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SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 16 april 1991

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

De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven de opvatting dat een
gezonde economische ontwikkeling de beste waarborg geeft voor het
scheppen van nieuwe werkgelegenheid en het bestrijden van de
werkloosheid. Ook onderschreven zij de opvatting dat nadere instru–
menten noodzakelijk zijn om de toetreding tot de arbeidsmarkt te bevor–
deren. Vraag en aanbod zijn nog steeds niet goed op elkaar afgestemd.

Als sluitstuk op een veelheid van aanvullende instrumenten hadden
deze leden kennis genomen van het thans voorliggende wetsvoorstel. Zij
reageerden positief op de hoofdlijnen al waren er enige twijfels of het
werkelijk mogelijk is een zodanig sluitend systeem te ontwikkelen,
waardoor het mogelijk is de werkloosheid onder de jongeren in de
toekomst geheel te voorkomen.

Deze leden maakten de volgende opmerkingen en stelden de volgende
vragen.

In artikel 4 wordt aan de jeugdwerkgarantie de taak opgelegd alle
jongeren in die gemeente in dienst te nemen en hen te plaatsen op een
garantieplaats. Wordt hier niet een te grote verantwoordelijkheid gelegd
bij de gemeente of de J.W.G.O.?

Is er sprake van een inspanningsverplichting of reikt deze verplichting
verder?

Kunnen het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening en de
Regionale Besturen op een zelfde verantwoordelijkheid worden aange–
sproken als aan de gemeenten wordt opgelegd?

Moet artikel 11 zo worden verstaan dat elke jongere, die niet op
andere wijze aan werk kan worden geholpen een arbeidsovereenkomst
moet worden aangeboden en bij het ontbreken van een garantieplaats
recht heeft op het minimumjeugdloon omdat deze jongere wel bereid is
de bedongen arbeid te verrichten?

Welke financiële verplichting heeft de J.W.G.O. jegens een jongere
met dienstverband maar wiens garantieplaats tijdelijk (b.v. 1 a 2
maanden) wordt onderbroken?
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Hoe groot is de kans dat een J.W.G.O. evenveel arbeidsovereen–
komsten afsluit als er garantieplaatsen te vervullen zijn? Kunnen hierdoor
geen lange wachtlijsten ontstaan zodat er geen sprake is van een
sluitende aanpak?

Hebben reeds nu gemeenten signalen afgegeven dat reeds op
voorhand vaststaat dat er meer jeugdige werklozen zijn dan het aantal te
verwerven garantieplaatsen b.v. in de 4 grote gemeenten, waar b.v.
sprake is van een hoog percentage jeugdigen onder de etnische minder–
heden of nog moeilijk plaatsbaren?

Welke argumenten liggen ten grondslag aan de bepaling dat een
jongere eerst na een half jaar (tot maximaal 1 jaar) kan worden
opgenomen in de J.W.G.O.? Ontstaat er geen «druk naar boven» indien
het aantal garantieplaatsverschaffers met garantieplaatsen minimaal is?

Op welke wijze worden de jongeren in dienstverband met of zonder
garantieplaats in de werkloosheidsstatistieken verwerkt?

Kunnen mededelingen worden gedaan over de samenstelling van de
J.W.G.O.'s? Zijn dit ambtelijke besturen of worden ook vertegenwoor–
digers van de regionale arbeidsvoorzieningenorganisaties bij dit
bestuurswerk betrokken? Wordt de taak van de gemeente zodanig
verzwaard dat hiervoor extra personeel moet worden aangetrokken?

In de wet zijn duidelijke regels gesteld omtrent de financiering, de
vergoedingen aan de gemeente. Artikel 18. Hoe is het bedrag per
deelnemer aan de J.W.G.O. opgebouwd? Welk totaal bedrag is hiermee
gemoeid en is er sprake van een open eindregeling?

De aan het woord zijnde leden konden instemmen met het geformu–
leerde sanctiebeleid. Wel stelden zij de vraag hoe voorkomen kan
worden dat gemeenten een eigen beleid gaan voeren zoals uit diverse
rapporten blijkt o.a. Beleidsonderzoek sanctietoepassing rond heroriënte–
ringsgesprek d.d. 5 februari 1991. Zijn er voldoende waarborgen
ingebouwd?

Voorts waren deze leden zeer geïnteresseerd in de opvatting van de
staatssecretaris naar het sanctiebeleid in het algemeen. Dit meer naar
aanleiding van het gestelde in het mondeling overleg van 24 januari
21 800 XV nr. 65 bladzijde 12. Zijn hier nadere mededelingen over te
doen?

