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EINDVERSLAG
Vastgesteld 27 oktober 1989

Na kennisneming van de memorie van antwoord zijn in de vaste
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 nog enkele vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt.

Onder het voorbehoud dat de regering op deze vragen en opmerkingen
tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord, acht de commissie de
openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden reeds eerder te kennen
gegeven dat zij de indruk hebben dat de overdracht van taken en
bevoegdheden naar de nieuwe arbeidsvoorzieningsorganisatie in grote
lijnen goed is geregeld. Op een aantal punten waren door hen desalniet–
temin in het voorlopig verslag een aantal kanttekeningen gemaakt en
vragen gesteld. De hierop door de regering gegeven toelichtingen
achtten zij niet geheel bevredigend. Zij wilden dan ook op een aantal
zaken nogmaals ingaan en met name op de wijziging van het BBA 1945.
De toelichting van het kabinet met betrekking tot de positie van de
directeur Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA) in relatie
tot de aan deze gedelegeerde ontslagtaak achtten de leden van de
P.v.d.A.-fractie nog steeds onbevredigend.

Kern van hun kritiek betreft de gekozen constructie waarbij de
ontslagtaak door de minister gedelegeerd wordt naar de directeur RBA.
Hierdoor ontstond de huns inziens curieuze situatie dat de directeur RBA
voor zijn functioneren als directeur RBA verantwoording is verschuldigd
aan het regionale bestuur, maar niet voor wat betreft de aan hem
opgedragen ontslagtaak. De ontslagtaak is immers geen taak van het
Centraal respectievelijk Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening,
maar wordt door de minister aan de directeur in persoon, dus niet als
functionaris van de arbeidsvoorzieningsorganisatie, gedelegeerd. Als zij
dit verkeerd zagen, stelden zij het op prijs te vernemen in welk artikel,
buiten artikel 6 van de Arbeidsvoorzieningswet, enige aanduiding is
gegeven omtrent de bemoeienis van CBA respectievelijk RBA met de
ontslagtaak. De regering oppert dat de regionaal directeur ingevolge
artikel 33, tweede lid, aangesproken kan worden door het regionaal
bestuur indien hij zijn gedelegeerde bevoegdheid niet naar behoren zou
uitoefenen. De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen zich nu af hoe het
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regionaal bestuur de directeur kan aanspreken op een taak die hij niet
namens het regionaal bestuur uitoefent. De directeur RBA oefent deze
taak uit op basis van volledige delegatie door de minister en in geen
enkel opzicht treedt hier het RBA op als bevoegd gezag. Met betrekking
tot de ontslagtaak kan immers niet worden gesproken over een hiërar–
chische relatie tussen directeur en bestuur. Natuurlijk kan de minister in
bepaalde gevallen zijn delegatiebesluit intrekken of wijzigen, zoals de
regering ook aangeeft, maar hier spreken we dan over extreme situaties.
De gekozen delegatieconstructie heeft ook merkwaardige gevolgen voor
beroepsprocedures. De regering geeft aan dat bij de burgerlijke rechter
een actie uit onrechtmatige daad zou kunnen worden ingesteld tegen
door de minister gestelde regels. Andere beroepsmogelijkheden zijn er
namelijk niet. De hier aan het woord zijnde leden vroegen zich af wie in
zo'n geval zou moeten worden gedagvaard. De minister heeft de
bevoegdheid gedelegeerd en kan niet worden aangesproken. De arbeids–
voorzieningsorganisatie heeft formeel geen rol in de ontslagtaak. Dan
rest volgens deze leden nog slechts een mogelijkheid, de directeur als
privépersoon. Is deze consequentie voldoende doordacht, zo vroegen zij
met nadruk. Is overwogen om de beslissing van de directeur RBA vatbaar
te maken voor beroep teneinde de risico's van persoonlijke aansprake–
lijkheid te verkleinen, vroegen deze leden. Welke mogelijkheden ziet de
regering om de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid van de directeur
RBA procedureel zodanig aan te kleden dat er sprake is van een voor
beroep vatbare beslissing? Volgens deze leden verzet het RBA zich hier
niet tegen omdat hierin alleen de ontslagbevoegdheid wordt geregeld
maar niet hoe deze taak wordt uitgevoerd.

Op deze plaats merkten de leden van de P.v.d.A.-fractie nog op dat in
het SER-advies inzake de herziening van het ontslagrecht er duidelijk
voor is gekozen dat de directeur arbeidsvoorziening zijn taak uitoefent
krachtens mandaat van de minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid. Zij erkenden dat ten tijde van de adviesaanvraag in 1985 de
directeuren nog in een ondergeschikte relatie tot de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid stonden; daarentegen was in september
1988, toen de SER het advies vaststelde, wel duideiijk in welke richting
de relatie minister-directeur zich ontwikkelde. Is overwogen de direc–
teuren RBA als onbezoldigd rijksambtenaar namens de minister, dat wil
zeggen op basis van mandaat te belasten met de ontslagtaak? Deze
leden wilden graag vernemen wat zich tegen een dergelijke constructie
zou verzetten. In dit licht suggereerden zij tevens de formulering van
artikel 6 een meer kwalitatieve inhoud te geven. In antwoord op de vraag
van de leden van de P.v.d.A.-fractie over de mogelijkheden van de
regionaal directeur om andere medewerkers bij de ontslagtaak te
betrekken wordt door de regering onder andere verwezen naar artikel 6
van het wetsvoorstel arbeidsvoorziening, waarin wordt bepaald dat de
arbeidsvoorzieningsorganisatie verplicht is tot het treffen van voorzie–
ningen ten behoeve van de directeur met betrekking tot het uitoefenen
van de ontslagtaak. De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn van mening dat
de toevoeging van een aantal gespecialiseerde medewerkers nu juist een
van deze voorzieningen zou moeten betreffen. Deze leden wilden graag
weten wat zich ertegen zou verzetten indien artikel 6 in die zin nader zou
worden aangevuld.

