionale directeuren en regelt hun
taken;

6. het RBA neemt besluiten tot het instellen van retributies, die de
instemming van het CBA behoeven;

7. het RBA brengt besluiten die het neemt, ter kennis van het CBA,
overeenkomstig daaromtrent door het CBA te stellen regels;

8. het CBA voert overleg met de RBA's voordat wordt overgegaan tot
vaststelling van de ontwerpen voor een landelijke begroting en een
Landelijk Meerjaren Beleidskader;

9. het RBA stelt jaarlijks - met inachtneming van het ontwerp van de
landelijke begroting en het Landelijk Meerjaren Beleidskader - de
regionale begroting en het Regionaal Meerjaren Beleidsplan vast, die de
goedkeuring van het CBA behoeven;

10. voor wijzigingen in de landelijke begroting die betrekking hebben
op een regionale begroting, is instemming van het betrokken RBA
vereist;

11. het RBA kan binnen zekere grenzen in de eigen begroting bijstel–
lingen aanbrengen in de posten voor beleidsuitgaven;

12. met de RBA's moet worden overlegd over voorgenomen besluiten
over de toedeling van middelen ex artikel 56;

13. het RBA is bevoegd tot het vaststellen van subsidieregelingen.
Dit alles bij elkaar nemend kan worden gesteld dat de regionale

besturen over een ruim scala van taken en bevoegdheden beschikken,
nodig voor de uitoefening van de regionale taak.

Daartegenover staan bevoegdheden van het CBA ten opzichte van de
regionale besturen, die in de eerste plaats te maken hebben met het
bewaken van de samenhang tussen het regionale en landelijke beleid,
zoals neergelegd in het vigerende Landelijk Meerjaren Beleidsplan. In de
tweede plaats betreffen de CBA-bevoegdheden het toezien op het
nakomen van de uit de wet voortvloeiende verplichtingen, terwijl deze in
de derde plaats betrekking hebben op de zorg voor een deugdelijk
beheer van de middelen van de organisatie.
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Dit culmineert in de ultieme bevoegdheid van het CBA tot het geven
van aanwijzingen, indien een RBA in gebreke blijft, nadat dit daarover is
gehoord. Ook uit hoofde van de verantwoording tegenover de regering
en het parlement is het gewenst dat het CBA de uiteindelijk
aanspreekbare instantie is en die dient derhalve over zekere bevoegd–
heden te beschikken.

Alles afwegend is er naar onze mening sprake van het in de aanvang
van dit antwoord bedoelde evenwicht.

Niet gesproken is tot nu toe over de niet-bestuurlijke delen van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Uitgangspunt is dat de beleidsvoorberei–
dende en uitvoerende organisaties op centraal en regionaal niveau
gekoppeld zijn aan respectievelijk het CBA (centraal bureau) en het RBA
(stafbureau en uitvoeringsorganisatie). De beide niveaus staan niet in een
hiërarchische verhouding tot elkaar. Wel ligt het voor de hand dat
bepaalde taken door het CBA aan de Algemeen Directeur zullen worden
overgedragen, die deze geheel of ten dele aan medewerkers kan manda–
teren.

De werkzaamheden van het centrale bureau betreffen niet alleen het
op verzoek verlenen van ondersteuning aan de regionale besturen en hun
regionale organisatie, maar ook taken die moeten worden verricht ten
behoeve van het CBA in verband met diens verantwoordelijkheid voor
bijvoorbeeld een deugdelijk beheer van de middelen. Deze taken zullen
op zodanige wijze moeten worden uitgeoefend dat het evenwicht dat in
bestuurlijke zin aanwezig is, niet wordt verstoord in de relatie tussen de
afzonderlijke dienstonderdelen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een
duidelijke verandering van de bedrijfscultuur vereist en een permanente
aandacht daarvoor op alle niveaus van het management in de centrale en
regionale organisatie.

In antwoord op de vraag van deze leden naar de wijze waarop de
medewerkers betrokken zijn bij de aan de gang zijnde en voorgenomen
organisatie– en cultuurveranderingen, verwijzen wij in de eerste plaats
naar de hierboven reeds genoemde herinrichtingsoperatie. Daarover is
indertijd overeenstemming bereikt met de Centrale Dienstcommissie
(CDC). In nauw overleg met de dienstcommissie is ook het zogenaamde
Herinrichtingsstatuut tot stand gekomen. Daarin zijn de richtlijnen,
maatregelen en voorzieningen neergelegd, die bij de reorganisatie
hebben gegolden en waarvan een aantal, zoals de werkgelegenheidsga–
rantie, nog een aantal jaren zal gelden. Gedurende het herinrichtings–
proces is steeds aan de CDC gerapporteerd over de voortgang en over
de algemene problemen.

Reeds geruime tijd wordt ook gewerkt aan de cultuurverandering die
noodzakelijk is om de nieuwe organisatie te doen slagen. Dit is een
onderwerp dat door het gehele management op alle niveaus dagelijks
moet worden gedragen. Instrumenten als personeels– en opleidings–
beleid, communicatie en werkprocessen worden daarbij voortdurend
benut om de nodige veranderingen te bereiken, waarbij ook de perso–
neelsvertegenwoordiging wordt betrokken.

Dezelfde leden vragen ook naar de wijze waarop de medezeggenschap
wordt geregeld voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

De toekomstige organisatie zal vallen onder de Wet op de Onderne–
mingsraden (WOR). Het centraal bureau en de 28 regionale eenheden
zullen alle een eigen personeelsvertegenwoordiging hebben in de vorm
van een ondernemingsraad. Deze zullen in relatie staan tot de bevoegd–
heden van het management op vergelijkbare niveaus. Daarboven wordt
een centrale, getrapt gekozen ondernemingsraad gevormd. Aan elke
ondernemingsraad worden bevoegdheden toegekend die normaliter
gelden voor een ondernemingsraad in een onderneming waar ten minste
100 personen werkzaam zijn. Dit wordt in de CAO vastgelegd.
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Beroepskeuzevoorlichting

De leden van de fractie van de P.v.d.A. gaan vervolgens uitvoerig in op
de beroepskeuzevoorlichting en verwijzen daarbij naar het bepaalde in de
artikelen 72, 73 en 74 van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet en
naar de Beleidsnotitie «Regionalisatie Intermediaire Voorzieningen
Studie– en Beroepskeuzevoorlichting en Onderwijs-Arbeid», die de
Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in januari jl. aan de Tweede Kamer hebben gezonden.
Zij vragen een toelichting op een aantal punten.

In genoemde Beleidsnotitie wordt op pagina 27 gesteld dat in de
Arbeidsvoorzieningswet de activiteiten van derden op het gebied van
(studie– en) beroepskeuzevoorlichting «gestimuleerd behoren» te
worden. De P.v.d.A.-fractieleden vragen of hiermee wordt verwezen naar
artikel 72 en waaruit dan het imperatieve stimuleren kan worden
afgelezen. Of, zo vragen zij, leidt het «recht» van «een ieder», dat in
artikel 73 is geformuleerd, tot de automatische «plicht» om aan de
verzoeken te voldoen.

Wij wijzen erop dat in de passage op pagina 27 van de Beleidsnotitie
niet in eerste instantie wordt verwezen naar artikel 72, maar naar artikel
4, aanhef en onder b, van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet. In
dat artikel is bepaald dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in elk geval
zorg draagt voor voorlichting en advisering, gericht op het inzichtelijk
maken van de arbeidsmarkt voor werkgevers en werkzoekenden, onder
meer door het ter beschikking stellen van voorzieningen, gericht op
beroepskeuzevoorlichting, alsmede door het stimuleren van activiteiten
van derden en het bevorderen van beleidsafstemming ter zaken. Uit de
formulering dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie «zorg draagt voor»
kan een imperatief worden afgeleid

Wij antwoorden deze leden verder op hun desbetreffende vraag dat de
woorden «redelijkerwijs noodzakelijk» in artikel 73 inderdaad een
beperking inhouden. Er zijn ten aanzien van het recht op kosteloze
dienstverlening twee beperkende voorwaarden gesteld, die inhouden dat
de dienstverlening redelijkerwijs noodzakelijk moet worden geacht en
niet kosteloos door derden wordt verzorgd. De formulering «redelij–
kerwijs noodzakelijk» is echter alleen een limiterend gegeven als het gaat
om de meer intensieve vormen van dienstverlening op het terrein van de
studie– en beroepskeuzevoorlichting.

In de beroepskeuzevoorlichting wordt een onderscheid gemaakt tussen
de informatievoorziening en de individuele advisering. De informatievoor–
ziening in het (beroepen) informatiecentrum is niet gelimiteerd. Dit houdt
in dat een ieder gratis informatie en voorlichting kan krijgen over
beroepen, opleidingen, scholingsvoorzieningen en over de arbeidsmarkt–
situatie.

De individuele advisering door middel van een psychologisch
onderzoek is echter wel gelimiteerd. Door de consulenten personeels–
voorziening van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zal worden beoor–
deeld of intensievere dienstverlening, c.q. een individueel psychologisch
onderzoek, wenselijk is. Deze indicatie-stelling is sterk afhankelijk van de
individuele vraagstelling in relatie tot de mogelijkheden van het psycholo–
gische onderzoek en de regionale arbeidsmarktsituatie. Voor de
categorie «ingeschreven werkloze werkzoekenden» is ook deze intensieve
vorm van beroepskeuzevoorlichting gratis toegankelijk.
Niet-ingeschrevene dienen een eigen bijdrage te leveren voor een
dergelijk onderzoek.

Het tweede limiterende gegeven is, zoals hierboven is gesteld, dat de
dienstverlening niet door derden kosteloos wordt verzorgd. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan scholieren die via hun school studie–
en beroepskeuzevoorlichting aangeboden krijgen.
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Het recht op beroepskeuzevoorlichting voor volwassenen is niet
beperkt tot degenen die als werkzoekend staan ingeschreven bij de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Ook voor de categorie niet-ingeschreven
werkzoekenden zullen voorzieningen ter beschikking worden gesteld.
«Een ieder» kan dus heel ruim worden geïnterpreteerd.

De aan het woord zijnde leden vragen vervolgens of, indien er sprake
is van een beperking ten opzichte van verzoeker(s), er voor betrokkenen
een mogelijkheid bestaat tegen de afwijzing van zijn/haar verzoek in
beroep te gaan om herziening van de afwijzende beschikking te vragen.
Ja, dat is mogelijk. In geval van een afwijzing kan een verzoeker die
rechtstreeks in zijn belang is getroffen, op grond van artikel 118 van de
Arbeidsvoorzieningswet, in beroep gaan bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven.

Deze leden vragen of, indien het aanbod van beroepskeuzevoorlichting
wordt beperkt door de specifieke situatie op de regionale arbeidsmarkt,
dit betekent dat dan de beroepskeuzevoorlichting wordt aangepast aan
de mogelijkheden in die regio en de voorlichting zich dan beperkt tot dat
scala van beroepsmogelijkheden. Is het gevaar dan niet aanwezig dat dit
remmend werkt op de arbeidsmobiliteit, zo merken zij op.