Scholingsactiviteiten zullen een belangrijke rol spelen. Zijn de
bestaande scholingscapaciteiten voldoende om een grotere stroom op te
vangen of spelen de nu reeds lange wachtlijsten de J.W.G.O.'s parten?

De aan het woord zijnde leden stonden niet negatief tegenover de
gedachte in een eerder stadium de marktsector te betrekken bij het
zoeken naar boventallige garantieplaatsen maar vroegen zich af of de
gekozen oplossing in artikel 8 lid 5 niet in strijd is met de bepalingen in
de Arbeidsvoorzieningenwet. In het voorliggende wetsvoorstel wordt in
artikel 8 lid 5 aan het regionaal bestuur van de Arbeidsvoorziening een
zelfstandige taak gegeven.

Naar het inzicht van de aan het woord zijnde leden gaat evenwel de
Arbeidsvoorzieningenwet uit van taken door het Centraal Bestuur vastge–
steld, die voorts als afgeleide behoren te worden uitgevoerd door de
regionale besturen. Er zal dus in de praktijk geen spraken kunnen zijn van
een zelfstandig te voeren beleid zonder voorafgaande goedkeuring van
het CBA. Is deze zienswijze juist?

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling over dit
wetsvoorstel tussen de leden van de Tweede Kamer en de bewindslieden
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderwerp werkloosheid en
zeker jeugdwerkloosheid gaat deze leden - zoals de bewindslieden zeker
weten - zeer ter harte. Zij steunden dan ook het streven van de regering
te komen tot - zoals wordt beoogd - de zogeheten sluitende aanpak. De
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slaagkans, zo constateerden zij echter, is in hoge mate afhankelijk van de
wijze waarop begrippen als «gedeelde verantwoordelijkheid» en «breed
draagvlak» inhoud krijgen in de praktijk en op regionaal niveau. Samen–
werking is een sleutelbegrip. Van essentieel belang is derhalve hoe die
samenwerking vorm wordt gegeven. De aan het woord zijnde leden
constateerden dat, zoals ook gebleken is ten aanzien van de banenpools
en de heroriënteringsgesprekken, deze samenwerking in de praktijk niet
altijd vlekkeloos verloopt. Gemeenten en sociale partners zijn weliswaar
in het RBA vertegenwoordigd, maar er is tevens sprake van «eigen»
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende
participanten. Deze combinatie van rollen kan positief uitwerken, maar
kan ook aanleiding geven tot rolverwarring en discussie over verdeling
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een situatie die mede
wordt opgeroepen door de output-taakstellingen waarop de prestaties
van de verschillende participanten zullen worden beoordeeld. Daarom
zouden zij het op prijs stellen per fase van het JWG-traject nog eens te
vernemen bij wie - arbeidsvoorzieningsorganisatie (RBA), gemeente(n),
(JWGO) en eventuele «derden» (onderwijs/scholingsinfrastructuur,
regionaie werkgevers) - het primaat van de verantwoordelijkheid ligt en
hoe de bevoegdheidsregeling op regionaal niveau idealiter vorm zou
moeten krijgen. Dus: wie is als eerste verantwoordelijk voor de
toeleiding, de instroom, de toetsing, de scholing, de begeleiding, de
doorstroming naar regulier werk? Wie voor het opleggen van eventuele
sancties? En welke instrumenten staan daarvoor ter beschikking? Is de
minister voornemens deze aspecten - naast de concrete resultaten -
mede in de evaluatie te betrekken?

Voorts hadden de aan het woord zijnde leden de indruk dat een aantal
regelingen, dat beoogt de werkloosheid te bestrijden zoals banenpools,
werkervaringsplaatsen en nu ook de jeugdwerkgarantiewet in plaats van
complementair te zijn contraproductief ten opzichte van elkaar werkt.
Daarbij komt dat het geheel aan regelgeving relatief ingewikkeld is en
veel administratieve– en organistorische werkzaamheden met zich mee
brengt c.q. zal brengen. Dat is weliswaar goed voor de werkgelegenheid
maar van minder of geen belang voor de beoogde doelgroep(en). De hier
aan het woord zijnde leden vroegen daarom aan de bewindslieden of het
niet tijd wordt te komen tot één wettelijke (kader)regeling gericht op
werkinpassing van (langdurig) werklozen.

Deze leden hadden begrepen dat de invoering van de wet bij Koninklijk
Besluit zal worden geregeld. Willen de bewindslieden aangeven per
welke datum en op welke wijze (gefaseerd of in één keer) de wet zal
worden ingevoerd?

