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De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast
met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer
als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin
gestelde vragen en gemaakte opmerkingen tijdig zullen zijn beantwoord,
acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel
genoegzaam voorbereid.

1 Samenstelling:
Leden: Buurmeijer (PvdA), Groenman (D66),
Wolters (CDA), M. M. H. Kamp (VVD),
Doelman-Pel (CDAI, fungerend voorzitter,
Biesheuvel (CDA), Scheltema-de Nie (D66),
Van Middelkoop (GPV), Schimmel (D66),
Rosenmöller (GroenLinks), Van Zijl (PvdA),
Bijleveld-Schouten (CDA), Middel (PvdA), Van
Hoof (VVD), Boogaard (AOV), Noorman-den
Uyl (PvdA), Vreeman (PvdA), Adelmund
(PvdA), Dankers (CDA), Marijnissen (SP),
Essers (WD), Van der Stoel (VVD), Van Dijke
(RPF), Bakker (D66), Klein Molekamp (VVD).
Plv. leden: Vliegenthart (PvdA), Giskes (D66),
Terpstra (CDA), Hoogervorst (VVD),
Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), Esselink
(CDA), Van Rooy (CDAI, Van der Vlies (SGP),
Fermina (D66), Rabbae (GroenLinks), Van der
Ploeg (PvdA), De Jong (CDA), Dijksma (PvdAI,
Cherribi (VVDI, Nijpels-Hezemans (AOV),
Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Van Nieuwenhoven
(PvdA), Apostolou (PvdA), Boers-Wijnberg
(CDA), J. M. de Vries (VVD), B. M. de Vries
(VVD), Leerkes (Unie 55+1, Van Vliet (D66),
Hofstra (VVD).

I. ALGEMEEN

De leden van de PvdA-fractie hebben met waardering kennis genomen
van het onderhavige wetsvoorstel Invoering van de Organisatiewet
sociale verzekeringen. Deze leden zijn van mening dat na de vaststelling
van de Organisatiewet een snelle invoering daarvan wenselijk is.

Dat neemt niet weg dat een verdere ontwikkeling van de uitvoering van
de sociale verzekeringen onontkoombaar en wenselijk is. In het Regeerak–
koord 1994 (Kamerstukken II, 1993-1994, 23 715, nr. 11) is deze verdere
ontwikkeling al aangekondigd. Deze leden zien dit voornemen tot nadere
wijziging van de Organisatiewet echter niet als een belemmering om de
reeds aanvaarde wet zo spoedig mogelijk te doen ingaan. De aangekon–
digde wijzigingen liggen immers in het verlengde van het huidige
wetsvoorstel, terwijl een wettelijke basis noodzakelijk is voor de ontwikke–
lingen die al enige tijd geleden in gang zijn gezet.

Voorts vragen deze leden de regering of zij al nader kan ingaan op de
aansluiting tussen de nieuwe Osv en de in het Regeerakkoord aangekon–
digde wijzigingen.

De leden van de CDA-fractie constateren dat het bij dit wetsvoorstel
gaat om met name het overgangs– en invoeringsrecht van de nieuwe
Organisatiewet sociale verzekeringen (nOsv), die uiteindelijk ook de steun
van deze fractie gekregen heeft.

Naar aanleiding van dit wetsvoorstel willen deze leden weten hoe de
nieuwe Osv zich verhoudt tot de opmerking in het Regeerakkoord 1994,
dat er een onafhankelijke beoordeling komt van de aanvragen voor
uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid. Met de nieuwe Osv
is naar de mening van de leden van de CDA-fractie een belangrijke stap
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gezet naar de geïntegreerde gevalsbehandeling. Deze leden willen
voorkomen, dat door niet uitgewerkte beleidsvoornemens weer
gedurende een lange periode onzekerheid over de toekomstige structuur
van de uitvoering blijft bestaan. Zij vinden, dat zowel voor de uitkerings–
gerechtigden als de medewerkers van de uitvoeringsorganen nu
duidelijkheid geschapen dient te worden over de toekomstige structuur
van de uitvoeringsorganisatie.

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennis
genomen van dit wetsvoorstel, dat zij, na de nieuwe Osv, zien als een
volgende stap op weg naar de noodzakelijke vernieuwing van de
uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid. Dat betekent ook, dat dit
wetsvoorstel in beginsel op hun steun kan rekenen.

Alvorens enkele, desalniettemin nog levende vragen met betrekking tot
de inhoud van dit wetsvoorstel te stellen, hebben zij vragen omtrent de
verdere procedure. Om te beginnen zijn deze leden geïnteresseerd in de
stand van zaken ten aanzien van de behandeling van het wetsvoorstel met
betrekking tot de nOsv in de Eerste Kamer. Voorts zijn zij benieuwd of de
regering al kan aangeven welke de volgende stappen zijn, en in welk
tijdschema, in de richting van de hiervoor reeds genoemde vernieuwing.

