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Vragen van de leden Jaarsma
(PvdA), Heijmans (VVD),
Gelderblom-Lankhout (D66) en
Veling (GPV), inzake: Organisatiewet
Sociale Verzekeringen 1997.
(Ingezonden 23 maart 1999)

1
Bent u op de hoogte van de inhoud
van de bij de behandeling van de
Organisatiewet sociale verzekeringen
1997 in de Eerste Kamer aanvaarde
motie1 en van het feit dat de
ambtsvoorganger van de minister
uitvoering ervan heeft toegezegd?

2
Deelt u de mening dat het
kabinetsstandpunt over de
uitvoeringsstructuur voor werk en
inkomen is te beschouwen als een
eerste stap in de richting van
definitieve besluitvorming?

3
Is de bij voormelde motie gevraagde
evaluatie inmiddels uitgevoerd?

4
Zo ja, wanneer kan de Eerste Kamer
de resultaten ervan tegemoet zien?

5
Op welke overwegingen berust,
indien het antwoord op vraag 3
ontkennend luidt, uw (kennelijke)
besluit de motie niet uit te voeren?

6
Is het u bekend dat in de Eerste
Kamer in brede kring, zowel bij de
behandeling van de Organisatiewet

sociale verzekeringen 1995 als bij de
Organisatiewet sociale verzekeringen
1997, bezwaren zijn geuit tegen
onomkeerbare beleidswijzigingen,
zonder dat een nauwkeurige analyse
van de bestaande uitvoeringspraktijk
beschikbaar is?

1 Vergaderjaar 1996–1997, nr. 145g bij de
behandeling van de Organisatiewet sociale
verzekeringen 1997.

Antwoord

Antwoord van de heer Hoogervorst,
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. (Ontvangen 13
april 1999)

1
Ja.

2
Ja.

3
De bij de voormelde motie gevraagde
evaluatie is inmiddels voor een groot
deel uitgevoerd. Door het Ctsv is op
11 februari 1999 de derde
vervolgrapportage ontvlechting,
waarin het Ctsv rapporteert over de
scheiding publiek-privaat binnen de
holdings van de
uitvoeringsinstellingen (verder: uvi’s)
in 1997, uitgebracht. Deze rapportage
is een vervolg op twee eerdere
rapportages die het Ctsv over dit
onderwerp heeft uitgebracht. In juli
1998 heeft mijn ambtsvoorganger de
tweede vervolgrapportage
ontvlechting van het Ctsv aan het
parlement gezonden
(TZ/TBO/98/14281a en -b). In deze

rapportage werd expliciet ingegaan
op evaluatiepunten zoals genoemd in
de motie en gaf het Ctsv een breed
beeld van de stand van zaken m.b.t.
de ontvlechting. In de derde
vervolgrapportage die zojuist is
verschenen wordt opnieuw ingegaan
op de scheiding publiek-privaat
binnen de holdings. Dit aan de hand
van actuelere gegevens uit 1997. Aan
de hand van deze rapportages
kunnen antwoorden gegeven worden
op drie van de vier vragen van de
voormelde motie namelijk de
scheiding tussen publiek/privaat, de
mate van interdependentie tussen de
A en de B-poten binnen de holdings
en de mate waarin de situatie voldoet
aan het Europese mededingingsrecht
en de verankering daarvan in de
Nederlandse wetgeving.
Van de resterende, ic de derde vraag
van de motie Jaarsma, namelijk de
invloed van de mate van
interdependentie tussen de A en
B-poten binnen de holding op de
hoogte van de uitvoeringskosten van
de publieke taken, heeft het Ctsv in de
tweede vervolgrapportage
aangegeven dat deze vraag niet kan
worden beantwoord. Wel kan een
indicatie van de geldstromen tussen
de verschillende A- en B-poten
binnen de holdings worden gegeven.

4
Ik ben voornemens de Eerste Kamer
vóór de behandeling van het
Kabinetsstandpunt Structuur
uitvoering werk en inkomen door de
Tweede Kamer van de resultaten van
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de in de voormelde motie gevraagde
evaluatie op de hoogte te stellen.

5
n.v.t.

6
Ja, de geuite bezwaren zijn mij
bekend. Ik deel met de Eerste Kamer
de mening dat een nauwkeurige
analyse van de bestaande
uitvoeringspraktijk essentieel is
vóórdat nieuw beleid
geïmplementeerd wordt. Om die
reden zal ik de Eerste Kamer op de
hoogte stellen van de resultaten van
de evaluatie van de Organisatiewet
sociale verzekeringen 1997 voordat
het Kabinetsstandpunt Structuur
Werk en Inkomen door de Tweede
Kamer behandeld zal worden.
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