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

Invoeringswet Arbeidsvoorzïeningswet

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 15 mei 1990

Wij zullen hieronder ingaan op de nadere vragen die over bovenge–
noemde wetsvoorstellen zijn gesteld.

Beroepskeuzevoorlichting

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen welke criteria zullen
worden gehanteerd om te bepalen dat de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van zijn bevoegdheid gebruik dient te maken teneinde
via een algemene maatregel van bestuur een voorziening te treffen ter
effectuering van het recht op beroepskeuzevoorlichting.

Wij willen voorop stellen dat artikel 115 van het wetsvoorstel Arbeids–
voorzieningswet een zwaar middel is om in te grijpen, indien het Centraal
Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) zijn uit een wet voortvloeiende
verplichtingen niet naar behoren nakomt. Wij zien vooralsnog geen
aanleiding om aan te nemen dat dit zware middel op het terrein van de
beroepskeuzevoorlichting toegepast zou moeten worden.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. voeren een aantal veronderstel–
lingen op en vragen of die gezamenlijk zouden kunnen leiden tot een
algemene maatregel van bestuur. Wij zullen daarop ingaan in een poging
deze leden ervan te overtuigen dat er voldoende waarborgen zijn voor
een adequate uitvoering van de beroepskeuzevoorlichting door of
vanwege de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Oe eerste genoemde veronderstelling is dat een Regionaal Bestuur
voor de Arbeidsvoorziening (RBA) niet tevreden is met het voorlichtings–
aanbod van het Regionaal Dienstencentrum (RDC) en er geen contract
tot stand komt. Wij merken in dit verband op dat de verantwoordelijkheid
voor de beroepskeuzevoorlichting in eerste instantie bij de Arbeidsvoor–
zieningsorganisatie ligt en dat deze organisatie aanspreekbaar is op de
uitvoering van de beroepskeuzetaken, zoals geformuleerd in artikel 4, lid
b, van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet. In aanvulling op de
eigen taken en ter versterking hiervan kunnen contracten worden
gesloten met tweedelijnsorganisaties, zoals het Regionaal Diensten–
centrum (RDC).

In de beleidsnotitie «Regionalisatie intermediaire voorzieningen studie–
en beroepskeuzevoorlichting en onderwijs-arbeid» (kamerstuk 21 453, nr.
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1 en 2) is een procedure opgenomen waardoor de kans op het niet
afsluiten van een contract tussen een RBA en een RDC geminimaliseerd
wordt. De inspectie beroepskeuzevoorlichting zal in eerste instantie een
bemiddelende rol spelen. Indien dit geen soelaas biedt kan een RBA een
contract afsluiten met een naburig RDC. De huidige ervaringen met de
contractsystematiek tussen een GAB en een gesubsidieerd beroepskeu–
zebureau, als voorloper van het RDC geven aanleiding te verwachten dat
er weinig problemen zullen zijn.

Vervolgens concluderen de aan het woord zijnde leden dat de
geëigende particuliere markt er niet meer zal zijn, omdat deze wordt
geacht te zijn opgegaan in het RDC. Deze veronderstelling berust ons
inziens op een misverstand. Een aantal door de centrale overheid gesub–
sidieerde voorzieningen wordt in een nieuwe voorziening, het RDC,
samengebracht; het gaat om de gesubsidieerde beroepskeuzebureaus,
de regionale organen van het leerlingwezen, de contactcentra
onderwijs– arbeid en mogelijk ook de voorlichtingstaken op het terrein van
de studie– en beroepskeuzevoorlichting van het regionaal educatief
centrum. De genoemde beleidsnotitie strekt zich niet uit tot de particu–
liere, commerciële markt. De RBA's kunnen, indien zij daaraan behoefte
hebben, uit eigen middelen de particuliere markt inschakelen, teneinde
de eigen taakstelling te kunnen realiseren. Aldus kunnen zij in de in de
veronderstelling ontstane lacune voorzien. Zoals de leden van de fractie
van de P.v.d.A. terecht opmerken, kan dit niet worden bekostigd uit het
voor het RDC geoormerkte budget.