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennis genomen
van dit wetsvoorstel. Zij achten dit voorstel een uitvloeisel van de
aanpassing van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals in de
Tweede Kamer behandeld. De leden van de D66-fractie vragen de regering
eveneens hoe de verdere gang van zaken zal zijn. In het Regeerakkoord
1994 wordt een nadere wijziging voorgesteld, waarbij marktwerking,
onafhankelijke beoordeling van ziekte en arbeidsongeschiktheid en
regionale uitvoering en integrale gevalsbehandeling worden aange–
kondigd. Op welke termijn vallen wetsvoorstellen dienaangaande te
verwachten, zo vragen de leden van de D66-fractie.

De leden van de fractie van GroenLinks vragen de regering in hoeverre
de voorgestelde Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen niet
dreigt te worden achterhaald door nieuwe voornemens met betrekking tot
de (uitvoering van de) sociale zekerheid.

Sinds de Tweede Kamer begin 1994 het wetsvoorstel tot herziening van
de Organisatiewet aanvaardde, hebben zich een aantal pregnante nieuwe
ontwikkelingen aangediend.

Ten aanzien van de Ziektewet bijvoorbeeld heeft het nieuwe kabinet in
zijn Regeerakkoord 1994 een ingrijpende wijziging voorgesteld. Deze
wijziging lijkt erop neer te komen dat de vergoeding voor loonderving
wegens ziekte niet langer in de sfeer van de sociale zekerheid zal zijn
gegarandeerd, maar in de civielrechtelijke sfeer zal worden geregeld. In
dit Regeerakkoord wordt de loondervingsvergoeding bij ziekte die de
regering voor ogen heeft nog niet concreet uitgewerkt - de regering
gebruikt de termen «loondoorbetaling» en «uitkering» zelfs op enigszins
willekeurige wijze door elkaar - , duidelijk is echter dat de voornemens op
dit terrein op ingrijpende wijze zullen doorwerken in de organisatie van de
uitvoering.

Soortgelijke problemen gaan spelen indien de voornemens van de
regering met betrekking tot de AAW en de WAO zullen worden doorge–
voerd. Premiedifferentiatie, maar zeker het invoeren van marktwerking,
betekent dat de Organisatiewet weer ingrijpend moet worden herzien.

Bezien zal moeten worden hoe de nieuwe ontwikkelingen te rijmen zijn
met een van de leidende gedachten achter de recentelijk in de Tweede
Kamer aanvaarde herziening van de Organisatiewet: de regionale
structuur van de uitvoering. Vooralsnog komt het de leden van de fractie
van GroenLinks voor dat de privatisering van de Ziektewet en de
introductie van marktwerking in de AAW en WAO niet te rijmen zijn met
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een regionale uitvoeringsstructuur en met de eerder aanvaarde inzichten
op het gebied van aansluiting van werkzaamheden met de RBA's. Heeft de
regering zich gerealiseerd dat de nieuwe voornemens een regionale
uitvoering zullen kunnen frustreren? Zo ja, betekent dit dat de regering
aan die regionale uitvoering geen belang meertoekent?

En wat zal het bestaansrecht van het Tijdelijk instituut voor coördinatie
en afstemming (Tica) en het College van toezicht sociale verzekeringen
(CTSV) zijn wanneer twee van de drie werknemersverzekeringen, alsmede
vrijwel de gehele AAW worden geprivatiseerd?

Ten aanzien van de WW rijst de vraag of, indien de Ziektewet wordt
afgeschaft en de arbeidsongeschiktheidsregelingen worden geprivati–
seerd, het niet voor de hand zou liggen om de verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van de WW bij de Regionale besturen voor de arbeidsvoor–
ziening te leggen. De Parlementaire Enquêtecommissie Uitvoerings–
organen sociale zekerheid heeft indertijd ook een dergelijke koppeling
bepleit. In hoeverre heeft de regering zich reeds beraden over de
toekomstige uitvoeringmodaliteiten in de WW, zo vragen de leden van de
fractie van GroenLinks.

Nu zich een zodanig groot aantal ingrijpende wijzigingen in de
(uitvoering van de) sociale zekerheid lijkt aan te dienen, rijst vanzelf–
sprekend de vraag in hoeverre de behandeling van dit wetsvoorstel nog
zinvol is. Wordt nu niet een ingrijpende reorganisatie in de uitvoering
doorgevoerd met een drastische herschikking van taken tussen verschil–
lende organen, terwijl deze wijzigingen binnen zeer afzienbare tijd alweer
door meer recente ontwikkelingen worden achterhaald?

De leden van de SGP-fractie hebben kennis genomen van het
wetsvoorstel Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen. Over
de wetstechnische consequenties van de nieuwe Organisatiewet sociale
verzekeringen (die met algemene stemmen door de Tweede Kamer is
aangenomen), die via deze invoeringswet worden verwerkt, hebben deze
leden vooralsnog geen vragen.