Zoals hierboven gesteld, wordt het aanbod van beroepskeuzevoor–
lichting niet beperkt door de specifieke situatie op de regionale arbeids–
markt. Ten aanzien van de inhoud van de voorlichting is er echter wel
degelijk een relatie met de (regionale) arbeidsmarkt. Het accent binnen
de beroepskeuzevoorlichting komt de laatste jaren, mede in relatie tot de
ontwikkelingen rond de trajectbemiddeling, meer te liggen op de reali–
satie van de beroepswens. Deze realisatie is sterk afhankelijk van de
mogelijkheden op de (regionale) arbeidsmarkt. De voorlichting heeft
echter een horizonverbredende doelstelling; er wordt ook inzicht
gegeven in minder voor de hand liggende mogelijkheden. Op deze wijze
bevordert de voorlichting naar onze mening juist de arbeidsmobiliteit.

De formulering van artikel 73 wekt overigens, zo taxeren deze leden,
de indruk dat er geen sprake kan zijn van beperkingen, zulks in lijn met
artikel 9 van het Europees Sociaal Handvest en artikel 3 van de
Conventie nr. 142 van de International Labour Organisation (ILO). Zij
menen - indien deze interpretatie juist is - een (weliswaar «getriparti–
seerde», maartoch) open-einde regeling aan te treffen. Deze leden
spreken daarover geen oordeel uit, maar stellen enige verheldering op
prijs.

In het bovenstaande is reeds aangegeven dat de beperking slechts ligt
in één specifieke vorm van dienstverlening. Dit is enigszins in strijd met
internationale verdragen. Een open-einde regeling voor de intensieve
vormen van dienstverlening is vanwege de onvoorzienbare budgettaire
consequenties niet wenselijk. Zulks zou ook niet in lijn zijn met de aanwij–
zingen voor subsidiëring van het Ministerie van Financiën.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen ook of een bij interna–
tionaal verdrag aangegane verplichting op deze wijze kan worden gedele–
geerd en in hoeverre effectuering van het recht van een ieder door de
overheid (slechts één van de partijen in de nieuwe Arbeidsvoorzienings–
organisatie) afdwingbaar is.

Naar onze mening laten genoemde internationale verplichtingen ruimte
voor de wijze van delegatie van artikel 73 van het wetsvoorstel Arbeids–
voorzieningswet. Indien de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de uit de wet
voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zou nakomen, kan door
middel van een algemene maatregel van bestuur, op grond van artikel
115 van de Arbeidsvoorzieningswet, een voorziening worden getroffen
ter effectuering van het recht.

De aan het woord zijnde leden vragen of het feit dat in de Hoofdlijnen–
notitie die op 2 april jl. in een Uitgebreide Commissievergadering in de
Tweede Kamer is besproken, weinig of geen aandacht aan de beroeps–
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keuzevoorlichting wordt besteed, een indicatie is van het belang dat
eraan wordt gehecht.

Dit is geenszins het geval. De filosofie van de trajectbemiddeling gaat
juist uit van een brede, geïntegreerde benadering, waarbij oriëntatie en
voorlichting een onderdeel vormen van het proces dat moet leiden tot
plaatsing op de arbeidsmarkt. Het feit dat in de Hoofdlijnennotitie weinig
of geen aandacht besteed wordt aan de beroepskeuzevoorlichting als
zodanig impliceert dus niet dat er geen belang aan de beroepskeuzevoor–
lichting wordt gehecht. Overigens, op het moment van publikatie van de
Hoofdlijnennotitie was ook de eerder genoemde Beleidsnotitie, in goed
overleg met de CCBA opgesteld, reeds bekend.

Op welke wijze worden de voorzieningen op het terrein van de
beroepskeuzevoorlichting ingezet voor de doelgroepen en met name
etnische minderheden, zo vragen de P.v.d.A.-fractieleden.

Wij merken op dat de bestaande voorzieningen meer dan voorheen
worden ingezet voor de studie– en beroepskeuzevoorlichting aan minder–
heden. Daartoe sluiten arbeidsbureaus contracten met de door onder
meer het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesubsidi–
eerde particuliere instellingen voor beroepskeuze.

Het arsenaal aan methodieken voor een adequate dienstverlening aan
deze bijzondere groepen is in de afgelopen jaren uitgebreid, doordat
instellingen projecten hebben opgezet, die werden gefinancierd door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorts worden
cliënten van arbeidsbureaus, met wie heroriënteringsgesprekken (voor
etnische minderheden geldt een werkloosheidsduur van 1 jaar) worden
gevoerd en die behoefte hebben aan beroepskeuzevoorlichting, doorver–
wezen naar bovengenoemde gesubsidieerde instellingen. Een en ander
vindt plaats in nauw overleg met de regionale steunpunten voor minder–
heden.

Om het bereik van de arbeidsbureaus naar de groeperingen van
etnische minderheden te verbeteren, vindt op vier lokaties een
experiment met zogenoemde Minderhedenwinkels plaats. Bij de
inrichting van dit experiment wordt erop toegezien dat er geen
overlapping met bestaande voorzieningen plaatsvindt.

De fractieleden van de P.v.d.A. verzoeken ook de functie van de
Regionale Steunpunten Minderheden ten aanzien van de beroepsvoor–
lichting duidelijk te maken. Gegeven de aankondiging in de eerder
genoemde Beleidsnotitie dat in de onderwijswetgeving slechts «kapstok–
artikelen» zullen worden opgenomen en dus ook daar geen primaat van
één van de betrokken gremia te verwachten is, vragen deze leden of het
niet beter is om voor effectuering van het recht van «een ieder» op
beroepskeuzevoorlichting één instantie verantwoordelijk te stellen, zulks
onverkort de mogelijkheid/wenselijkheid tot samenwerking. De verschil–
lende voorstellen in combintie met de open redactie van artikel 72 in het
voorliggende wetsvoorstel roepen bij deze leden enige twijfel op of de
nieuwe situatie wel wezenlijk leidt tot de beoogde verbeteringen: minder
versnippering, meer toegankelijkheid, meer doelmatigheid.

Wij willen hierop uitvoerig reageren, omdat wij het van groot belang
achten dat de beoogde voorlichting ook de leden van minderheidsgroe–
peringen bereikt. De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de studie–
en de beroepskeuzevoorlichting wordt gezamenlijk gedragen door de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen (de studiekeuzevoorlichting in
het initiële onderwijs) en het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoor–
ziening (de beroepskeuzevoorlichting aan volwassenen).

Gelet op de verschillende doelgroepen ligt het niet voor de hand om
de gehele verantwoordelijkheid voor de studie– en beroepskeuzevoor–
lichting onder de zeggenschap van één van beide organisaties te
brengen. De onderwijsinstellingen en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
zijn zelf primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de studie– en

Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20569 en 21 063, nr. 87c 24



beroepskeuzevoorlichting ten behoeve van hun doelgroepen. In
aanvulling op en ter versterking van de eigen uitvoerende activiteiten,
kan het beoogde Regionale Dienstverlenende Centrum (RDC), via
contracten, worden ingeschakeld. De uitvoering van de aanvullende
studie– en beroepskeuzevoorlichting ligt bij het RDC in één hand.
Zodoende kan de wenselijke integratie tussen de studie– en beroepskeu–
zevoorlichting op uitvoerend niveau gestalte krijgen.

De twijfel of de nieuwe situatie wel wezenlijk zal leiden tot de beoogde
verbeteringen (minder versnippering, meer toegankelijkheid en meer
doelmatigheid) wordt door ons niet gedeeld. In de Beleidsnotitie worden
concrete voorstellen gedaan om de huidige situatie te verbeteren. De
versnippering - in structurele zin - wordt tegengegaan door de fusie en
herschikking van een drietal organisaties: de gesubsidieerde beroepskeu–
zebureaus, de regionale organen van het leerlingwezen en de contact–
centra onderwijs-arbeid. De versnippering - in inhoudelijke zin - wordt
tegengegaan door de contractsystematiek, waardoor een nauwe relatie
tussen onderwijsinstellingen en RBA, enerzijds, en RDC, anderzijds, zal
ontstaan. De werkzaamheden kunnen door deze systematiek nauw op
elkaar worden afgestemd.

Daarnaast blijft de bereikbaarheid gewaarborgd door de mogelijkheid
van nevenvestiging van RDC's. De toegankelijkheid kan verbeteren
doordat er een organisatie ontstaat die beter herkenbaar voor de klanten
zal zijn. De doelmatigheid zal door de fusie en door de wijze van finan–
cieren toenemen. Tevens zal, zoals de P.v.d.A.-fractieleden terecht
stellen, de doelmatigheid van de beroepskeuzevoorlichting worden
vergroot door het leggen van een koppeling met de overige elementen
van het traject dat naar arbeidsmarktparticipatie leidt.

Deze leden kunnen wij ten aanzien van waarborgen voor de onafhanke–
lijkheid van de inspectie voor de beroepskeuzevoorlichting antwoorden
dat dit zal gebeuren door middel van een instellingsbeschikking, die op
basis van de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet, artikel 13, zal
worden opgesteld. In de instellingsbeschikking zal de onafhankelijke
werkwijze van de inspectie expliciet worden opgenomen.

Scholing

In het laatste deel van hun bijdrage aan het voorlopig verslag gaan de
leden van de fractie van de P.v.d.A. uitvoerig in op het terrein van
scholing.

Dit is een ingewikkelde materie, vooral omdat de parlementaire behan–
deling van de wetsvoorsteilen (I)KVE en WCBO nog niet is afgerond. In
het eerste deel van deze memorie van antwoord hebben wij reeds
samengevat welke centrale thema's wij hebben onderscheiden in de
vragen die door de leden van de fracties van het C.D.A., de P.v.d.A. en
de V.V.D. worden gesteld. Kortheidshalve verwijzen wij ernaar, alvorens
tot de beantwoording van de concrete door de P.v.d.A.-fractieleden
gestelde vragen over te gaan.

De aan het woord zijnde leden verwijzen naar de Hoofdlijnennotitie en
menen enige spanningsvelden te onderkennen ten aanzien van een
naadloze aansluiting tussen de verschillende onderdelen van het bemid–
delingstraject, met name als het om bijzondere doelgroepen gaat.

Het eerste spanningsveld dat deze leden zien, is dat tussen de filosofie
van de onderwijswetgeving en de inspanningen die ten behoeve van
moeilijke doelgroepen van de betrokken instellingen worden gevraagd.
Het tweede spanningsveld betreft de beoogde flexibele attitude van
«aannemers» van RBA-opdrachten. Het derde spanningsveld dat de
P.v.d.A.-fractieleden onderkennen, betreft de verschillende bij de formu–
lering van het aanbod betrokkenen en degenen die de vraag bepalen. Een
laatste spanningsveld betreft dat tussen de overheidsverantwoorde–
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lijkheid voor de kwaliteit van het aanbod en de beoogde markt-conforme
benadering door het RBA als belangrijke (voornaamste) afnemer.