Vervolgens vragen de leden van de fractie van de P.v.d.A. of, als het
RBA niet in staat is, ook niet na een eventuele aanwijzing van het CBA,
om in de lacune te voorzien, een algemene maatregel van bestuur volgt.
In het bovenstaande hebben wij al aangegeven dat het tot de taak van
het RBA behoort om voorzieningen op het gebied van beroepskeuzevoor–
lichting ter beschikking te stellen. De suggestie dat het RBA hiertoe
wellicht niet in staat is, vindt geen grond in de huidige situatie en wij zien
geen aanleiding om te veronderstellen dat dit in de toekomst anders zal
worden. In dit verband moet nog worden opgemerkt dat een aanwijzing
van het CBA aan een RBA een verplichtend karakter heeft waaraan het
RBA niet voorbij kan gaan. Dit is echter een tamelijk zwaar middel. Wij
hebben geen enkele aanleiding om te verwachten dat hiervan in het
kader van de beroepskeuzevoorlichting gebruik zal worden gemaakt.

In dit verband willen wij de leden van de fractie van de P.v.d.A. infor–
meren over de onafhankelijke rapportages die op het gebied van de
beroepskeuzevoorlichting een signalerende functie kunnen hebben ten
aanzien van mogelijke lacunes in de dienstverlening. Ten aanzien van het
Europees Sociaal Handvest (ESH) ziet een commissie van deskundigen
toe op de naleving. Naast het internationale toezicht wordt op nationaal
niveau toezicht uitgeoefend door de inspectie van de beroepskeuzevoor–
lichting. Deze inspectie zal onafhankelijk rapporteren over de uitvoering
van de beroepskeuzevoorlichting door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
en door de door haar gesubsidieerde instellingen.

In het strikt hypothetische geval dat alle hierboven genoemde
waarborgen niet vervuld zouden worden, kan een algemene maatregel
van bestuur worden overwogen.

De aan het woord zijnde leden vragen vervolgens hoeveel «witte
vlekken» (met behoud van het «bereikbaarheidscriterium») door ons
acceptabel worden geacht.

Wij merken in antwoord hierop op dat «witte vlekken» in de beroeps–
keuzevoorlichting in het geheel niet acceptabel worden geacht. Zodra
iets dergelijks wordt geconstateerd zal, via de hierboven beschreven
instrumenten, gerichte actie worden ondernomen om die onwenselijke
situatie te beëindigen.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen voorts of de invulling
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van de beperkende voorwaarde «redelijkerwijs noodzakelijk» van de tekst
van het wetsvoorstel (artikel 73) in termen van limitering van individuele
advisering, zich wel verhoudt met de «individueel gerichte» redactie van
artikel 9 van het Europees Sociaal Handvest.

Wij zien hierin geen discrepantie. In de memorie van antwoord is een
onderscheid gemaakt tussen de informatievoorziening en de individuele
advisering door middel van psychologisch onderzoek. Vanzelfsprekend
wordt ook bij de eerste vorm van dienstverlening op enigerlei wijze
rekening gehouden met relevante persoonlijke kwaliteiten, affiniteiten,
interesses of eigenschappen van de klant, zij het niet door middel van de
methode van het psychologisch onderzoek. Dat gebeurt bijvoorbeeld
door gebruik te maken van diverse interviewmethoden.

Scholing

De leden van de fractie van de P.v.d.A. menen dat de regionale samen–
werking tussen onderwijsinstellingen cruciaal zal zijn, met name vanwege
de «doelgroepexpertise». Zij vragen of deze expertise behoort tot de
kwaliteit van de instellingen waarvoor de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen (ook na de eerste vier jaar) de eindverantwoordelijke
blijft.

De doelgroepexpertise van het deeltijd-MBO en het leerlingwezen
behoort zeker tot kwaliteit van de insteliingen, waarvoor de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen de eindverantwoordelijkheid draagt. Ten
aanzien van specifieke scholing ten behoeve van de Arbeidsvoorzienings–
organisatie vindt de kwaliteitsbeoordeling plaats door het RBA. Daarvoor
is de Minister van Onderwijs en Wetenschappen dus niet de eindverant–
woordelijke.