De aan het woord zijnde leden constateerden voorts dat er in
samenhang met de JWG wijzigingen worden voorbereid inzake jongeren–
uitkeringen in het ABW en dat hiertoe een nieuw ontwerpbesluit tot
wijziging van het Bijstandsbesluit Landelijke Normering is gepubliceerd.
Zij hadden met belangstelling kennis genomen van de brief d.d. 18
februari 1991 van de staatssecretaris hierover
(SZ/BV/UKB/AUB/91/1954). Zij constateerden dat het kabinet heeft
afgezien van het oorspronkelijk voornemen om alleen te voorzien in
aparte schoolverlatersnormen voor alleenstaanden/hoofden van
1-oudergezinnen en niet voor gehuwden/ongehuwd samenwonenden. De
Raad van State achtte het oorspronkelijke ontwerp-besluit in strijd met
artikel 1 G.W. en artikel 26 BUPO-verdrag. In genoemde brief spreekt
het kabinet over «het aanzienlijke juridische risico dat de schoolverlaters–
regeling strijdig wordt geacht met het beginsel van gelijke behandeling»
en wordt daarna gesteld: «een apart uitkeringsregiem voor schoolver–
laters is derhalve alleen mogelijk als deze op alle samenlevingsvormen
betrekking heeft.»

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden deze redenering onder–
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schrijven. Dit betoog riep bij hen sterke reminiscenties op aan de eerder
door hen geuite veronderstelling dat artikel 3 Toeslagenwet als onder–
scheidend naar burgerlijke staat/leefvorm strijdig is met artikel 1 GW en
artikel 26 BUPO-verdrag. Laatstelijk hadden zij deze veronderstelling bij
het begrotingsdebat SZW-1991 in de Eerste Kamer naar voren gebracht.
Zij kregen toen ten antwoord dat er objectieve redenen zijn om dit
verschil in behandeling te kunnen rechtvaardigen. Citaat: «Immers,
anders dan voor afhankelijke partners geldt voor alleenstaanden en
alleenstaande ouders dat de toeslag wordt gegeven op de eigen loonder–
vingsuitkering die gebaseerd is op het eigen arbeidsverleden (21 800 XV,
MvA-EK, blz. 33).

De aan het woord zijnde leden meenden dat in dit verweer van de zijde
van het kabinet de Toeslagenwet wel zeer verminkt wordt weergegeven.

Immers, de «afhankelijke partner» is in het geheel geen rechtssubject
van de Toeslagenwet. In artikel 2 TW worden de rechthebbenden
limitatief opgesomd, nl.

- gehuwden (zowel alleenverdieners als (kleine) tweeverdieners);
- eenoudergezinnen;
- ongehuwden;
met recht op een loondervingsuitkering en een inkomen beneden het

voor hen geldende relevant sociaal minimum. Voor categorieën
gehuwden (zowel alleenverdieners als kleine tweeverdieners), alleen–
staande ouders en alleenstaanden biedt de Toeslagenwet de garantie van
het relevante sociale minimum in de loondervingsfase, indien zij in de
eerdere arbeidsfase ten minste het voor hen geldende sociale minimum
verdiend hebben. Tot zover is er sprake van gelijke behandeling in gelijke
situaties.

Artikel 3 TW schaft dit recht op sociale minimumbescherming
gefaseerd af voor gehuwden/ongehuwd samenwonenden, maar conti–
nueert dit recht voor alleenstaanden en éénoudergezinnen. Een dergelijk
onderscheid naar leefvorm/burgerlijke staat is in beginsel een verboden
onderscheid (artikel 1 GW, artikel 26 BUPO). Slechts indien er sprake is
van een objectieve rechtvaardiging, waaraan elk element van discrimi–
natie vreemd is en het middel zowel geschikt als noodzakelijk is om dit
doel te bereiken kan dit onderscheid toegestaan zijn. De achtergrond van
het onderscheid in artikel 3 TW is het streven naar individuele econo–
mische zelfstandigheid, via de eis van beschikbaarstelling voor de
arbeidsmarkt aan de partner van de uitkeringsgerechtigde bij een
aanvraag om aanvullende bijstand. De leden van de P.v.d.A.-fractie
vermochten niet in te zien waarom de eis van beschikbaarstelling voor de
arbeidsmarkt aan de partner wel opgelegd kan worden in de ABW maar
nlet in de TW zelf. Indien aan artikel 3 de clausulering toegevoegd zou
worden «tenzij de echtgenoot zich beschikbaar stelt voor de arbeids–
markt» wordt hetzelfde doel nagestreefd, zonder dat er sprake is van
ongelijke behandeling naar burgerlijke staat/leefvorm. Bij een verwijzing
naar de ABW kan er sprake zijn van een negatief inkomens– of vermo–
genseffect (vergeleken met de sociaal minimumgarantie van de TW) voor
een deel van de bevolking dat i.h.a. tot de laaggeschoolden/laagbe–
taalden behoort.

