
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1994-1995

23775 Invoering van de Organisatiewet sociale
verzekeringen

IMr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 22 september 1994

I. ALGEMEEN

In het door de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
uitgebrachte verslag wordt door de verschillende fracties uitvoerig
aandacht besteed aan de samenhang tussen enerzijds de inhoud van het
Regeerakkoord, waar het de toekomst van de uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen betreft, en anderzijds het wetsvoorstel aanpassing
uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (nOsv) en de hier aan de
orde zijnde Invoeringswet (lOsv). Slechts in beperkte mate leven er bij de
leden van de vaste Commissie vragen over dit wetsvoorstel zelf. Alvorens
op deze laatste vragen een reactie te geven (§ 2) wil ik eerst, zij het
beknopt en op hoofdüjnen, ingaan op de inhoud van het Regeerakkoord
en de relatie met het wetsvoorstel nOsv.

1. Het Regeerakkoord

De leden van de fracties van de PvdA, VVD en Groen Links stellen de
aansluiting tussen het wetsvoorstel nOsv en de in het Regeerakkoord
aangekondigde wijziging van de uitvoeringsorganisatie aan de orde. Naar
de mening van de fractie van Groen Links rijst de vraag of de verdere
behandeling van het wetsvoorstel nog zinvol is, aangezien de inhoud van
het wetsvoorstel binnen zeer afzienbare termijn zal worden achterhaald
door meer recente ontwikkelingen.

In de visie van het kabinet moeten het wetsvoorstel nOsv en de
voornemens uit het Regeerakkoord inzake de uitvoeringsorganisatie
worden gezien als twee afzonderlijke, volgtijdelijke, wijzigingstrajecten. In
het Regeerakkoord wordt de nadere wijziging van de uitvoerings–
organisatie dan ook aangekondigd als een aanvulling op de reeds
voorgestelde wijzigingen in de nOsv. Met de leden van de fractie van de
PvdA is het kabinet van mening dat de voorgenomen nadere wijziging
geen belemmering vormt om het reeds door de Tweede Kamer aanvaarde
wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te doen ingaan. Ook in de situatie
waarin de voornemens, zoals geformuleerd in het Regeerakkoord,
gerealiseerd zijn, blijft een publiekrechtelijke uitvoeringsorganisatie
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noodzakelijk. Dat geldt niet alleen voor de uitvoering van de
Werkloosheidswet (WW) (en de Toeslagenwet, TW) maar ook voor de
uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zover die niet
is ondergebracht bij een particuliere verzekeraar. Er is immers geen
sprake van algehele privatisering van de Wet op de arbeidsongeschiktheids–
verzekering (WAO), zoals de leden van de fractie van Groen Links
veronderstellen, maar van parallelle privatisering: werkgevers wordt de
mogelijkheid geboden het arbeidsongeschiktheidsrisico onderte brengen
bij particuliere verzekeraars. Bovendien zal gedurende een periode van
een groot aantal jaren sprake zijn van een omvangrijke groep «bestaande
uitkeringsgerechtigden», waarvan gevalsbehandeling tot de verantwoor–
delijkheid van de publiekrechtelijke uitvoering zal blijven behoren.

Het voorgaande betekent dat het College van toezicht sociale verzeke–
ringen (Ctsv) en (de rechtsopvolger van) het Tijdelijk instituut voor
coördinatie en afstemming (Tica) hun bestaansrecht behouden. Voorts is
ook de opheffing van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD)
volledig in lijn met het Regeerakkoord. Onder onafhankelijke claim–
beoordeling verstaat het kabinet immers - dit in antwoord op een vraag
van de leden van de CDA-fractie - dat de claimbeoordeling onafhankelijk
van de sociale partners plaatsvindt. Met de nOsv wordt een eerste stap in
die richting gezet: de individuele gevalsbehandeling, waaronder de
claimbeoordeling, wordt immers op contractbasis uitbesteed aan
administratiekantoren en derhalve op afstand geplaatst van de besturen.
Het kabinet beraadt zich nog op verdergaande stappen ten behoeve van
het waarborgen van een onafhankelijke claimbeoordeling.

De door het kabinet voorgestane marktwerking bij de uitvoering van de
WAO (zoals parallelle privatisering) is onder meer ingegeven door het
advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) inzake de regionalisering
van de uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen. Ook de
handhaving van sectorale bestuurlijke verantwoordelijkheid vindt steun in
het SER-advies. Overigens betekent dit niet dat de bedrijfsverenigingen in
hun huidige vorm en omvang blijven bestaan. De SER heeft alternatieve
bestuursmodellen geschetst die het kabinet nader zal bezien.