Het antwoord van de regering inzake de vragen van de P.v.d.A.-fractie
over de consequenties van de opheffing van het specialisme van de
ontslagambtenaar (zoals dit bij vele bureaus is geschied of zal
geschieden) achtten zij onbevredigend. De door de regering voorge–
stelde mogelijke gang van zaken bij ontslagkwesties (de ene functionaris
adviseert bij ontslagaanvragen, de andere functionaris behandelt) om
belangenconflicten te voorkomen achtten zij niet overeenstemmend met
de dagelijkse praktijk. Deze leden veronderstelden dat dan op zijn minst
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een formele basis aan een dergelijke taakverdeling zou moeten worden
gegeven. Graag vernamen zij een reaktie op de gedachte in de wet, in
het bijzonder bij artikel 6 van de Arbeidsvoorzieningswet, hiervoor een
wettelijke grondslag te formuleren. Dit om te voorkomen dat in de
praktijk de te onderscheiden en eventueel conflictuerende taken weer
snel door elkaar gaan lopen. Op deze wijze meenden zij dat voorkomen
kan worden dat functionarissen die zich met het werven van vacatures
bezig houden ook degenen zijn die zich bezig houden met ontslagaan–
vragen. Overigens wilden deze leden er in dit kader nog op wijzen dat
hun kritiek voornamelijk gevoed wordt door hun zorg voor een goede
preventieve ontslagtoetsing. De herinrichting van taken en functies zien
zij voornamelijk als een intern-organisatorische kwestie. De leden van de
P.v.d.A.-fractie waren het met het kabinet eens dat de waarde van de
uitoefening van de ontslagtaak door het regionaal bestuur onder meer
ligt in de hier aanwezige kennis van de arbeidsmarkt.

Ten aanzien van taken en bevoegdheden van de regionaal directeur
merkt de regering op dat het door de leden van de P.v.d.A.-fractie
gewenste directiestatuut niet noodzakeiijk is omdat de taken en
bevoegdheden vanzelfsprekend in overleg zullen worden vastgesteld.
Waarop is deze vanzelfsprekendheid gebaseerd, wilden deze leden graag
weten. Of wordt ervan uitgegaan dat de huidige taakstelling van de
directeuren GAB zonder meer dezelfde blijft in de nieuwe situatie waarin
sprake is van directeur RBA?

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden nog enkele vragen en opmer–
kingen over de personele gevoigen van de verzelfstandiging. Zij
ontvingen de laatste tijd geluiden die erop wezen dat een deel van het
personeel wenst vast te houden aan de ambtenarenstatus. Graag zouden
zij een reactie ontvangen op klachten die recentelijk uit het apparaat naar
voren komen. Zij verwezen daarbij naar brieven van de provinciale dienst–
commissie ARBVO Zuid-Holland en de dienstcommissie GAB Rotterdam.
In dit licht gezien verzochten zij een geactualiseerd overzicht te
ontvangen van de uitkomsten van de besprekingen met de centrale
dienstcommissies en de feitelijke stand van zaken in de onderhande–
lingen met de vakbonden.

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden instemmen met de meer
permanente invulling van 500 van de 660 tijdelijke plaatsen ten behoeve
van de diverse projecten. Zij toonden zich echter bezorgd over de positie
van de 160 mensen die niet voor een formatieplaats in aanmerking
komen, te meer daar het hier voor een groot deel personen schijnt te
betreffen met een niet zo sterke arbeidsmarktpositie. Zij vroegen zich af
welke plannen er zijn voor begeleiding van deze groep. Zij zouden ook
graag vernemen waarop de beslissing is gebaseerd om alleen
medewerkers met allocatieve taken in aanmerking te laten komen voor
een contract voor onbepaalde tijd. Was het niet beter geweest dit soort
beslissingen te laten nemen op het decentrale niveau?

Voorts zagen de leden van de P.v.d.A.-fractie graag een nadere
toelichting tegemoet over de resultaten van de herinrichtingsoperatie van
het Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening. Het kabinet geeft aan dat
een belangrijk doel van deze operatie was het kwalitatief en kwantitatief
versterken van de lokale vestigingen van het arbeidsvoorzieningsap–
paraat. Zij vroegen zich af of zij hieruit mochten afleiden dat ook bij de
centrale dienst c.q. het toekomstige ondersteuningsapparaat van het
Centraal Bestuur, gekomen is tot een reorganisatie van taken en functies
ten behoeve van de locale vestigingen. Deze vraag werd mede ingegeven
door het feit dat één van de belangrijkste accenten van de arbeidsvoor–
zieningswet immers bij het decentralisatie niveau ligt.

Tenslotte stelden deze leden het op prijs te vernemen waarop de
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opvatting is gebaseerd dat de toekomstige arbeidsvoorziening tot de
werkingssfeer van de Nationale Ombudsman behoort. Voor zover zij
konden overzien is dit met de bestaande grondslag van dit instituut niet
het geval.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden nog een vraag over de positie
van de arbeidscontracten in de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Uit de
briefwisseling tussen de vaste Commissie en de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van respectievelijk 24 en 25 oktober 1989
blijkt dat 500 van de 660 arbeidscontracten in vaste dienst zullen worden
genomen. Deze leden zouden gaarne vernemen welke criteria bij de
selectie zullen worden gehanteerd.

De fungerend voorzitter van de commissie,
Wolters

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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