Wij hopen deze leden gerust te kunnen stellen. Wat betreft het als
eerste gesignaleerde spanningsveld wijzen wij erop dat scholen op grond
van de nieuwe besturingsfilosofie (de overheid op afstand) weliswaar een
grotere autonomie krijgen, maar dat zij via de aanbestedingsprocedures
van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie nadrukkelijk worden uitgenodigd
zich in te zetten voor scholingsactiviteiten ten behoeve van bijzondere
doelgroepen. Aan de bekostiging van beroepsgerichte scholingsactivi–
teiten door relatief autonome onderwijsinstellingen, kan de Arbeidsvoor–
zieningsorganisatie nadere voorwaarden verbinden in het kader van het
door haar geformuleerd doelgroepenbeleid. Conform het Landelijk
Meerjarenbeleidskader 1990-1994 is het arbeidsvoorzieningsbeleid in
het bijzonder gericht op moeilijk plaatsbare groepen als langdurig
werklozen, vrouwen en minderheden.

Voor deze groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie is veelal
trajectbemiddeling noodzakelijk: een combinatie van heroriëntatie,
voorschakeling, opleiding, werkervaring en bemiddeling. De RBA's
kunnen voor deze voortrajecten extra opdrachten verstrekken aan instel–
lingen voor basiseducatie, vormings– en ontwikkelingswerk en voor het
Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO). Daarnaast wordt
in het wetsvoorstel (I)KVE ook aangegeven dat het beleid voor de
verschillende deelterreinen van de volwasseneneducatie zoveel mogelijk
op elkaar moet worden afgestemd, juist met het doel voor de
deelnemers een naadloze overgang mogelijk te maken. De afstemming
zal gemakkelijker worden als regionale samenwerking tussen onderwijs–
instellingen, zoals voorgesteld in de motie Van de Camp/Leijnse, een feit
is.

Overigens wordt er nogmaals op gewezen dat de scholingsactiviteiten
van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voor de scholen extra activiteiten
zal opleveren. De hoofdtaak die de scholen voor het initieel beroepson–
derwijs voor jeugdigen vervullen, valt met nadruk niet onder de
planningsbevoegdheid van het RBA. Ten aanzien van het initieel beroeps–
onderwijs behouden de scholen hun eigen verantwoordelijkheid. Van een
ongelimiteerde monopoliepositie van het RBA is geen sprake. In hun
jaarverslagen zullen de RBA's rapporteren over de feitelijke inschakeling
van de onderwijsinfrastructuur.

Wat het tweede genoemde spanningsveld betreft, wijzen wij de
P.v.d.A.-fractieleden erop, dat het in het wetsvoorstel (I)KVE aangeduide
regionale scholingsplan een globaal en indicatief karakter heeft. De
onderwijsinfrastructuur kan op basis van een (concept) regionaal
scholingsplan een RBA ook haar eigen inzicht geven en uitvoeringssug–
gesties doen.

In deze zin is er sprake van een dialoog, waaraan overigens ook de
private aanbieders een bijdrage kunnen leveren. Er wordt geen nadere
regelgeving voor specifieke scholing voorgesteld, die afbreuk zou doen
aan de flexibiliteit van de onderwijsinstellingen. Integendeel, met de
wetsvoorstellen inzake sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar
beroepsonderwijs (SVM) en inzake het cursorisch beroepsonderwijs
wordt mede beoogd de beleidsruimte voor scholen zodanig te vergroten
dat zij in staat zijn tot een flexibel onderwijs– en scholingsaanbod. Wij
delen dan ook niet de mening dat de private aanbieders voor het RBA
makkelijker als aannemer te hanteren zijn dan de scholen.

Het derde spanningsveld dat de aan het woord zijnde leden noemen,
betreft de verschillende bij het aanbod en de vraag betrokkenen. Bij de
algemene reactie naar aanleiding van de scholingsvragen is reeds
ingegaan op de bijzondere positie die de Centra Vakopleiding, CBB's en
Vrouwenvakscholen voorlopig vier jaar zullen innemen. Dit punt komt
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nadrukkelijk aan de orde bij de in de wetsvoorstellen Arbeidsvoorzie–
ningswet en (I)KVE voorziene evaluatie.

Ten aanzien van het vierde door de P.v.d.A.-fractieleden genoemde
spanningsveld wijzen wij erop dat de kwaliteitsbewakende taak ten
opzichte van de scholing door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt
geregeld in het wetsvoorstel voor het cursorisch beroepsonderwijs. In dit
wetsvoorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen deeltijd-MBO,
opleidingen in het kader van het leerlingwezen en specifieke scholing. De
Minister van Onderwijs en Wetenschappen is verantwoordelijk voor de
vaststelling van eindtermen voor het deeltijd-MBO en van de totaalpro–
gramma's voor de opleidingen in het leerlingwezen. In het wetsvoorstel
WCBO wordt ook nader ingegaan op de rol van de onderwijsinspectie.
Alleen bij de planning van de specifieke scholing kan het RBA eisen
formuleren met betrekking tot de kwaliteit van het aanbod. Dit stelt het
RBA in staat maatwerk te leveren in:

- de trajectbemiddeling ten behoeve van werklozen;
- de afstemming van het scholingsaanbod op de vraag van de

regionale arbeidsmarkt.
Tenslotte vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie zich af of er

voldoende waarborgen zijn voor de regionale centra voor volwassenen–
educatie, die naast scholingstaken (waarvoor zij afhankelijk zullen zijn
van RBA-opdrachten) nog vele andere taken behartigen. Zij menen dat
het draagvlak voor de overige taken te gering kan worden.

Wij merken in antwoord op deze vraag op dat het door ons ingediende
wetsvoorstel Cursorisch beroepsonderwijs inderdaad tot een herziening
van taken van de Regionale Educatieve Centra (REC's) leidt. Deze centra
vervullen geen rol bij de uitvoering van specifieke scholing. Binnenkort
zal in het kader van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel
Kaderwet volwasseneneducatie, nader worden ingegaan op de taken en
positie van de REC's.

LEDEN VAN DE V.V.D.-FRACTIE

Algemeen

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen allereerst waarom het
intitulé van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet niet is aangepast
aan de via een amendement opgenomen wijzigingen met betrekking tot
het nevenschikkend model.

De leden van de V.V.D.-fractie vragen tevens naar de opvatting van de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het in het
oorspronkelijke wetsvoorstel opgenomen corporatistische element, dat
huns inziens in de intitulé van het voorliggende, gewijzigde, wetsontwerp
wordt gehandhaafd.

De aanpassingen die het wetsvoorstel tijdens de behandeling in de
Tweede Kamer heeft ondergaan, leiden niet tot de noodzaak het intitulé
van het wetsvoorstel te wijzigen. Dat intitulé is ook niet te typeren als
een corporatistisch element.

Dit laat zich hopelijk beter begrijpen, als wordt ingegaan op de
definitie die in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt
gegeven van het begrip «arbeidsvoorzieningsbeleid». In aansluiting op
het SER-advies wordt het object van het arbeidsvoorzieningsbeleid op
pagina 10 omschreven als «alle activiteiten, die direct of indirect de
allocatie van arbeid ten doel hebben, dan wel de allocatie bevorderen».
Vervolgens wordt op pagina 14/15 het subject van het arbeidsvoorzie–
ningsbeleid als volgt omschreven: «beleidsmatige beïnvloeding van
allocatie-processen op de arbeidsmarkt is niet op één plaats in de
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samenleving te localiseren (...). Vele privaatrechtelijke en publiekrechte–
lijke organen spelen daarbij een rol».

Op pagina 62 wordt tenslotte scherp aangegeven dat met de invoering
van de Arbeidsvoorzieningswet niet de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
het enige subject van het arbeidsvoorzieningsbeleid wordt, waaraan alle
andere privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organen ondergeschikt
zouden moeten worden. Daar staat: «Uitgangspunt van de wet is, dat
vele organisaties invloed uitoefenen op de arbeidsallocatie. De Arbeids–
voorzieningsorganisatie is één te midden van vele en kan derhalve
slechts een partiële bijdrage leveren. Het realiseren van optimale
arbeidsallocatie (het doel van het arbeidsvoorzieningsbeleid) is afhan–
kelijk van de inspanningen van vele organisaties. Tussen hen moet een
effectieve beleidsafstemming tot stand komen.»

Met andere woorden, het arbeidsvoorzieningsbeleid heeft tot doel
doelmatige en rechtvaardige aansluiting tussen de vraag naar en het
aanbod van arbeidskrachten. Als zodanig valt dat beleid niet samen met
de daden van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie maar omvat het de
beleidsmatige activiteiten van vele publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
organen die, om het genoemde doel te bereiken, hun activiteiten met
elkaar moeten afstemmen en moeten samenwerken.

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie, met alle middelen en bevoegd–
heden waarover die organisatie beschikt, zal zijn één van de organen van
het arbeidsvoorzieningsbeleid. Het is wel een bijzonder orgaan, in
tweeërlei opzicht: het wordt door werkgevers, werknemers en overheid
gezamenlijk bestuurd en het heeft mede als doelstelling te dienen om de
beoogde samenhang te bereiken tussen de bijdragen van velen aan het
arbeidsvoorzieningsbeleid.

Het intitulé van het wetsvoorstel nu, waarin sprake is van een
«gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het arbeidsvoorzieningsbeleid»,
moet worden gezien als een «sociaal contract» naar analogie van de
afspraak die tussen dezelfde partijen is gemaakt ten aanzien van het
sociaal-economisch beleid als geheel: samen zullen genoemde partijen
zich inspannen om de vijf bekende SER-doelstellingen te realiseren. In
dit geval zullen zij zich - als onderdeel van het totale sociaal –econo–
mische beleid - samen inspannen om doelmatige en rechtvaardige
arbeidsallocatie te realiseren. De bijzonderheid op het terrein van het
arbeidsvoorzieningsbeleid is gelegen in de instrumentatie. Namelijk dat
die samenwerking ook ondersteund wordt met een gezamenlijk bestuurd
beleidsinstrument: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Het zal op grond van het voorgaande duidelijk zijn dat het intitulé bij
het wetsvoorstel niet suggereert dat het arbeidsvoorzieningsbeleid een
corporatistisch georganiseerde aangelegenheid behoort te zijn. Dat
intitulé behoeft dan ook niet te worden aangepast op grond van de wijzi–
gingen die het wetsvoorstel inmiddels heeft ondergaan.

Met betrekking tot de tweede vraag van de leden van de V.V.D.-fractie
merken wij het volgende op. De gedachtenwisseling met de Tweede
Kamer heeft ons tot het inzicht gebracht dat het oorspronkelijke
wetsvoorstel een te uitgebreide inhoud gaf aan de beoogde neven–
schikking. Binnen het CBA is nevenschikking gerechtvaardigd. Maar die
nevenschikking mag er natuurlijk niet toe leiden dat binnen het openbaar
bestuur een beleidsorgaan ontstaat, waarop het parlement geen
adequate controle meer kan uitoefenen. Overigens verwijzen wij in dezen
naar ons antwoord op analoge vragen van de leden van de R.P.F.-fractie.