De aan het woord zijnde leden vragen ook of voor de door het RBA af
te namen scholingsactiviteiten, naast de criteria prijs en levertijd, andere
kwaliteitscriteria gelden. Als dat niet het geval is, zo vragen zij
vervolgens, waarom wordt aan de instellingen in de onderwijsinfra–
structuur dan niet blijvend (of minimaal tot de achterstand in wet– en
regelgeving is ingelopen) een preferente positie toegekend.

Wij wijzen erop dat bij de kwaliteitsbeoordeling van de scholingsactivi–
teiten voor het RBA het te verwachten arbeidsinpassingseffect centraal
staat. Daarbij wordt gelet op criteria als:

- de inhoudelijke deskundigheid van de instelling;
- de afstemming op de betrokken doelgroep binnen het werklozenbe–

stand;
- de invulling van de paktijkcomponent, waar mogelijk in samen–

werking met bedrijven;
- de plaatsingresultaten van eerdere scholingsprojecten.
Op basis van de criteria prijs, kwaliteit en levertijd zal het RBA, waar

mogelijk, het onderwijs inschakelen voor de uitvoering van de scholings–
activiteiten. De scholing ten behoeve van arbeidsinpassing kan echter
ook worden verzorgd door particuliere opleidingsinstituten, door bedrijfs–
scholen of in de bedrijven zelf. Het RBA kan daarom, naast de
offerte-aanvraag bij een te creëren samenwerkingsverband binnen de
regionale onderwijsinfrastructuur, tegelijkertijd aan andere instellingen
offerte vragen voor een scholingsproject. Het is naar onze mening
onwenselijk aan de onderwijsinfrastructuur een absolute preferente
positie te verlenen, aangezien gedwongen winkelnering afbreuk kan doen
aan het streven een zo goed mogelijke scholing te verwerven tegen een
zo laag mogelijke prijs. Concurrentie is hiertoe onontbeerlijk.

Advisering

Verwijzend naar de opmerking in de memorie van antwoord dat de
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adviestaak van de Raad voor de Arbeidsmarkt gedeeltelijk zal vervallen,
vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie wat er gebeurt met het reste–
rende deel van die adviestaak, als de Raad voor de Arbeidsmarkt wordt
opgeheven.

De adviestaak van de Raad voor de Arbeidsmarkt is ruimer dan die
welke het CBA ex artikel 76 van het wetsvoorstel zal vervullen, omdat het
arbeidsmarktbeleid, zoals is toegelicht in paragraaf 3.2 van de memorie
van toelichting bij het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet, ruimer is
dan het arbeidsvoorzieningsbeleid.

Die adviestaak zal dus slechts gedeeltelijk vervallen. Anderzijds is,
gelet op de geschiedenis van de advisering door de Raad, het verval–
lende deel zo substantieel, dat de ratio ontvalt aan het in stand houden
van een afzonderlijk, zwaar opgetuigd, instituut in de vorm van een
commissie ex artikel 43 van de Wet op de bedrijfsorganisatie. De Raad
zal daarom worden opgeheven en zijn resterende adviestaken zullen
weer onderdeel worden van het takenpakket van de SER als geheel.

Zoals reeds werd opgemerkt, zal tussen de SER en het CBA overleg
plaatshebben om een concrete taakverdeling op het terrein van de
advisering tot stand te brengen.

Verdeling van de financiële middelen over de RBA's

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn van oordeel dat de sleutel voor de
verdeling van de financiële middelen over de RBA's, die ingevolge artikel
56 van het wetsvoorstel zal worden vastgesteld, moet voldoen aan de
normen van rechtvaardigheid en doelmatigheid. Zij vragen naar de
criteria die ten grondslag zullen liggen aan de «vaste verdeelsleutel»,
waarover in de memorie van antwoord wordt gesproken.

De artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Arbeidsvoorzie–
ningswet spreekt over «een zo objectief mogelijk werkende verdeel–
sleutel, waarbij rekening kan worden gehouden met die factoren die de
omvang en zwaarte van de arbeidsvoorzieningstaak bepalen, zoals de
afhankelijke beroepsbevolking, de relatieve omvang van de werkloosheid
en het aantal geregistreerde vacatures». In dit verband is het wenselijk
het aandeel van elk RBA in het totale regionale budget af te leiden van
objectieve taaklastfactoren. Elk RBA zal dan in verhouding tot de omvang
van de allocatievraagstukken in de desbetreffende regio over evenredige
financiële mogelijkheden beschikken om daaraan iets te doen. Bij de
besteding van de ter beschikking staande middelen zullen de RBA's
rekening moeten houden met de taakstellingen, zoals die in het Landelijk
Meerjaren Beleidskader zijn geformuleerd. Deze taakstellingen hebben
als uitgangspunt het bevorderen van een doelmatige en rechtvaardige
aansluiting van vraag naar en aanbod van arbeidskrachten op de arbeids–
markt. De regionale beleidsplannen en de resultaten zullen hieraan
worden getoetst.

De opmerking van de heer Dortland van het VNO, waarnaar de leden
verwijzen, moet niet in de eerste plaats worden gezien als een
ontkrachting van dat rechtvaardigheidsprincipe teneinde taaklastfactoren
te vervangen door prestatiefactoren, maar als een waarschuwing dat die
taaklastfactoren dan ook zoveel mogelijk objectief moeten worden
gemeten. In dat verband is zijn constatering dat het criterium
«ingeschreven werkzoekenden» voor oneigenlijke vormen van
beïnvloeding vatbaar is, terecht.

In de nota van uitgangspunten van de CCBA, op basis waarvan een
ambtelijke werkgroep de verdeelsleutel voorbereidt, wordt dan ook
ervoor gekozen zoveel mogelijk gebruik te maken van externe gegevens,
met name die welke worden verzameld door het CBS. Anderzijds is het
CBA van oordeel dat met het oog op het bereiken van een doelmatige
verdeling van middelen bezien zou moeten worden in hoeverre taaklast–
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factoren kunnen vvorden aangevuld met prestatie-criteria.
Zoals gezegd, is een ambtelijke werkgroep op dit moment bezig met

het opstellen van een concrete verdeelsleutel. Deze werkgroep besteedt
zeker ook aandacht aan mogelijke problemen verbonden aan het
hanteren van prestatie-criteria. Enerzijds zouden die problemen kunnen
liggen - zoals de aan het woord zijnde leden terecht opmerken - in het
bevorderen van een te sterke concentratie op relatief gemakkelijk tot
stand te brengen resultaten (bemiddeling van kansrijke aanbods–
groepenj. Een ander aspect waarop in dit verband moet worden gelet, is
dat de te hanteren prestatie-criteria voldoende objectief van karakter zijn.

Ontslagtaak

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen twee vragen over de
uitoefening van de ontslagtaak.

Allereerst vragen deze leden zich af of het na de in het wetsvoorstel
Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet in het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen aangebrachte wijzigingen met betrekking tot de
«aangeklede delegatie» nog duidelijk is wie er zou moeten worden
gedagvaard bij de burgerlijke rechter in het geval van een actie uit
onrechtmatige daad tegen door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gestelde regels.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was reeds de bepaling opgenomen
dat de delegatie door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van zijn bevoegdheid inzake het verlenen van toestemming voor de
beëindiging van arbeidsverhoudingen plaatsvindt onder door hem te
stellen nadere regels. In de memorie van antwoord inzake het
wetsvoorstel Invoeringswet (Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990,
21 063, nr. 5) is gesteld dat bij de burgerlijke rechter een actie uit
onrechtmatige daad zou kunnen worden ingesteld tegen ministeriële
regels. Dit betekent dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid (de Staat) bij een dergelijke procedure wordt gedagvaard.

De wijzigingen met betrekking tot de «aangeklede delegatie» brengen
geen wijziging in de bevoegdheid van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid tot het stellen van regels. Wel zijn bij de «aangeklede
delegatie» zijn bevoegdheden en mogeïijkheden om de uitoefening van
de ontslagtaak te controleren uitgebreid. Het is derhalve zo dat ook in de
nieuwe situatie de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient
te worden gedagvaard bij een onrechtmatige daadsactie tegen door hem
gestelde regels.