Sectorale bestuurlijke verantwoordelijkheid betekent evenmin dat het
kabinet afstand heeft gedaan van de regionalisering van de uitvoering.
Het is daarentegen niet te verenigen met bestuurlijke regionalisering. In
plaats daarvan zullen bevoegdheden inzake de individuele gevals–
behandeling zoveel als mogelijk moeten worden gedelegeerd naar de
regio (dat wil zeggen: naar de regionale vestigingen van de administratie–
kantoren). Dit geldt ook voor de bevoegdheden met betrekking tot het
aangaan van samenwerking met de gemeenten en de Regionale Besturen
voor de Arbeidsvoorziening (RBA's). Recentelijk opgedane ervaringen met
samenwerkingsexperimenten tonen aan dat de delegatie van dergelijke
bevoegdheden tot de mogelijkheden behoort. De bedoelde experimenten
zullen overigens komend najaar worden geëvalueerd (zie ook § 2). Een
bijzonder punt van aandacht is de wijze waarop de particuliere verzeke–
raars dienen te worden ingepast in samenwerkingsverbanden.

In het voorgaande heeft het kabinet in de eerste plaats willen aangeven
dat de voornemens uit het Regeerakkoord niet worden belemmerd door
het wetsvoorstel nOsv. In aanvulling daarop is enig inzicht verstrekt in de
implicaties van het Regeerakkoord. Het kabinet heeft daarmee tegemoet
willen komen aan de wens van enkele fracties, terwijl het zich tegelijkertijd
realiseert veel discussiestof te hebben opgeworpen. Ik wil er dan ook
nogmaals op wijzen dat de aankomende wijziging van de Osv en de
voornemens uit het Regeerakkoord inzake de uitvoeringsorganisatie twee
afzonderlijke wijzigingsoperaties zijn; het één volgt op het ander. De
nadere uitwerking van het Regeerakkoord zal snel tot resultaten moeten
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leiden. Ik beraad mij nog op een optimaal tijdpad, waarin niet alleen recht
wordt gedaan aan snelheid maar ook aan kwaliteit; uitgangspunt is
evenwel dat de toekomstige uitvoeringsorganisatie op 1 januari 1997 gaat
functioneren. In de uitwerking van het Regeerakkoord zal het kabinet
overigens gebruik maken van het SER-advies en overige recentelijk
uitgebrachte adviezen en rapporten, waaronder dat van de Wetenschap–
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), over de uitvoerings–
organisatie.

In reactie op de terzake strekkende vragen van de leden van de fractie
van de SGP zij erop gewezen dat in het voorgaande reeds summier is
aangegeven hoe het Regeerakkoord zich verhoudt tot hoofdpunten van
het SER-advies. Daaruit zal duidelijk zijn geworden dat het SER-advies op
belangrijke onderdelen is opgevolgd in het Regeerakkoord en zich
derhalve, evenals het Regeerakkoord, in hoge mate laat verenigen met het
wetsvoorstel nOsv.

2. Algemene aspecten

De leden van de fracties van de WD, D66 en SGP informeren naar de
stand van zaken betreffende de behandeling van het wetsvoorstel nOsv in
de Eerste Kamer.

In haar vergadering van 13 september jl. heeft de vaste Commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer besloten het
wetsvoorstel nOsv op 11 oktober 1994 plenairte zullen behandelen. Het
streven van het kabinet is er op gericht dit wetsvoorstel met ingang van 1
januari 1995 in werking te laten treden.

De leden van de SGP-fractie geven aan benieuwd te zijn naar eventuele
veranderingen die het nieuwe kabinet nog wil aanbrengen in het
wetsvoorstel nOsv en welke gevolgen dat heeft voor het hier aan de orde
zijnde wetsvoorstel.

De wijzigingen die nog in het wetsvoorstel nOsv zullen worden
aangebracht zijn van overwegend technische aard. Dit heeft in zoverre
gevolgen voor de nu voorliggende Invoeringswet dat deze aanpassingen
bij nota van wijziging zullen worden aangebracht.

2.1. De opheffing van de Gemeenschappelijke Medische Dienst

De leden van de VVD-fractie maken een opmerking over de beleids–
voorbereidende en beleidsondersteunende taken van de GMD. Zij geven
te kennen niet overtuigd te zijn door de, in de memorie van toelichting
opgenomen, argumentatie voor een centrale aansturing van deze taken.

Binnen het geheel van centraal, door het Tica aan te sturen beleids–
voorbereidende en beleidsondersteunende taken, die thans door de GMD
worden verzorgd, kan het volgende onderscheid gemaakt worden.

De schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid vraagt om
eenduidige criteria en een eenduidig gebruik van het betreffende
instrumentarium (het functie-informatiesysteem, FIS). Dit is in het belang
van de rechtsgelijkheid. Dit onderdeel van de uitvoering dient centraal te
worden gestuurd. De voor het proces van arbeidsongeschiktheidsbeoor–
deling relevante informatie dient deels betrokken te worden van andere
instanties en/of personen (ARBO-diensten). Het betreffende gegevens–
verkeer, de daaraan in de wetgeving te stellen kwaliteitseisen en de
terzake te maken afspraken vragen eveneens om centrale sturing.
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De mogelijkheden tot reïntegratie van (gedeeltelijk) arbeidsonge–
schikten worden uiteraard in belangrijke mate bepaald door de situatie in
de regio. Centraal beleid zal op dit punt een globaal kaderstellend karakter
dragen, zodanig dat in de regio adequaat op de daar bestaande omstan–
digheden kan worden ingespeeld. Op landelijk niveau kunnen hiermee
corresponderende afspraken worden gemaakttussen het Centraal Bestuur
voor de Arbeidsvoorziening (CBA) en het Tica en op regionaal niveau
tussen de RBA's en de uitvoeringsinstanties.

De leden van de D66-fractie geven aan dat zij zich op het punt van de
reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten zorgen maken. Zij
vrezen dat de reïntegratietaak, gelet op de vormgeving daarvan in het
voorliggende wetsvoorstel, tussen de wal en het schip zal raken.

De hier aan het woord zijnde leden vragen met recht aandacht voor een,
binnen de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen, essentiële taak.
Ook het kabinet is van mening dat de organisatorische «setting» waarin
deze taak uitgevoerd moet worden met zorgvuldigheid vorm gegeven
dientte worden.

In het kader van het wetsvoorstel nOsv wordt de GMD als zelfstandige
organisatie opgeheven. Dit impliceert ondermeer dat de arbeidsbemid–
delingstaak betreffende (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten elders
ondergebracht dient te worden. De arbeidsvoorzieningsorganisatie is
daarvoor, in de visie van het kabinet het meest geschikt. De overdracht
van deze taak dient uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te
geschieden.

Reeds vanaf april 1992 is een structureel overleg gaande tussen de
Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV)/GMD en het CBA over een
mogelijk nieuwe onderlinge taakverdeling tussen de bedrijfsverenigingen
en de RBA's. Dit zogenaamde bestuurlijk overleg heeft ondermeer
geresulteerd in het uitvoeren van experimenten met betrekking tot de
individuele arbeidsbemiddeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten.
Deze experimenten moeten ondermeer inzicht geven in de extra
middelen, in personele en financiële zin, die de arbeidsvoorziening voor
de bemiddeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten nodig heeft. De
experimenten zijn op 1 november 1993 van start gegaan en lopen tot 1
november 1994. De uitkomsten van de evaluatie zullen begin 1995
beschikbaar zijn.

Het voorafgaande impliceert dat op het (beoogde) moment van
inwerkingtreding van de nOsv, 1 januari 1995, de Arbeidsvoorzienings–
organisatie nog niet gereed zal zijn om de arbeidsbemiddelingstaak van
de GMD over te nemen. In het kader van het hier aan de orde zijnde
wetsvoorstel is daarom gezocht naar een acceptabele tussenoplossing.
Daarom is voorzien in een (voorlopige) overdracht van deze taak naar de
bedrijfsverenigingen. De bedrijfsverenigingen worden geacht de meest
geschikte instanties te zijn aangezien zij in het kader van de nOsv een
samenwerkingsverplichting met de arbeidsvoorzieningsorganisatie
hebben, hetgeen de kans op een soepele overdracht van de bemiddelings–
taak op een later tijdstip aanzienlijk vergroot.

2.2. De omvorming van de Sociale Verzekeringsraad tot het College van
toezicht sociale verzekeringen

De leden van de fractie van de VVD merken op dat in de nieuwe
constructie het Ctsv toezicht zal gaan houden op de rechtmatige en
doelmatige uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Zij wijzen hierbij
op het belang dat het Ctsv kan beschikken over voldoende mogelijkheden
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en instrumenten om de haar voorgeschreven taken naar behoren uit te
kunnen voeren. In de nOsv worden in artikel 12 de taken van het College
vermeld. In artikel 13 van de wet is de verplichting neergelegd voor de
uitvoeringsinstanties om alle door het College gewenste gegevens en
inlichtingen, welke nodig zijn voor het uitvoeren van de in artikel 12
beschreven taak, kosteloos aan het College te verstrekken. Op deze wijze
acht ik de wettelijke grondslag voor het verkrijgen van gegevens en
inlichtingen voldoende gewaarborgd.

In aanvulling hierop beschikt het College over de bevoegdheid tot het
geven van een aanwijzing conform artikel 16 eerste lid nOsv. Voorts kan
het College ex artikel 19 nOsv nadere regels stellen met betrekking tot de
administratie en administratietfe organisatie.

Het gehele complex van wettelijke waarborgen, verplichtingen en
bevoegdheden overziende acht ik de noodzakelijke voorwaarden voor het
adequaat kunnen uitvoeren van de toezichttaak door het Ctsv aanwezig.