Budgetrecht

De aan het woord zijnde leden vragen zich voorts af waarom de
«spelregel» in artikel 38, dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgele
genheid iedere twee jaar zijn oordeel geeft over een aanpassing van de
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rijksbijdrage, door middel van een amendement in het wetsvoorstel is
opgenomen, terwijl de «spelregels» aangaande het overleg tussen deze
minister en de Tweede Kamer slechts in de toelichting op artikel 43 zijn
uitgewerkt. Zij vragen of er een verschil in zwaarte is tussen beide
afspraken en of niet met meer gemak de hand kan worden gelicht met
de afspraken die «slechts» in de toelichting zijn opgenomen.

Het aan artikel 38 toegevoegde lid bevat, zoals wij eerder in deze
memorie van antwoord hebben aangegeven, een verplichting van de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee een terug–
houdend gebruik van het budgetrecht wordt beoogd. De toelichting op
artikel 43 kan worden beschouwd als een toezegging van de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wijze waarop overleg
zal worden gevoerd met betrekking tot de inbreng van de minister bij de
voorbereiding van het Landelijk Meerjaren Beleidskader. Deze
«spelregel» is naar onze mening van een andere aard dan die welke is
neergelegd in artikel 38. Wij menen echter dat de formulering in het
vierde lid van artikel 43 voldoende waarborgen biedt om niet de hand te
lichten met de in de toelichting aangegeven procedure. Van onze zijde
zal dat zeker niet het geval zijn, aangezien wij eraan hechten de visie van
de Tweede Kamer met betrekking tot het te voeren arbeidsvoorzienings–
beleid tijdig voor de totstandkoming van het Landelijk Meerjaren Beleids–
kader te vernemen.

De fractieleden van de V.V.D. zijn van mening dat het niet van ministe–
riële prudentie getuigt om de Hoofdlijnennotitie inzake het door de
regering gewenste arbeidsvoorzieningsbeleid in de jaren 1991-1995 te
bespreken in de Tweede Kamer, voordat de Eerste Kamer haar voorlopig
verslag had uitgebracht.

Wij hebben dit inderdaad als een dilemma ervaren en daaraan in de
aanbiedingsbrief bij de Hoofdlijnennotitie uitdrukking gegeven. Het
Landelijk Meerjaren Beleidskader van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
dient echter in een vroeg stadium te worden vastgesteld, teneinde de
uitvoeringsorganen (in de toekomst de regionale besturen) nog reële
beïnvloedingsmogelijkheden te geven. Bovendien achten wij het van
groot belang de mening van de Tweede Kamer te kennen alvorens aan
de besprekingen over het Landelijk Meerjaren Beleidskader te gaan
deelnemen. Deze afwegingen hebben ertoe geleid dat wij de Tweede
Kamer reeds begin april hebben uitgenodigd de Hoofdlijnennotitie te
bespreken.

De aan het woord zijnde leden wijzen erop dat slechts in de artikelen
46, 52 en 53 sprake is van beide Kamers der Staten-Generaal. Zij vragen
hoe de controlerende taak en het budgetrecht van de Eerste Kamer
worden gezien. Ook vragen zij of het niet in strijd is met de taak en
verantwoordelijkheid van de Eerste Kamer, indien de Eerste Kamer pas
een jaar later over een dan niet meer actueel beleidskader kan discus–
siëren.

Wij verwijzen deze leden kortheidshalve naar hetgeen ten aanzien van
het budgetrecht eerder in deze memorie van antwoord reeds is geant–
woord aan de leden van de fractie van het C.D.A. en van de P.v.d.A. Wij
menen dat het budgetrecht van de Eerste Kamer door het wetsvoorstel
niet wordt aangetast en dat, gelet op artikel 38, derde lid, als
uitgangspunt mag gelden dat van het budgetrecht een terughoudend
gebruik zal worden gemaakt.

Inkomsten uit heffingen

De leden van de V.V.D.-fractie stellen een aantal vragen met
betrekking tot artikel 39, waarin wordt bepaald dat het CBA onder minis–
teriële goedkeuring toeslagen op de premies voor de Werkloosheidswet
kan leggen. In de eerste plaats vragen zij of hieraan het premiebeleid
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sociale verzekeringen niet een oneigenlijke rol wordt toebedacht.
Wij menen dat dit niet het geval is. Ten eerste wordt geen onduide–

lijkheid geschapen over het doel van de toeslag op de WW-premie. De
suggestie wordt niet gewekt dat premie wordt geheven voor de finan–
ciering van een uitkering ter compensatie van inkomensderving, terwijl in
feite die premie voor een ander doel wordt aangewend. Bovendien is het
voorzien in financiële compensatie bij inkomensderving niet het enige
doel van de WW. Nevendoel is bij te dragen aan behoud en herwinnen
van maatschappelijke ontplooiingsmogelijkheden. Het bevorderen van
herintreding van werklozen behoort daar zonder twijfel toe.

Vervolgens vragen genoemde leden of de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid bij zijn standpuntbepaling in het CBA inzake een
besluit ex artikel 39 ook duidelijk rekening zal houden met eventuele
effecten voor de collectieve lastendruk. Het antwoord daarop is beves–
tigend. De minister heeft daartoe ook voluit de mogelijkheid, op basis
van de vereiste dat besluitvorming dient plaats te hebben bij gekwalifi–
ceerde meerderheid van stemmen. Bovendien zal, conform het bepaalde
in artikel 109, de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zijn vereist.

De leden van de V.V.D.-fractie vragen voorts of artikel 2 van de
Organisatiewet Sociale Verzekeringen (OSV) niet dient te worden
aangepast, op grond van de overweging dat het collecteren van
toeslagen moeilijk kan worden gezien als een onderdeel van de
uitvoering van de WW. Artikel 41 van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzie–
ningswet verschaft een toereikende wettelijke grondslag voor deze taak
van de bedrijfsverenigingen. De OSV staat namelijk niet in de weg dat bij
of krachtens andere wettelijke regelingen taken aan bedrijfsverenigingen
worden opgedragen.

De leden van de V.V.D.-fractie vragen of bij de toepassing van artikel
39, lid 3b, voor alle tot een bedrijfsvereniging behorende bedrijfstakken
eenzelfde toeslagpercentage zal gelden, of dat differentiatie kan worden
aangebracht. Ook vragen zij of de bedrijfsverenigingen de toeslag recht–
streeks afdragen aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, of dat dit zal
geschieden via het AWF.

De formulering van artike! 39, lid 3b, laat inderdaad de bedoelde
mogelijkheid van differentiatie open. Ingevolge artikel 41, tweede volzin,
worden bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld ten aanzien
van de afdracht van de opbrengst van de heffingen door het Algemeen
Werkloosheidsfonds (AWF) aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

De leden van de V.V.D.-fractie vragen waarom (het percentage van) de
toeslagen verschillend kan worden gesteld voor werkgevers en
werknemers. Er liggen aan de gecreëerde mogelijkheid van differentiatie
tussen werkgevers– en werknemersaandelen in de toeslag geen voorop–
gezette bedoelingen ten grondslag van specifiek inkomenspolitieke aard,
noch is bedoeld om daarmee een sanctiebeleid mogelijk te maken.
Veeleer is het de bedoeling geweest zoveel mogelijk ruimte te scheppen
voor verschillende denkbare soorten van overwegingen bij de besluit–
vorming.

Tenslotte vragen de leden van de V.V.D.-fractie of de opbrengst van de
toeslag naar evenredigheid of naar aangetoonde behoefte tussen de
RBA's zal worden verdeeld.

Voor de verdeling van de opbrengst van de toeslag is het CBA verant–
woordelijk. Of een verdeling over de RBA's zal plaatshebben, en zo ja
hoe, is op voorhand niet te zeggen. Dat zal geheel afhangen van het doel
waarvoor tot toepassing van artikel 39, lid 3b, wordt besloten.
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Scholing met behoud van uitkering

De leden van de V.V.D.-fractie vragen zich af of de noodzakelijke
opleiding of scholing conform artikel 76 WW onderworpen moet blijven
aan het oordeel van de bedrijfsverenigingen danwel of de RBA's dit
oordeel zouden moeten geven. In het laatste geval zou het genoemde
artikel kunnen worden geschrapt, zo menen zij.

In de adviesaanvrage met betrekking tot voorzieningen voor werklozen
zijn onder meer voorstellen gedaan voor scholing met behoud van
uitkering, waarbij tevens is ingegaan op de betekenis van het huidige
artikel 76 WW. In concreto werd voorgesteld te komen tot uniforme
procedures en toetsingscriteria, waarbij de beslissingsbevoegdheid bij de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie zou worden gelegd. Als methode
hiervoor is genoemd de opstelling van een landelijke scholingscatalogus
door het CBA, waar nodig aangevuld met (regionale) supplementen door
de RBA's.

In samenhang hiermee is tevens het oordeel gevraagd over de
noodzaak en/of strekking van de artikelen 75 en 76 WW. De uitge–
brachte adviezen stemden op dit punt niet overeen. In ieder geval
bestond onvoldoende steun voor het voorstel uit de adviesaanvrage.
Tegen deze achtergrond zal binnenkort een proef starten waarbij niet
alleen voor bepaalde scholingsvormen, maar ook voor specifieke
doelgroepen, voorafgaande toestemming van het uitkeringsorgaan
achterwege kan blijven. De resultaten van deze proef zullen worden
betrokken bij de definitieve vormgeving van het voorzieningsbeleid voor
werklozen in hoofdstuk VI van de Werkloosheidswet. Hierbij komt dan
tevens de vraag aan de orde of en zo ja in welke zin artikel 76 herzien
dient te worden.

Naar aanleiding van eenzelfde vraag van de leden van de V.V.D.-fractie
met betrekking tot de bemoeienis van de gemeenten met het nieuwe
artikel 36 WWV, merken wij op dat hierbij van een geheel andere situatie
sprake is. Artikel 36 WWV is een gemeentelijk instrument, gericht op het
treffen van voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de
arbeidsongeschiktheid van werklozen en arbeidsongeschikten met het
oog op hun (her)intreding in het arbeidsleven. De voorzieningen dienen
complementair van aard te zijn. In verband hiermee ligt het in de rede
dat de gemeenten hun beleidsplannen inbrengen in en afstemmen
binnen het RBA.

Overigens willen wij er nog op wijzen dat in het kader van de sociale
vernieuwing de gelden ex artikel 36 WWV in de brede doeluitkeringen
zullen worden ingebracht. Als gevolg daarvan zullen de gemeenten deze
gelden voor alle aiternatieven binnen het sociale vernieuwingsbeleid
kunnen aanwenden.

Landelijke en regionale begrotingen

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen vervolgens naar de reden
waarom in artikel 53, lid 4, wordt vastgesteld dat de definitieve landelijke
begroting wordt gewijzigd als de begroting van een RBA naar boven of
ten hoogste met 20% naar beneden wordt bijgesteld. Zij vragen of dit
betekent dat iedere afwijking tot een wijziging van de landelijke
begroting leidt en wat de procedure is als een regionale begroting met
meer dan 20% naar beneden kan worden bijgesteld.