Ten tweede vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie naar de rechtsposi–
tionele status van het personeel van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie,
onder verwijzing naar het verdrag nr. 88 van de Internationale Arbeidsor–
ganisatie (ILO), dat zou voorschrijven dat het personeel met het oog op
de onafhankelijkheid uit openbare ambtenaren bestaat.

Hoewel de leden deze vraag stellen in het kader van de uitoefening van
de ontslagtaak, menen wij dat deze vraag in algemene zin dient te
worden beantwoord. Het gaat in het ILO-verdrag immers om het
personeel, zonder beperking, van een arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Het ILO-verdrag nr. 88 heeft betrekking op de Organisatie van de
Dienst voor de Werkgelegenheid. Artikel 9, eerste lid, luidt als volgt:

«Het personeel van de Dienst voor de Werkgelegenheid moet bestaan
uit openbare ambtenaren, die een zodanige rechtspositie en dienstvoor–
waarden hebben, dat zij onafhankelijk zijn van elke verandering in de
Regering en van elke ongepaste invloed van buiten en zij, met behoud
van de belangen van de Dienst, verzekerd zijn van hun blijvend dienst–
verband.»

De status van de medewerkers bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is
niet in strijd met de eisen van dit artikellid. Het begrip «openbaar
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ambtenaar» (de authentieke Engelse en Franse teksten luiden «public
officials», resp. «agents publics») impliceert niet dat het moet gaan om
personen die in dienst zijn van een ministerie. Bedoeld is te zeggen dat
het gaat om mensen die een openbare functie vervullen; daartoe
behoren ook (zoals i.c. het geval is) medewerkers in dienst van een
publiekrechtelijk lichaam.

Banenpools

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen vervolgens naar de
stand van zaken met betrekking tot de discussie over de financiering van
de banenpools en de voorbereiding van de JWG.

Over de banenpools is op 10 mei jl. in de vergadering van de Centrale
Commissie van Bijstand en Advies (CCBA), waarin de toekomstige
CBA-bestuurders zijn vertegenwoordigd, finale besluitvorming tot stand
gekomen, met inbegrip van de financiering. Er wordt gestreefd naar
invoering van de banenpools in september van dit jaar.

De CCBA zal op 21 juni a.s. definitief beslissen over het activerend
arbeidsmarktbeleid voor jongeren, in samenhang met de besluitvorming
over het Landelijk Meerjaren Beleidskader van de Arbeidsvoorzieningsor–
ganisatie. Naar verwachting zal het wetsvoorstel Jeugdwerkgarantiewet
in juni door de Tweede Kamer worden behandeld.

Vrouwen in besturen

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen voorts een reactie op de
suggestie van het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstan–
digheid om aan de regionale besturen te verzoeken meervoudige
voordrachten te doen (inbegrepen een vrouwelijke kandidaat), opdat de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via voorkeursbenoe–
mingen alsnog aan het evenredigheidscriterium wat betreft de voorzit–
tersbenoemingen kan voldoen.

De procedure van voordracht en benoeming van leden en voorzitters
van de RBA's wordt wettelijk geregeld in Artikel 25 van het wetsvoorstel
Arbeidsvoorzieningswet. De leden van de RBA's worden op voordracht
van representatieve organisaties van werkgevers en werknemers en op
voordracht van gemeenten en het provinciaal bestuur benoemd door het
CBA. Een RBA-voorzitter wordt op basis van een, met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen vastgestelde, voordracht van het regionaal
bestuur benoemd door het CBA.