2.3. De budgettering van de uitvoeringskosten

De leden van de PvdA-fractie onderschrijven de wenselijkheid van de
budgettering van de uitvoeringskosten. In dit kader wijzen zij op een brief
van de Staatssecretaris van SZW aan de Toezichtkamer van de Sociale
Verzekeringsraad (SVr), waarin de problemen rond de begrotingen en de
begrotingsrapportages worden besproken. Zij vragen in hoeverre de
problemen in de huidige situatie een belemmering zijn voor het op korte
termijn invoeren van een systeem van budgettering en van de
uitvoeringskosten.

Mede naar aanleiding van de gesignaleerde problemen bij de begroting
uitvoeringskosten 1993 en 1994 zijn door de Toezichtkamer initiatieven
ontplooid om te komen tot een uniforme begrotingsindeling en verant–
woording vanaf het begrotingsjaar 1995. Gezien het feit dat het
begrotingsproces 1995 reeds in de eerste helft van 1994 is aangevangen,
zal voor 1995 nog sprake zijn van een overgangsjaar, waarbij in overleg
met de uitvoeringsinstanties de door de Toezichtkamer ontwikkelde
procedure zal worden verfijnd. Voor het begrotingsjaar 1996 zal dan een
uniform kader van kracht kunnen zijn.

Dit sluit aan bij de voorziene budgetteringsprocedure in het kader van
de nOsv, die immers voorzien is in te gaan voor het begrotingsjaar 1996.
In 1995 dienen de verschillende instanties een conceptbegroting voor te
leggen, op basis waarvan een budget kan worden vastgesteld voor het
jaar 1996. Hierbij kunnen de door de Toezichtkamer ontwikkelde kaders als
leidraad dienen.

In relatie tot het budgetteringsvraagstuk verzoeken de leden van de
VVD-fractie om een nadere toelichting op de taak van het Tica waar het
betreft de budgettering van de uitvoeringskosten enerzijds en die van de
Ctsv, die adviseert over dezelfde uitvoeringskosten anderzijds.

In de nOsv is vastgelegd dat het Tlca de budgetten vaststelt van de
bedrijfsverenigingen met betrekking tot de uitvoeringskosten. In dit
verband beoordeelt het Tica de voorgelegde begrotingen. Het Ctsv zal
vervolgens in het kader van de toezichthoudende taak een oordeel
uitspreken over de door het Tica vastgestelde budgetten. Er is derhalve
sprake van een getrapte verantwoordelijkheid. Een gelijke
verantwoordelijkheidsverdeling is voorzien bij wijzigingen van het budget.

Naast de budgettering van de bedrijfsverenigingen, dient een budget
voor het Tica en de Svb te worden vastgesteld. Deze taak is opgedragen
aan het Ctsv. De rol van het Tica in deze, is dat dit orgaan een concept–
begroting aan het Ctsv dient voor te leggen met betrekking tot de
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voorziene uitvoeringskosten van het Tica zelf. Voor de Bank geldt een
procedure die identiek is aan de procedure voor het Tica.

II. ARTIKELSGEWIJZE BEHANDELING

Artikel I

De leden van de fractie van de PvdA stellen een vraag over de definitie
van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, zoals
opgenomen in artikel I van het wetsvoorstel. Hier is sprake van een
onjuiste verwijzing. De definitie van het Tica is opgenomen in artikel 31
van het wetsvoorstel aanpassing uitvoeringsorganisatie sociale verzeke–
ringen en niet in artikel 35. Deze fout wordt hersteld bij nota van wijziging.

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

Op het moment dat de nOsv in werking treedt wordt de huidige
Organisatiewet Sociale Verzekering ingetrokken (artikel XLIII lOsv). Dit
impliceert dat ook de wettelijke grondslag voor de erkenning van de
huidige bedrijfsverenigingen en administratiekantoren vervalt. De
toekomstige bedrijfsverenigingen en uitvoeringsinstellingen moeten op
grond van artikel 40 respectievelijk artikel 51 nOsv erkend worden. Voor
een dergelijke erkenning moeten zowel de bedrijfsverenigingen en
uitvoeringsinstellingen een verzoek richten aan de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Deze beoordeelt vervolgens of aan alle
voorwaarden voor erkenning is voldaan.

Artikel IX De Werkloosheidswet

Onderdeel B, artikel 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.

Artikel 45 WW behandelt de totstandkoming van de dagloonregels. De
wijze waarop deze regels bekend gemaakt moeten worden vraagt enige
toelichting. Deze toelichting wordt bij onderdeel B van artikel IX gegeven
omdat dit de enige plaats is waar artikel 45 WW in de wettekst genoemd
wordt.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L 0. Linschoten
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