In gevolge artikel 52 stelt het CBA de landelijke definitieve begroting
van inkomsten en uitgaven vast. In deze begroting zijn de begrotingen en
beleidsplannen van de RBA's verwerkt. In de begrotingen van de
regionale besturen worden de uitgaven geraamd voor de onderscheiden
maatregelen en instrumenten en daarmee te realiseren doel– en taakstel–
lingen. Het behoeft ons inziens geen betoog dat, vanuit een oogpunt van
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beheer en verantwoording, wijzigingen in voornemens en daarmee
gemoeide uitgaven in de landelijke begroting worden verwerkt. Dit
betreft dus alle wijzigingen hoe gering dan ook.

De betekenis van artikel 53, lid 4, is gelegen in de opvatting dat een
RBA bij uitstek in staat moet worden geacht te beoordelen of de aanvan–
kelijk voorgenomen taakstellingen naar boven of naar beneden moeten
worden bijgesteld. Voorstellen die naar boven afwijken, dan wel niet
verder naar beneden afwijken dan 20% van de eerdere raming, zullen
zonder meer in de landelijke begroting worden verwerkt. Alhoewel
dienaangaande nog geen procedure is vastgesteld, lijkt het logisch dat
het CBA zich zal verstaan met het betrokken RBA wat betreft de
oorzaken respectievelijk overwegingen die tot een neerwaartse bijstelling
van meer dan 20% hebben geleid. Eventuele besluiten daaruit voort–
komend zullen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden
genomen.

Banenpools

De leden van de V.V.D.-fractie vragen of de voorlopige notitie van de
CCBA inzake de banenpools inmiddels door de onderscheiden
geledingen is aanvaard. In het verlengde hiervan vragen zij in hoeverre
wij ons met genoemde notitie in ons standpunt gesteund voelen.

Op 29 maart 1990 is de notitie inzake de banenpools door de CCBA
besproken, waarbij door de verschillende geledingen de uitkomsten van
de plaatsgevonden hebbende achterban-raadpleging zijn besproken.
Afgesproken werd dat op een aantal aspecten van de notitie - onder
meer betrekking hebbend op de personele inzet van het arbeidsvoorzie–
ningsapparaat en de financiering - nog nader beraad diende plaats te
vinden. Naar verwachting zal dit op korte termijn worden afgerond.

Met de strekking van de notitie kan onzerzijds volledig worden
ingestemd. Dit brengt met zich dat wij het uitgangspunt onderschrijven
dat banenpools niet mogen leiden tot concurrentie–, respectievelijk
budgetvervalsing en verdringing van reguliere arbeid. Dit uitgangspunt
impliceert dat plaatsing vanuit banenpools slechts kan plaatsvinden op
boventallige functies in de collectieve sector (inclusief de gepremieerde
en gesubsidieerde sector).

Vanuit dit vertrekpunt dienen op regionaal niveau in RBA-verband
concrete afspraken te worden gemaakt over de te hanteren toetsingspro–
cedure, teneinde concurrentie–, respectievelijk budgetvervalsing en
verdringing te voorkomen. Het voorkomen van verdringing binnen
arbeidsorganisaties zelf dient in overleg met het binnen die organisaties
functionerende medezeggenschapsorgaan te worden bepaald. Ten
aanzien van het voorkomen van verdringing elders, alsmede van concur–
rentie–, respectievelijk budgetvervalsing dient een passende
RBA-regeling te worden getroffen.

De nadere vormgeving van banenpools in wet– en regelgeving zal niet
via een aanpassing van het initiatiefontwerp Buurmeijer-Leijnse plaats–
vinden. Een en ander zal geschieden via een te treffen CBA-regeling, een
aanpassing van de Wet Vermeend/Moor (teneinde een cumulatie van
loonkostensubsidies tegen te gaanj en een ministeriële regeling, waarin
de aspecten van inhoudelijke en procedurele aard rondom het inzetten
van uitkeringsgelden en rondom de besteding van de door het rijk
gefourneerde startsubsidie zullen worden geregeld.

Wij zijn het met de leden van de V.V.D.-fractie eens dat het van groot
belang is de inspanningen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie te
richten op het optimaal doen vervullen van beschikbare reguliere
arbeidsplaatsen in de markt– en de collectieve sector. Het is ook vanuit
deze optiek dat in artikel 3 van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet
als taak voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is opgenomen een
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doelmatige en rechtvaardige aansluiting van vraag naar en aanbod van
arbeidskrachten op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Onderdeel van genoemde taakopdracht vormt echter evenzeer het
ontwikkelen van een beleid gericht op de bestrijding van de langdurige
werkloosheid. Het instrument van de banenpools vormt het sluitstuk van
dit beleid, waarmee zeer moeilijk bemiddelbare werklozen een zinvol
alternatief voor een uitkering kan worden geboden. Daarmee wordt deze
categorie werklozen uit het maatschappelijk isolement gehaald,
(opnieuw) bij het arbeidsbestel betrokken en in een aantal gevallen een
perspectief geboden op doorstroming naar functies op de reguliere
arbeidsmarkt. Deze effecten kunnen worden bewerkstelligd door het
verrichten van voor de samenleving zinvolle en waardevolle werkzaam–
heden op boventallige functies in de collectieve sector (inclusief de
gepremieerde en gesubsidieerde sector). Een en ander kan naar ons
oordeel zeker niet gekwalificeerd worden als het verrichten van onvol–
waardige arbeid.

Indicatiestelling voor plaatsing in een banenpool vindt plaats op basis
van de over het algemeen in meerdere heroriënteringsgesprekken,
samen met de langdurig werkloze, weloverwogen getrokken conclusie
dat voor betrokkene op afzienbare termijn geen andere mogelijkheden
tot arbeidsinpassing - al dan niet met gebruikmaking van voortrajecten -
aanwezig zullen zijn en dat vanuit deze optiek plaatsing in een banenpool
voor betrokkene de meest in aanmerking komende aanpak vormt. In dat
verband achten wij het gewenst dat door een langdurig werkloze positief
wordt gereageerd op een aanbod tot plaatsing in een banenpool, indien
dit vanuit de gekozen individuele benadering voor hem of haar als
passende arbeid kan worden beschouwd.

Onzerzijds kan de stellingname dat de arbeidsbureaus thans met een
te groot aantal doelgroepen aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt
worden geconfronteerd, niet worden onderschreven. Naar ons oordeel
wordt in het Landelijk Meerjaren Beleidskader van de Arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie een goed evenwicht gevonden tussen enerzijds de
vraag– versus de aanbodgerichte beleidsaanpak en anderzijds de gefor–
muleerde taakstellingen en de beleidsruimte van de RBA's om deze
taakstellingen op regionaal niveau nader in te vullen en te concretiseren.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie naar
de kosten van een banenpoolplaats kunnen wij het volgende opmerken.
Uitgangspunt is dat de vormgeving van de banenpools - binnen op
centraal niveau voorgestelde kaders - primair decentraal dient plaats te
vinden. Dit uitgangspunt brengt met zich dat de werkwijze per banenpool
kan verschillen en derhalve ook de kosten van een banenpoolplaats.

Een indicatieve berekening van de kosten kan desalniettemin wel
worden gemaakt. Met name zijn dan van belang de loonkosten, de reis–
en overige onkosten, de uitvoeringskosten en een aantal overige kosten.
Op basis van het bruto minimumloon voor een volwassene bij een
38-urige werkweek bedragen de loonkosten f31 900,- per deelnemer
aan een banenpool. Op grond van ervaringsgegevens kunnen de reis– en
overige onkosten worden geraamd op f 1 200,- per jaar en de uitvoe–
ringskosten op f 3 000,- per jaar. De post overige kosten betreft onder
meer de kosten verbonden aan de herbeoordelingsgesprekken met
deelnemers aan banenpools, de trajectbewaking en de eventueel
benodigde scholingsmiddelen voor deelnemers aan banenpools.

Wij zijn het ermee eens dat bij het treffen van iedere arbeidsvoorzie–
ningsmaatregel een afweging dient te worden gemaakt tussen de eraan
verbonden kosten en het met de maatregel te behalen rendement.
Evenzeer kunnen wij instemmen met de stellingname dat bij het treffen
van een arbeidsvoorzieningsmaatregel en bij de vormgeving van een
instrument gericht op de bestrijding van de werkloosheid, onder ogen
moet worden gezien dat niet op korte termijn successen worden behaald
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die op de lange(re) termijn een negatieve uitwerking hebben. De
Arbeidsvoorzieningsorganisatie zal hierop bij voortduring alert moeten
zijn.

Bovenstaande afwegingen ten aanzien van het instrument van de
banenpools brengt ons tot een positieve stellingname betreffende de
implementatie van het instrument.

Contractanten

De leden van de V.V.D.-fractie vragen zich af waarom 500 van de 660
tijdelijke arbeidsplaatsen ter gelegenheid van de verzelfstandiging van
het arbeidsvoorzieningsapparaat «plotseling» structureel worden. Deze
leden veronderstellen dat de zorg voor de afslanking van het overheids–
apparaat alleen de «echte» ambtenaren betreft en dat beheersing van
het overige deel van de collectieve sector minder aandacht krijgt.

Wij wijzen erop dat in het kader van de extra bestrijding van de
(langdurige) werkloosheid de laatste jaren extra personeelsplaatsen
beschikbaar zijn gesteld. Ten behoeve van de uitvoering van de Wet
Vermeend/Moor zijn 200 plaatsen toegevoegd, terwijl voor de heroriën–
teringsgesprekken 250 plaatsen en voor de studiebegeleiding 100
plaatsen zijn gereserveerd. Tenslotte werden er 50 plaatsen voor JOB en
60 plaatsen voor de inrichting van sollicitatieclubs vrijgegeven.

Deze plaatsen werden bezet door medewerkers die tijdelijk, voor de
duur van de projecten, werden aangesteld. Deze projecten werden
echter zo vaak verlengd, dat van tijdelijkheid nauwelijks meer sprake
was. Vanwege het uitblijven van een contract voor onbepaalde tijd
dreigden goed ingewerkte krachten te vertrekken. Dit zou hebben geleid
tot een substantiële kapitaalsvernietiging, terwijl ook niet gesproken kon
worden van een verantwoord personeelsbeleid.

Omdat de werkzaamheden van deze medewerkers in de loop van de
jaren feitelijk ook reguliere arbeidsvoorzieningstaken zijn geworden, is bij
de Ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken aangedrongen op
een structurele personeelsvoorziening voor deze activiteiten. In eerste
instantie gold dit verzoek 400 a 500 (van de 660) plaatsen en beide
ministers hebben hiermee ingestemd. Een dergelijk verzoek zou
overigens ook zijn gedaan, indien het Directoraat-Generaal voor de
Arbeidsvoorziening niet zelfstandig zou worden.

Nu de Arbeidsvoorzieningsorganisatie een publiekrechtelijk lichaam zal
zijn, te worden aanvaard dat vermindering van het aantal formatie–
plaatsen bij de rijksoverheid gepaard gaat met uitbreiding van het
overige deel van de collectieve sector.

Scholing

Ook de leden van de fractie van de V.V.D. gaan uitvoerig in op een
aantal scholingszaken.