Nu het kabinet thans - na advies van de Raad van State - afziet van
het maken van een onderscheid naar burgerlijke staat/leefvorm inzake
uitkeringen aan schoolverlaters in de ABW, drongen de leden van de
P.v.d.A.-fractie aan op een onbevangen en scrupuleuze herbezinning op
de tekst van artikel 3 TW.

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden niet alleen met belang–
stelling maar toch ook met enige bezorgdheid kennis genomen van het
wetsvoorstel. Zij waren van mening dat een uiterste inspanning moet
worden gepleegd om jongeren zo snel mogelijk in het arbeidsproces op
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te nemen. Als de doeleinden van het wetsvoorstel kunnen worden
verwerkelijkt betekent dit een belangrijke stap in de goede richting.

De bezorgdheid van de aan het woord zijnde leden slaat op, wat prof.
Van Voorden destijds noemde, de verloedering van de arbeidsmarkt. Zij
vreesden dat de allocatie door middel van het mechanisme van vraag en
aanbod al te zeer dreigt te worden verdrongen door al dan niet kunst–
matig geschapen en gesubsidieerde werkgelegenheid.

Zij waren dan ook geschrokken van de mededeling van de minister in
de Memorie van Antwoord op zijn begroting dat «Vermeend-Moor» heeft
geleid tot een verdringing van tweederden. Deze leden vonden het
merkwaardig dat de minister die verdringing op zich niet negatief beoor–
deelde omdat het doel van deze wet in de eerste plaats het verschaffen
van betere kansen op betaalde arbeid is, en niet de creatie van nieuwe
werkgelegenheid.

De ene zijn brood mag dus leiden tot de ander zijn nood, zo conclu–
deerden de aan het woord zijnde leden. Zij zouden een indringende
beschouwing van de minister op bovenstaande opmerkingen op prijs
stellen.

Bovendien zouden zij graag een nadere toelichting ontvangen op de
opvatting van de minister dat «speculeren op de vraag of wij de leeftijds–
groep van 27 tot 65 jaar dezelfde mogelijkheden in het vooruitzicht
kunnen stellen misschien aantrekkelijk is...» (Handelingen Tweede Kamer,
nr. 47, bladzijde 2852). De leden van de V.V.D.-fractie gingen ervan uit
dat de tewerkstelling in dat geval niet beperkt zal kunnen blijven tot de
collectieve sector. Bestaat dan niet het gevaar voor een onbeheersbaar
proces van verloedering? Is het bovendien aantrekkelijk dat mensen
wellicht hun hele arbeidzame leven op een boventallige en beschermde
plaats zullen moeten doorbrengen? Is het waar dat in een van onze grote
steden bij voorkeur werklozen vanaf 28 jaar - die dus nu buiten de tijde–
lijke voorziening en straks buiten het JWG vallen - in de banenpools
worden opgenomen?

De aan het woord zijnde leden betreurden het dat de werkgevers
hebben geweigerd om de marktsector bij de JWG in te schakelen. Zij
vonden het een goede zaak dat alsnog is bepaald om hierover in
regionaal verband te beslissen. Zou de minister nog eens duidelijk willen
aangeven waarom het gevaar van concurrentie in de marktsector zo veel
groter is dan in de collectieve sector? Immers, als gevolg van de vele
bezuinigingen wordt deze laatste sector meer en meer gedwongen om
ook «pennywise» te opereren. Wat vindt de minister van de klacht (De
Gelderlander, 21 februari) dat deelnemers aan een banenpool worden
gebruikt als een soort loopjongen?» ....krijgen ze allerlei klusjes toege–
schoven (..). Een conciërge kreeg op een gegeven moment de opdracht
een pad aan te leggen bij de school. Betonstorten dus. Dat is werk dat
normaal gesproken door een aannemer gedaan moet worden. Maar het
geld voor die aannemer wordt dus uitgespaard door het de banenpooler
te laten opknappen.»