Wel zijn deze leden benieuwd naar de eventuele veranderingen die de
nieuwe regering nog in de nieuwe Organisatiewet sociale verzekeringen
wil gaan aanbrengen. Waaraan moeten zij hierbij denken? Hebben
dergelijke veranderingen ook gevolgen voor de nu voorliggende
invoeringswet? Ook deze leden vragen naar de stand van zaken met
betrekking tot de behandeling van de nOsv in de Eerste Kamer.

Ten slotte grijpen de leden van de SGP-fractie de schriftelijke behan–
deling van deze invoeringswet aan om een vraag te stellen over het
inmiddels binnengekomen SER-advies betreffende de Regionale
uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen. Kan de regering een
reactie geven op de hoofdpunten van dit advies? Hoe ziet zij de relatie
tussen dit advies en de bij het parlement in behandeling zijnde nOsv?

1.1 De opheffing van de GMD

De leden van de VVD-fractie merken op dat in de memorie van
toelichting te lezen valt dat centrale taken als beleidsvoorbereidende en
beleidsondersteunende taken van de Gemeenschappelijke Medische
Dienst (GMD) centraal aangestuurd moeten blijven. De eenheid in beleid
wordt darvoor genoemd als reden. Deze leden zijn het er uiteraard mee
eens, dat voor dergelijke taken op centraal niveau capaciteit beschikbaar
is, maar zijn tegelijkertijd van mening, dat dergelijke activiteiten ook
decentraal noodzakelijk zijn. Het argument van de eenheid in beleid
spreekt hun minder aan, omdat in de praktijk, bijvoorbeeld waar het gaat
om activiteiten als reïntegratie, juist ook decentraal beleid ontwikkeld
moet kunnen worden.
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De leden van de D66-fractie geven te kennen dat zij zich op het punt van
reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten zich zorgen maken. In
het voorliggende wetsvoorstel wordt daarvoor de bedrijfsvereniging
aangewezen, terwijl tegelijkertijd wordt aangekondigd dat in de toekomst
deze taak bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zal komen te liggen.
Vreest de regering niet dat deze taak daarmee tussen wal en schip zal
komen te vallen?

1.2 De omvorming van de SVr tot het Ctsv

De leden van de VVD-fractie merken op dat in de nieuwe constructie het
Ctsv toezicht zal gaan houden op de rechtmatige en doelmatige uitvoering
van de sociale verzekeringswetten. Ook informatievoorziening en
onderzoek behoren tot de taken van het Ctsv. De leden van de VVD-fractie
wijzen nog eens op het belang dat het Ctsv ten behoeve van deze taken
ook voldoende mogelijkheden en instrumenten krijgt. Zij doen dat tegen
de achtergrond van de constateringen, onder andere van de Parlemen–
taire Enquêtecommissie Uitvoeringsorganen sociale zekerheid, dat de
medewerking van de uitvoeringsorganisaties in het verleden niet altijd
optimaal is geweest.

1.3. De budgettering van de uitvoeringskosten

De leden van de PvdA-fractie merken op dat één van de nieuw te
regelen zaken de budgettering van de uitvoeringskosten is. Deze leden
onderschrijven de wenselijkheid daarvan. De brief van de Staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 augustus 1994 aan de
Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad wijst echter op problemen
in de begrotingen en de begrotingsrapportages (bijlage 4 van de brief van
de bewindsman aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 1 augustus
1994 ten geleide van enige voortgangsrapportages van de SVr).
Gesproken wordt over een «teleurstellend beeld», «een grote mate van
diversiteit», «onvoldoende aandacht... om de efficiency van het
uitvoeringsproces te verbeteren», terwijl «bepaalde kostenontwikkelingen
slechts summier verklaard» worden. In hoeverre is deze situatie een
belemmering voor het op korte termijn invoeren van een systeem van
budgettering van de uitvoeringskosten, zo vragen de leden van de
PvdA-fractie.

De leden van de VVD-fractie verzoeken de regering de taak van het Tica
waar het betreft de budgettering van de uitvoeringskosten enerzijds en
anderzijds die van het Ctsv, dat over diezelfde uitvoeringskosten adviseert,
nader toe te lichten.

II. ARTIKELSGEWIJZE BEHANDELING

Artikel I

Artikel I, subj

Moet voor de definitie van het Tica worden verwezen naar artikel 35 of
naar artikel 31 OSV, zo vragen de leden van de PvdA-fractie.

De leden van de VVD-fractie vragen waarom in de toelichting op dit
artikel gesproken wordt van «naar verwachting», als het gaat om erkende
bedrijfsverenigingen en administratiekantoren.
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Artikel IX. De Werkloosheidswet

Onderdeel B, art. 45 WW

Het is de leden van de VVD-fractie niet duidelijk hoe de toelichting op
onderdeel B, ten aanzien van artikel 45 WW, aansluit op het wetsartikel
zelve. Deze leden verzoeken de regering hier op in te gaan.

De voorzitter van de commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de commissie,
Pe
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