Over de betrokkenheid van de Minister van Onderwijs en Weten–
schappen bij de uitvoering van de Arbeidsvoorzieningswet wordt
opgemerkt dat de deelname van de rijksoverheid in het Centraal Bestuur
voor de Arbeidsvoorziening (CBA) bestaat uit een drietal bestuursleden,
die afkomstig zijn van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid, Onderwijs en Wetenschappen en Economische Zaken. Op deze
wijze wordt de inbreng van de overheid in het arbeidsvoorzieningsbeleid
gecoördineerd.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen stelt binnen door de
begrotingswetgever vastgestelde kaders aan het CBA geoormerkte finan–
ciële middelen beschikbaar voor het deeltijd-MBO en voor specifieke
scholing. In het CBA bepaalt de vertegenwoordiger van de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen mede de centrale beleidskaders voor de
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besteding van de totale voor scholing beschikbare middelen (inclusief de
daarvoor bestemde middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie).
Daarnaast heeft deze vertegenwoordiger tot taak, opleidingsexpertise in
te brengen en de afstemming met het beleid gericht op het
(beroeps)onderwijs optimaal te doen verlopen.

Deze betrokkenheid van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
betekent niet dat de scholen altijd de scholing voor de Arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie zullen uitvoeren. Het RBA zal, zoals eerder is
opgemerkt, de scholen gelegenheid geven offerte uit te brengen voor die
scholingsactiviteiten die extern worden ingekocht. Op basis van de
criteria prijs, kwaliteit en levertijd bepaalt het RBA welk opleidingsin
stituut de scholing zal verzorgen.

Er wordt gevraagd waarom de Minister van Onderwijs en Weten–
schappen de uitvoering van scholingsactiviteiten mee financiert en of er
geen gevaar is dat de verkregen lump-sum subsidie zal worden gereser–
veerd voor specifieke scholing.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen stelt zich op het
standpunt dat arbeidsmarktoverwegingen een belangrijke sturende factor
voor het cursorisch beroepsonderwijs voor volwassenen vormen. Hiertoe
wordt aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie een bevoegdheid tot activi–
teitenplanning verleend ten aanzien van de middelen voor het
deeltijd-MBO en voor de specifieke scholing.

In de het het wetsvoorstel WCBO zijn bepalingen opgenomen die
blokkeren dat het geld voor initiële opleidingen wordt ingezet voor speci–
fieke scholing. Op deze wijze wordt voorkomen, dat scholen een
oneigenlijke concurrentiepositie verwerven. Daarnaast zijn bepalingen
opgenomen met betrekking tot de aanbestedingsprocedures voor de
scholingsactiviteiten.

Enerzijds wordt aldus voorkomen dat scholen een oneigenlijke concur–
rentiepositie verwerven. Anderzijds wordt aldus gewaarborgd dat (buiten
de volumegarantie voor de Centra Vakopleiding) op het terrein van de
specifieke scholing onderwijsinstellingen een aan de Centra Vakopleiding
gelijkwaardige uitgangspositie verkrijgen.

Over de positie van de Centra Vakopleiding en de CBB's is reeds
ingegaan bij de algemene opmerkingen over scholing in het eerste deel
in deze memorie van antwoord. Er wordt verder gevraagd of de
capaciteit van de Centra Vakopleiding fors is uitgebreid en of er sprake is
van oneigenlijke concurrentie met scholen voor het beroepsonderwijs.

De opleidingscapaciteit van de Centra Vakopleiding bedraagt de
laatste jaren ± 7200 plaatsen. Van een forse uitbreiding en oneigenlijke
concurrentie voor het onderwijs is geen sprake. In CBA-verband zullen
afspraken worden gemaakt over de capaciteit in de volgende vier jaar.
Daarna wordt de positie van de centra geëvalueerd.

De aan het woord zijnde leden vragen ook of het de bedoeling van de
Ministervan Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een eigen scholingsin–
strumentarium (Centra Vakopleiding, CBB's, Vrouwenvakscholen) onder
de RBA's te creëren en waarom de Centra Vakopleiding worden bevoor–
recht boven de onderwijsinstellingen. Op welke termijn zullen de Centra
Vakopleiding en CBB's worden overgedragen aan het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen of worden verzelfstandigd, zo vragen deze
leden voorts. Ook vragen zij waarom dit pas na vier jaar gebeurt en of
recht wordt gedaan aan het vraag– en aanbodprincipe.

Het is de bedoeling gedurende vier jaar onder het RBA een eigen
scholingsinstrumentarium te handhaven. Daarna zal de positie van deze
instellingen worden bezien bij de in het wetsvoorstel vastgelegde
evaluatie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de Kaderwet Volwas–
seneneducatie. Hierbij zal ook de verzelfstandigingsoptie een rol spelen.
In deze periode van vier jaar is er dus inderdaad geen volledige scheiding
van vraag aanbod op het terrein van scholing. Overigens wijzen wij erop

Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 569 en 21 063, nr. 87c 35



dat er boven de voor vier jaar aan de Centra Vakopleiding te verstrekken
volumegarantie, sprake is van vrije concurrentie tussen de diverse
aanbieders van activiteiten op het terrein van de specifieke scholing.

Verder vragen de aan het woord zijnde leden of de vrijheid van
onderwijs voldoende gegarandeerd is, wanneer de RBA's moeten
instemmen met de toelating van de deelnemers tot het tweede–
kans-onderwijs.

Wij wijzen de leden erop dat het niet de bedoeling is, dat het RBA
moet instemmen met de toelating van de deelnemers tot het tweede–
hands-onderwijs De Arbeidsvoorzieningsorganisatie zal de activiteiten–
planning verzorgen voor het deeltijd-MBO: aangeven van de opleidings–
richting, het aantal opleidingsplaatsen en de lokatie

Deze leden vragen ook of wordt overwogen voor tweedekansers een
apart budget te reserveren in het taakstellend budget. Wat is de filosofie
achter de rol van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten aanzien van het
deeltijd-MBO; zo vragen zij vervolgens.

Een apart CBA– of RBA-budget wordt niet overwogen. Wel wordt voor
de deeltijd-MBO bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen op
grond van het tweede-kans-karakter een afzonderlijk begrotingsartikel
gehandhaafd. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie kan op basis van
arbeidsmarktoverwegingen ter versterking van het deeltijd-MBO ook
eigen scholingsgelden inzetten. Men kan echter niet het budget van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een bestemming buiten het
deeltijd-MBO geven. Deze aanpak is in het wetsvoorstel WCBO aan het
parlement voorgelegd.

De filosofie om de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de activiteiten–
planning voor het deeltijd-MBO te laten verzorgen, is de volgende. Het
kabinet acht het wenselijk, dat bij de planning van het deeltijd MBO
arbeidsmarktoverwegingen een sterke invloed uitoefenen.

De V.V.D.-fractieleden vragen of de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid kan garanderen dat op RBA-niveau de onderwijsinfra–
structuur zal worden ingeschakeld voor de scholing van werklozen. Zij
verzoeken ook duidelijkheid ten aanzien van de Regionale Bureaus voor
Onderwijs.

Het beleid is, zoals wij deze leden hiervoor reeds hebben geantwoord,
erop gericht, om waar dit op grond van prijs, kwaliteit en levertijd
mogelijk is, de onderwijs-infrastructuur voor de scholing van de
werklozen in te zetten. Op de regionale samenwerking in de onderwijsin–
frastructuur zal worden ingegaan in de beleidsnotitie naar aanleiding van
de motie Van de Camp/Leijnse die binnenkort aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal zal worden aangeboden, en bij de behandeling van de
KVE in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen voorts te garanderen, dat
het in december 1989 afgesloten convenant betreffende de Primaire
Beroepsgerichte Volwasseneneducatie (PBVE) nog minimaal vier jaar
wordt uitgevoerd. Zij vragen de Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid aan te geven op welke manier de RBA's worden gehouden aan
navolging van het convenant.

Het genoemde convenant heeft betrekking op de periode 1990 tot
maximaal 1994. Overeengekomen is dat het PBVE-beleid op grond van
tussentijdse evaluaties kan worden bijgesteld. De arbeidsbureaus, Centra
Vakopleiding en het PBVE-intermediair Berenschot dienen over de
PBVE-activiteiten per kwartaal te rapporteren. Deze rapportage-aanpak
zal ook gelden voor de nieuwe RBA's.
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LEDEN VAN DE D66-FRACTIE

Gebiedsindeling

De leden van de fractie van 066 gaan in het bijzonder in op de voorge–
nomen gebiedsindeling en dan met name op de gebiedsindeling rond
Amsterdam.

Voor een belangrijk deel zijn wij op deze vragen reeds ingegaan bij de
beantwoording van de vragen van de fractie van het C.D.A. Daarnaar
verwijzen wij wat betreft de belangrijkste overwegingen die hebben
gegolden voor de voorgestelde gebiedsindeling. Dit voorstel was als
bijlage 5 gevoegd bij het wetsvoorstel, zoals dit indertijd naar de Tweede
Kamer is gezonden (kamerstuk 1987-1988, 20569 nr. 4, pagina 46-48).

Zoals ook bij de beantwoording van de vragen van de C.D.A.-fractie–
leden is opgemerkt, is het enige gebied waar de WGR-grenzen niet zijn
aangehouden om tot een RBA-indeling te komen, het WGR-gebied
Agglomeratie Amsterdam.

Een RBA dat zou overeenkomen met het WGR-gebied Agglomeratie
Amsterdam zou namelijk, zoals hiervoor is opgemerkt, in vergelijking met
de andere regio's een onevenredig groot gebied zijn, dat bovendien door
de verscheidenheid aan arbeidsmarktproblemen naar verwachting
moeilijk als eenheid te besturen zou zijn. De leden van de fractie van D66
wijzen zelf op «het rijke zuiden» waar geen of vrijwel geen werkloosheid
bestaat, en het arme midden en noorden van de agglomeratie. De
werkgelegenheid in het zuidelijk deel, vooral voor hoogwaardig
opgeleiden in de dienstensector, kan slechts in beperkte mate worden
benut door werkzoekenden in Amsterdam. De werkgelegenheid in het
zuidelijk deel betrekt zijn werknemers uit een wijde cirkel van woonge–
bieden. In termen van economisch verkeer en arbeidsmarktbewegingen
gaat het daarbij naast Amsterdam om Haarlem en omgeving en het
noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland tot ongeveer de loop van
de Oude Rijn. Het noordelijk gedeelte, inclusief Amsterdam zelf, vormt in
redelijke mate een arbeidsmarkteenheid.

Zoals ook in de beantwoording van de vragen van de fractie van C.D.A.
is opgemerkt, is op grond van bestuurlijke hanteerbaarheid gekozen voor
een compromis, zijnde een afzonderlijke RBA voor het noordelijk
gedeelte van het WGR-gebied Agglomeratie Amsterdam, inclusief
Amsterdam zelf. Het zuidelijk gedeelte zou, als bestuurlijke hanteer–
baarheid het enige criterium zou zijn, een afzonderlijke RBA-regio
kunnen zijn. Gegeven de samenhang in termen van economisch verkeer
en arbeidsmarktbewegingen en de wenselijkheid het aantal RBA's te
beperken, is evenwel gekozen voor onderbrenging met Haarlem in één
RBA.