De aan het woord zijnde leden zagen een mogelijk gat in de wet bij
artikel 9, lid 2, sub a en sub c. Wanneer werkzaamheden (bij voorbeeld
onderhoud van plantsoenen) een jaar achterwege worden gelaten kunnen
ze door een deelnemer aan het JWG worden verricht zonder in strijd te
komen met de eerstgenoemde bepaling. Een jaar paardebloemen levert
aldus een gesubsidieerde arbeidsplaats op. Zou de minister uiteen willen
zetten wat hij precies verstaat onder reguliere arbeid? In de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer zegt hij (blz. 20): «Boventalligheid heeft
naar ons oordeel betrekking op de vraag of een bepaalde activiteit al dan
niet tot het reguliere takenpakket behoort». Maar als die activiteit om
bepaalde (financiële) redenen een of meer jaren achterwege is gebleven
is zij toch niet per definitie irregulier en dus boventallig geworden?

De aan het woord zijnde leden zouden vervolgens graag willen weten
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wat de minister verstaat onder een structurele situatie ten aanzien van de
benodigde plaatsen voor het JWG en de daarmee gemoeide financiering.
Gaat hij ervan uit dat het JWG voor immer nodig zal zijn om jongeren,
die zwak op de arbeidsmarkt liggen een dus in de rug te geven? Gelooft
hij dat er nooit meer een situatie met alleen frictiewerkloosheid zal zijn?
Of vreest hij dat het proces van verloedering nimmer kan worden terug–
gedraaid? Overigens: kan er ooit sprake zijn van een structurele situatie,
omdat het niveau van de werkloosheid en het aanbod (ontgroening)
variabelen zijn? Heeft de toeneming van de werkloosheid, die sinds enige
tijd wordt verwacht, invloed op de sluitende aanpak?

De minister heeft zich in de nota naar aanleiding van het eindverslag
aan de Tweede Kamer voorstander getoond van het bundelen van de
uitvoering van de Jeugdwerkgarantiewet en de banenpoolregeling. Houdt
dit een (gedeeltelijke) instemming in met de opvatting van de Project–
groep Sociale Vernieuwing dat de bestaande regelingen elkaar beconcur–
reren en dat ze te bureaucratisch zijn?

De leden van de fractie van D66 sloten zich bij deze vraag aan. Zij
zouden naast de JWG en de banenpoolregeling ook de WAGW hierbij
willen betrekken.

De leden van de fractie van de WD vroegen vervolgens of het waar
dat miljoenen aan subsidie blijven liggen? Kan de minister een kwantifi–
cering geven?

Is het waar dat, zoals De Volkskrant (26 maart) meldt, meer dan de
helft van de voor werkervaringsplaatsen bestemde subsidie niet is
opgenomen omdat de werkgevers geen belangstelling hebben? Is het
eveneens waar dat dit geld wordt besteed om te voldoen aan de bezuini–
gingen in het kader van de Tussenbalans? Geven deze ervaring en de
ervaring met «Vermeend-Moor» geen aanleiding tot een algehele herbe–
zinning op het subsidiebeleid ten behoeve van de werkgelegenheid? Is de
minister van plan «in te haken» op de suggestie van de projectgroep om
centrale regelingen zo veel mogelijk te beperken en plaatselijke
overheden en maatschappelijke groeperingen meer ruimte te geven? Zo
ja, heeft dit invloed op de vormgeving van het JWG? Zou de minister zich
in dit kader ook nog eens willen buigen over de ethische en functionele
betekenis van zijn standpunt dat oudere werklozen tegen hun zin aan
banenpools moeten deelnemen, bij wijze van - om het (Groningse) FNV
te citeren - gedwongen werkverschaffing? Kunnen de hiermee gemoeide
subsidies - en premiegelden! - niet beter worden gebruikt?

De leden van de fractie van de V.V.D. zouden ten slotte van de staats–
secretaris willen weten wat precies de rol is van de JWGO na
ommekomst van de uitsluiting voor de RWW voor die maanden. Worden
de jongere (tot dusver) weigerachtigen dan benaderd of moet het initia–
tief voor een dienstverband van hen uitgaan, zoals de staatssecretaris
aan de overzijde suggereerde? Deze leden zouden zich kunnen
voorstellen dat een uitsluiting «voor het leven» - dus tot 28 jaar –, zoals
aanvankelijk de bedoeling was, het nadeel heeft dat die jongeren aan hun
lot worden overgelaten en dat ze dus gemakkelijk(er) in het grijze, zwarte
of criminele circuit terecht komen. De aan het woord zijnde leden waren
dan ook van mening dat een (herhaald) initiatief van de JWGO op zijn
plaats is, omdat de jongeren dan niet het gevoel kunnen krijgen in de
steek gelaten te zijn of ongecontroleerd hun gang te kunnen gaan. Ze
worden dan immers periodiek «met de neus op de feiten gedrukt».

De voorzitter van de commissie,
Franssen

De griffier van de commissie,
Dijkstra-Liesveld
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