De suggestie van het Breed Platform berust kennelijk op een misver–
stand ten aanzien van artikel 11, tweede lid, van het wetsvoorstel Invoe–
ringswet. Hierin is bepaald dat de benoeming van de voorzitters van de
regionale besturen de eerste maal zonder voordracht geschiedt. De
voorzitter en leden van het CBA zullen met ingang van het tijdstip van
inwerkingtreding van de Arbeidsvoorzieningswet bij koninklijk besluit
worden benoemd. Dit besluit kan tot stand komen op een tijdstip vooraf–
gaand aan de inwerkingtreding van de Arbeidsvoorzieningswet, maar niet
eerder dan nadat deze wet in het Staatsblad is verschenen. Dit betekent
dat het CBA terstond na het tijdstip van inwerkingtreding van genoemde
wet de voorzitters en plv. voorzitters van de regionale besturen zou
kunnen benoemen. De bepaling in artikel 11 van het wetsvoorstel Invoe–
ringswet brengt echter geen verandering in de hiervoor beschreven
bevoegdheid van het CBA inzake de benoeming van de RBA-voorzitters.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hier formeel,
via zijn vertegenwoordiger, geen andere c.q. verdergaande bevoegd–
heden dan de overige bestuursleden in het CBA.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Arbeidsvoorzie–
ningswet en in de memorie van antwoord inzake beide wetsvoorstellen is
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reeds gesteld dat het bij voordrachten tot benoeming aanbeveling
verdient dat er aandacht wordt gegeven aan de deelneming van vrouwen
in de besturen. Daarbij is aangetekend dat de organisaties van
werkgevers en werknemers, de gemeenten en de in het centraal bestuur
vertegenwoordigde ministeries zelf invulling zullen moeten geven aan
een voorkeursbeleid ten aanzien van de benoeming van vrouwelijke
bestuursleden.

Bij de benoeming van leden speelt een rol dat de voorgedragen
personen primair het vertrouwen moeten hebben bij de achterban die zij
geacht worden te vertegenwoordigen, zodat zij met voldoende gezag
kunnen spreken en bij rapportages voldoende steun krijgen van de
organisatie waardoor ze afgevaardigd zijn. Momenteel zijn helaas nog
maar weinig vrouwen werkzaam in functies van waaruit de voordrachten
voor bestuursleden worden gedaan, hetgeen gevolgen heeft voor de
voordrachten.

De toekomstige RBA-voorzitters zijn bij uitstek de personen die de
brugfunctie tussen de verschillende bestuurspartijen moeten vervullen.
Daartoe beschikken zij over uitstekende contactuele eigenschappen en
bindingskracht, hebben zij naast een inhoudelijke inbreng feeling voor
gevoeligheden en creativiteit bij het zoeken naar openingen en compro–
missen.

Het is ons bekend dat de partijen in de regio die naar alle waarschijn–
lijkheid bestuursleden zullen gaan leveren reeds overleg voeren over de
toekomstige RBA-voorzitters. Wij hebben in dit kader vernomen dat in
een regio in het zuiden een advertentie is geplaatst waarin kandidaten
voor het regionale voorzitterschap worden verzocht zich te melden. Wij
willen hier benadrukken dat een dergelijke open procedure, die een ieder
de mogelijkheid geeft zich voor het voorzitterschap te melden of namen
van andere kandidaten te noemen, navolging verdient. Wij zullen dit op
korte termijn schriftelijk aan de beoogde CBA-bestuurspartijen
meedelen. In de brïef zullen wij tevens onderstrepen, dat wij er van uit
gaan dat een zo groot mogelijke evenredigheid in de samenstelling van
de besturen het streven is. Dit streven geldt evenzeer voor het aantal
door vrouwen te bezetten voorzittersplaatsen.

DeSER

Het lid van de fractie van de R.P.F. zou gaarne een nadere toelichting
ontvangen over de opmerking met betrekking tot de publiekrechtelijke
taak van de SER in de beantwoording van de eerder door hem gestelde
vragen.

Wij hebben proberen duidelijk te maken dat het wetsvoorstel Arbeids–
voorzieningswet niet te interpreteren is als nieuwe loot aan de stam van
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Er is dan ook geen reden te
verwachten dat de problemen die zijn ervaren in het tot stand brengen
en in het functioneren van produkt– en bedrijfschappen, zich ook zullen
manifesteren met betrekking tot de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Zoals bekend heeft de SER een tweedelige taak. Enerzijds is die Raad
een adviescollege voor de regering met betrekking tot alle belangrijke
maatregelen van de overheid op sociaal en economisch terrein. In die
hoedanigheid heeft de SER in de afgelopen decennia goed gefunctio–
neerd. Anderzijds is de SER het toporgaan van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie. In die hoedanigheid heeft haar functioneren in het
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teken gestaan van het - gemeten naar de reikwijdte der oorspronkelijke
verwachtingen - mislukken van het naoorlogse streven naar een ordening
van het bedrijfsleven volgens corporatisch model.

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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