Wij wijzen er ten overvloede op dat interregionale bemiddeling en
samenwerking niet door de regio-grenzen zal worden belemmerd. Door
de automatisering van het bestand van de arbeidsbureaus bijvoorbeeld
zal wederzijdse afstemming van het beleid en uitwisseling van informatie
met andere regio's heel goed mogelijk zijn.

LEDEN VAN DE R.P.F. FRACTIE

De principes van het bestuursmodel

Het lid van de R.P.F.-fractie beperkt zich, voorbijgaande aan allerlei
details, tot een aantal fundamentele kwesties. Deze hebben met name
betrekking op het in het wetsvoorstel uitgewerkte bestuursmodel voor
het arbeidsvoorzieningsbeleid. Met name vraagt de afgevaardigde van de
R.P.F. naar een verantwoording van de keuze voor een tripartite bestuur
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in termen van opvattingen over de verhouding, die zou moeten bestaan
tussen overheid en samenleving.

Maatgevend referentiekader van de vragensteller zelf in dat verband is
de staatsrechtelijke filosofie, die gedurende de afgelopen eeuw werd
ontwikkeld binnen de geloofsstroming waartoe hij behoort. Dit is een
staatsrechtsfilosofie, die vanuit een Calvinistische bijbelinterpretatie
oplossingen zoekt voor het vraagstuk van de maatschappelijke ordening.
Dit vraagstuk werd, zoals bekend, zeer actueel met het in het laatste
kwart van de vorige eeuw dominant worden van de vrije kapitalistische
produktiewijze.

Genoemde staatsrechtsfilosofie is gebaseerd op twee basisprincipes.
Ten eerste het handhaven van een scherpe scheiding tussen de publiek–
rechtelijke sfeer, waarbinnen de overheid soeverein opereert, en de
privaatrechtelijke sfeer, waarbinnen burgers en hun maatschappelijke
verbanden opereren. Om die scheiding duidelijk naar voren te doen
komen, wordt bij voorkeur gesproken van «de staat» en niet van «de
overheid», omdat in het maatschappelijk spraakgebruik laatstgenoemde
term een betekenis heeft gekregen die vrij indifferent is ten aanzien van
het soort verhouding dat er tussen het openbaar bestuur en de overige
maatschappelijke verbanden dient te bestaan.

Ten tweede bevat genoemde staatsrechtsfilosofie een criterium voor
de verdeling van het domein van het maatschappelijk handelen tussen
enerzijds de publiekrechtelijke sfeer en anderzijds de privaatrechtelijke
sfeer. De staat mag zijn gebied binnen dat domein slechts uitbreiden tot
zover als nodig is om het algemeen belang - het tot stand brengen van
rechtvaardigheid in de samenleving - te realiseren.

In de beantwoording van de door het R.P.F.-lid gestelde vragen zullen
wij trachten aannemelijk te maken dat in het voorliggende wetsvoorstel
veel minder sprake is van het oneigenlijke vermenging van de publiek–
rechtelijke en privaatrechtelijke sfeer dan de vragensteller vreest. Wij
houden daarbij de volgorde van zijn vragen aan.

De afgevaardigde van de R.P.F. vraagt welke visie op de verhouding
tussen de staat en de verschillende maatschappelijke verbanden ten
grondslag ligt aan dit wetsvoorstel. Is sprake, zo vraagt hij, van neven–
schikking of van een zodanige boven–, onderschikking dat de staat
publiekrechtelijke taken aan maatschappelijke verbanden kan delegeren?

Wij menen dat de polariteit die in de vraag wordt geconstrueerd niet
adequaat is om de vooronderstellingen van het wetsvoorstel ten aanzien
van de verhouding tussen overheid en samenleving te beschrijven. De
begrippen «nevenschikking» en «boven–, onderschikking» zijn tijdens de
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer ontstaan om te
verduidelijken welke positie de overheid ten opzichte van de sociale
partners toebedeeld krijgt binnen het bestuur over een nieuw te vormen
publiekrechtelijk lichaam, de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Binnen dat
bestuur is sprake van nevenschikking.

Wanneer wij evenwel de verhouding tussen de overheid en het georga–
niseerde bedrijfsleven op het terrein van de maatschappelijke arbeidsal–
locatie als geheel beogen te beschrijven, is er zeker geen sprake van
nevenschikking. Er is echter ook geen sprake van een zodanige boven–,
onder of nevenschikking, dat aan maatschappelijke verbanden, in casu
organisaties van werknemers en werkgevers, publiekrechtelijke taken
zouden zijn te delegeren. In dat opzicht blijft het wetsvoorstel de
scheiding tussen de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke sfeer
eerbiedigen die de fracties van R.P.F., S.G.P. en G.P.V. in het parlement
zozeer ter harte gaat. Er worden aan organisaties van werkgevers en
werknemers geen publiekrechtelijke taken gedelegeerd.

Wat gebeurt is het volgende. Binnen de publiekrechtelijke sfeer wordt,
met in achtname van de grenzen daaraan gesteld door artikel 134 van de
Grondwet, differentiatie aangebracht. In plaats van de uitoefening van
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het openbaar bestuur geheel op te dragen aan rijksdepartementen, wordt
op het terrein van het arbeidsvoorzieningsbeleid een nieuw lichaam met
publiekrechtelijke taken en bevoegdheden gecreëerd. Publiekrechtelijke
taken die tot nu toe berusten bij ministers, worden overgedragen aan dit
nieuwe lichaam van openbaar bestuur.

Met de creatie van dit nieuwe bestuurslichaam wordt geen oneigenlijke
inperking teweeg gebracht van de privaatrechtelijke sfeer waarbinnen
organisaties van werkgevers en werknemers in vrijheid onderling
afspraken maken over vraagstukken op het terrein van de arbeidsallo–
catie binnen bedrijven en bedrijfstakken. Door deze organisaties mede te
betrekken in het bestuur over het nieuwe lichaam worden wel
voorwaarden geschapen om deze organisaties ertoe te bewegen hun
onderlinge bedrijf(tak)gewijze afspraken te plaatsen binnen een meer
omvattend kader van doelstellingen en strategieën betreffende de totale
maatschappelijke arbeidsallocatie; een kader dat zij in overleg met
centrale en decentrale overheidsorganen tot stand brengen.

Anderzijds zijn waarborgen gecreëerd om te voorkomen, dat de gelijk–
waardige deelname van organisaties van werkgevers en werknemers aan
het bestuur over het nieuwe lichaam van openbaar bestuur zal leiden tot
een onderschikking van de publiekrechtelijke aan de privaatrechtelijke
sfeer. In hun deelname aan het bestuur zijn de organisaties van
werkgevers en werknemers gehouden de op het algemeen belang
gerichte doelstelling van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie te realiseren:
het bevorderen van een doelmatige en rechtvaardige aansluiting tussen
vraag en aanbod van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt (artikel 3 van
het wetsvoorstel).

Op basis van artikel 134 van de Grondwet is de positie van de Arbeids–
voorzieningsorganisatie zodanig geregeld ten opzichte van regering en
parlement (die onveranderlijk de kernorganen van het openbaar bestuur
blijven), dat deze over voldoende mogelijkheden beschikken om te
voorkomen, dan wel ongedaan te maken, dat de Arbeidsvoorzieningsor–
ganisatie een koers gaat volgen die niet meer spoort met wat geboden is
vanuit het oogpunt van de bevordering van het algemeen belang. Wij
verwijzen in dat verband naar hetgeen is geregeld met betrekking tot het
toezicht over de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, het budgetrecht van het
parlement, het overleg tussen parlement en de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid enzovoorts. We verwijzen ook naar de
beleidsinhoudelijke voorschriften die in het wetsvoorstel zelf zijn vervat.

Het lid van de R.P.F.-fractie meent (neo-)corporatistische trekken te
ontwaren in het wetsvoorstel, denkt de contouren te zien van de proble–
matiek van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, en vraagt of er
sprake is van «verstatelijking», waardoor de verantwoordelijkheden van
overheid en maatschappelijke organisaties worden vermengd.

Wij menen dat de term (neo-)corporatisme geen criterium verschaft
om tot een adequate beoordeling van het wetsvoorstel te komen.
Daarvoor is die term te vaag en te veelduidig. In zijn oorspronkelijke
betekenis verwees die term naar de creatie van bipartite publiekrechte–
lijke bestuursstructuren op het niveau van aparte functionele onderdelen
van ons nationale produktiebestel (bedrijven, bedrijfstakken, produktko–
lommen). Binnen die bestuursstructuren worden - in het corporatistische
denken - aan organisaties van werkgevers en werknemers taken en
bevoegdheden toegekend, die gelijktijdig impliceren dat een groot deel
van hun privaatrechtelijke vrijheden verloren gaan. Anderzijds impliceren
die bestuursstructuren in sommige varianten van het corporatistische
bestuursmodel een inperking van de mogelijkheden van de overheid om
met het oog op het algemeen belang zelfstandig interventies te plegen.

In die zin is in dit wetsvoorstel in het geheel geen sprake van corpora–
tisme. Waaruit impliciet ook volgt dat de problematiek van de publiek–
rechtelijke bedrijfsorganisatie, zoals die naar oorspronkelijk corporatis–
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tisch model voor produkt– en bedrijfsschappen is geregeld in de Wet op
Bedrijfsorganisatie van 1950, niet goed in verband te brengen is met het
voorliggende wetsvoorstel.

In recente discussies over het vraagstuk van de sociaal-economische
ordening heeft het begrip «corporatisme» echter een veel bredere, maar
daardoor ook veel vagere, betekenis gekregen. Het is gaan verwijzen
naar elk denkbaar soort institutioneel arrangement waarbinnen gepro–
beerd wordt afstemming te bewerkstelligen tussen de privaatrechtelijke
en de publiekrechtelijke sfeer, concreter gesproken tussen de overheid
en de organisaties van werknemers en van werkgevers. In die brede
betekenis van het begrip \s het voorliggende wetsvoorstel zeker wel te
betitelen als een vorm van corporatistische wetgeving. Maar daarmee is
geen negatieve kwalificatie a priori aan dit wetsvoorstel te hechten. Een
beoordeling ervan moet dan afhankelijk gesteld worden van de concrete
vorm die aan het bedoelde institutionele arrangement wordt gegeven.

In het onderhavige geval blijven de organisaties van werkgevers en
werknemers die aan het bestuur over de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
deelnemen, over vele eigen sturingsmogelijkheden beschikken, en blijven
genoemde partijen vrij om van die sturingsmogelijkheden gebruik te
maken. Ook blijft de overheid over vele eigen (publiekrechtelijke)
sturingsinstrumenten beschikken. De overheid brengt bijvoorbeeld
slechts een zeer beperkt deel van haar bevoegdheden tot het tot stand
brengen van burgers-bindende regelgeving op het terrein van de arbeids–
allocatie, onder bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, en dan nog binnen
nauw omschreven kaders (men lette op de redactie van de artikelen
betreffende het vergunningenbeleid voor arbeidsbemiddeling en ter
beschikking stellen van arbeidskrachten).

De zaak is veeleer als volgt te beschouwen. Aan het wetsvoorstel
Arbeidsvoorzieningswet ligt een contract tussen overheid en sociale
partners ten grondslag van een soort dat wij reeds meer dan veertig jaar
kennen op het terrein van sociaal-economische ontwikkeling als geheel,
en dat op dat brede terrein zijn waarde duidelijk heeft bewezen. De drie
betrokken partijen spreken af met betrekking tot de maatschappelijke
arbeidsallocatie te streven naar een doelmatige en rechtvaardige
aansluiting tussen vraag en aanbod, zoals zij met betrekking tot de totale
sociaal-economische ontwikkeling de bekende vijf SER-doelstellingen als
doelstellingenkader onderschrijven. leder van de betrokken partijen stemt
ermee in de benutting van de eigen instrumenten te plaatsen binnen dat
gezamenlijk onderschreven doelstellingenkader.

De Arbeidsvoorzieningsorganistie, met de daaraan toegekende taken,
middelen en bevoegdheden, is in dat verband te beschouwen als een
hulpinstrument. Een hulpinstrument dat binnen de publiekrechtelijke
sfeer wordt geplaatst, en dat met tal van waarborgen is omgeven om
naar behoren te functioneren naar de normen die binnen die sfeer in acht
genomen dienen te worden. Een hulpinstrument ook dat niet alle publiek–
rechtelijke en privaatrechtelijke behandelingsmogelijkheden in zichzelf
opzuigt of anderszins aan zich ondergeschikt maakt, maar dat een plaats
heeft temidden van al die handelingsmogelijkheden. Een hulpinstrument
met als taak bij te dragen aan de onderlinge afstemming van al die
handelingsmogelijkheden binnen het perspectief van het door de drie
partijen overeengekomen doelstellingenkader voor de maatschappelijke
arbeidsallocatie als geheel.

Als het lid van de R.P.F.-fractie met zijn vraag op het oog heeft enige
scepsis tot uitdrukking te brengen ten aanzien van het vermogen van
overheid en organisaties van werkgevers en werknemers om gezamenlijk
bestuur te voeren over de Arbeidsvoorzieningsorganistie, dan moeten wij
toegeven dat wij desbetreffend vooraf geen zekerheid weten te geven.
Natuurlijk verschillen genoemde drie partijen zeer naar maatschappelijke
binding, taakstelling en oriëntatie. Daardoor is het in het ontwikkelde
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bestuursmodel, theoretisch beschouwd, zeker mogelijk dat de besluit–
vorming stagneert of blijft steken in bloedeloze compromissen. Wat dit
betreft, belichaamt het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet een
experiment.

De praktijk zal moeten uitwijzen of dat experiment slaagt. Wij hebben
voldoende vertrouwen in de mogelijkheden om succes te bereiken en
menen dat voldoende waarborgen zijn aangebracht voor het geval de
zaak onverhoopt toch uitdraait op een mislukking.

Zich de vraag voor ogen stellend of zij in voldoende mate ons
vertrouwen daarin kan delen, zal de Kamer ons inziens mede bij haar
afweging moeten betrekken, dat in de afgelopen decennia meer tradi–
tionele afstemmingsmodellen op het terrein van het arbeidsvoorzienings–
beleid niet het beoogde resultaat hebben gehad. Dat is wel ernstig
geprobeerd. Er zijn vele initiatieven geweest om die afstemming te resali–
seren door middel van een louter adviserende betrokkenheid van organi–
saties van werkgevers en werknemers. Eerst via de Centrale Commissie
van Bijstand en Advies op landelijk niveau en de Commissies van Advies
per GAB. Dit overleg– en adviesmodel werd later uitgebouwd met de
instelling van een Raad voor de Arbeidsmarkt en Regionale Raden voor
de Arbeidsmarkt.

Het lid van de R.P.F.-fractie meent uit de delegatie van publiekrechte–
lijke taken aan «organisaties voor arbeidsvoorzieningen» te moeten
afleiden dat in het voorliggende wetsvoorstel het subsidiariteitsbeginsel
heeft geprevaleerd boven het beginsel van soevereiniteit in eigen kring.
Tevens vraagt hij of genoemde organisaties van privaatrechtelijke dan
wel publiekrechtelijke aard zijn.

Eerst willen wij een mogelijk misverstand uit de weg ruimen. In het
wetsvoorstel is slechts sprake van éèn landelijke Arbeidsvoorzieningsor–
ganisatie en niet van meerdere «organisaties voor arbeidsvoorzieningen».
Wel wordt een ruime mate van beleidsvrijheid gegeven aan de 28
regionale bestuurseenheden binnen de Arbeidsvoorzieningsorganisatie,
maar deze eenheden zijn toch geen zelfstandige rechtspersonen, maken
deel uit van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en staan uiteindelijk onder
het gezag van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening. Zoals in
het voorgaande reeds uiteengezet, is de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
een publiekrechtelijk orgaan dat beschikt over bevoegdheden van
openbaar bestuur, maar dat ook moet voldoen aan de normen van
openbaar bestuur.

Dan de kwestie van het gekozen staatsrechtsbeginsel. Wanneer wij de
bemoeienis van het openbaar bestuur met allocatieprocessen op de
arbeidsmarkt inventariseren, valt op dat verschillende soorten functies
worden vervuld. Er is sprake van voorwaarden-scheppende activiteiten
(bijvoorbeeld het in stand houden van een landelijk netwerk van
openbare bemiddelingsinstellingen), de ontwikkeling van een normatief
kader (bijvoorbeeld het arbeidsverbod voor jongeren en de wetgeving
met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen),
corrigerende activiteiten (kansarmenbeleid), arbitragefuncties (bijvoor–
beeld in het kader van het ontslagrecht) en aanvullende activiteiten
(bijvoorbeeld diverse subsidieverleningen aan vanuit het algemeen
belang waardevol geachte maatschappelijke initiatieven).

De veelsoortige functies die binnen het openbaar bestuur sinds het
begin van deze eeuw ten behoeve van de samenleving zijn ontwikkeld,
hebben geleid tot een verhouding tussen overheid en samenleving die
zowel trekken vertoont van het subsidiariteitsbeginsel als van het
beginsel van soevereiniteit in eigen kring, en die bovendien ook trekken
vertoont die maar moeilijk in één van beide genoemde staatsrechtsprin–
cipes vertaalbaar zijn. Dat geldt voor het openbaar bestuur in het
algemeen en zeker ook voor de rol van het openbaar bestuur met
betrekking tot de maatschappelijke arbeidsallocatie. Die pluriformiteit in
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staatsrechtsbeginselen is ook niet verwonderlijk. Vele politieke
stromingen hebben hun steentje bijgedragen aan de opbouw van het
overheidsapparaat.

Met betrekking tot het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet lijkt het
ons weinig zinvol stromingen in de staatsrechtsontwikkeling aan te
wijzen, die in meer of mindere mate kunnen gelden als voedingsbron.
Wat wel zinvol is, is vast te stellen of bepaalde belangrijke principes die
bij de ontwikkeling van het operibaar bestuur in acht genomen dienen te
worden, niet ernstig zijn veronachtzaamd. Het beginsel van soevereiniteit
in eigen kring formuleert enkele van die principes. In het voorgaande is
over de verhouding van dit wetsvoorstel tot die principes reeds een
uiteenzetting gegeven.

Het lid van de R.P.F.-fractie vraagt of de «territoriale vervlechting»,
zoals die ter sprake kwam tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in
de Tweede Kamer (UCV 4 december 1989, Handelingen pagina 3-62),
wel kan dienen om de voorgestelde organisatie van de arbeidsvoor–
ziening te legitimeren. Met betrekking tot de territoriale vervlechting stelt
dominee Spier in zijn boek «Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee»
als eis, dat «de overheid haar bevoegdheid niet te buiten gaat, namelijk
het harmoniseren van de bijzondere belangen binnen het algemeen
belang, zodat de eerste het laatste niet schaden».

De missie die de Arbeidsvoorzieningsorganisatie dient te volbrengen
als lichaam van openbaar bestuur, treedt niet buiten genoemde
bevoegdheid. Anderzijds kan men zich afvragen of de deelname van de
(privaatrechtelijke) organisaties van werkgevers en werknemers in het
bestuur over de Arbeidsvoorzieningsorganisatie niet zullen leiden tot een
denaturering van het openbaar bestuur. Tegen dat laatste gevaar zijn ons
inziens in het wetsvoorstel, zoals dat thans is vormgegeven, toereikend
waarborgen aangebracht, mede door toedoen van de Tweede Kamer.
Hierbij verwijzen wij naar ons antwoord op de vraag van het R.P.F.-lid
over (neo)corporatisme.

Het lid van de R.P.F.-fractie vraagt voorts of het wetsvoorstel niet op
gespannen voet staat met artikel 19, lid 1 en 3 van de Grondwet. In dat
verband vraagt hij ook hoe politiek-democratische controle blijvend is
verzekerd. De relatie tussen artikel 19, lid 1 van de Grondwet (bevor–
dering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der
overheid) en het arbeidsvoorzieningsbeleid is tweeledig: een soepel
functionerende personeelsvoorziening is bevorderlijk voor de ontwik–
keling der werkgelegenheid in termen van arbeidsplaatsen, en een
effectief doelgroepenbeleid maakt meer arbeidsplaatsen toegankelijk
voor kansarme groepen.

Met het delegeren van taken aan een nieuw lichaam van openbaar
bestuur, de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, onttrekt de overheid zich
niet aan genoemde in de Grondwet opgedragen inspanningsverplichting,
maar tracht zij een arrangement te treffen dat tot betere resultaten leidt
dan tot dusver werden bereikt. In artikel 19 van de Grondwet wordt voor
iedere Nederlander het recht op vrije keuze van arbeid erkend. Het
arbeidsvoorzieningsbeleid mag stellig niet leiden tot een inperking van de
bedoelde keuzevrijheid. In tegendeel, het dient bij te dragen aan het
bevorderen van die keuzevrijheid, onder andere door het scheppen van
materiële voorwaarden zoals de instandhouding van een netwerk van
instellingen voor openbare arbeidsbemiddeling. In het wetsvoorstel
Arbeidsvoorzieningswet zijn op tal van punten waarborgen aangebracht
dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in deze naar behoren haar taken
zal vervullen (zie onder andere: artikel 7; artikel 24, lid 2, onderdeel b;
artikel 61; artikel 73; artikel 78; artikel 85, lid 2; artikel 93, lid 2).
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Eeri controlerende functie van de politieke democratie is blijvend
verzekerd door middel van de toezichthoudende bevoegdheden van de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, door middel van de
controle die het parlement op de verantwoordelijke ministers (met name
die van Sociale Zaken en Werkgelegenheidj uitoefent, en door de wetge–
vende bevoegdheden waarover regering en parlement onverminderd
blijven beschikken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
B. de Vries

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J.M.M. Ritzen

De Minister van Economische Zaken,
J.E. Andriessen
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