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Volgens ee n persverkl a rin g 

van de Kamerfract ie deelt de 

P de kriti ek van de bonden 

p de kabinetsvoorste llen voor 
de ni euwe orga ni satie va n de 

oeiale zekerhe id. Alleen a ls 

de bonden een rol spe len in de 

ui tvoerin g va n de werknemers

verzekeringen kunnen zowel 

de spec ifieke werknemersbe

langen en het algemeen belang 
vo ldoende worden bewaakt, 

vo lgens de verk laring. Hoezo, 

vraag ik me af. Gaat he t de 

bonden om de werknemers en 

het algemeen belang. of alleen 

0 111 hun eigen machtspos iti e en 

de vele mooie baantje die het 

besn11·en va n de socia le zeker

he iel op levert? Al s ik kijk naar 

de krachte loze proresten van 

de bonden bij de afbraak van 
de WAO, de WW, de Wedu

wenwet en de Ziektewet, dan 

zie ik echt ni et dat de bonden 

pal staa n voor het werkne

mersbelang of het a lgemeen 

belang. Vorig j aar beschreef de 

Tribune een gesprek tussen Jan 

de Wit en Agnes Jongeriu s van 

de FNV Jonge rius te lde daar 

nadrukke lijk dat ze vóór pri 

vat isering is en vóór invoering 
van marktwerki ng in de uit

voering va n de sociale zeker

heid . Daar is de SP tege n. 

Hoe va lt dat te rijme n met 

meer invloed voor de vakbe

wegin g? Waarom denk de 

fract ie nu ineens dat de bon

den wel te vert rouwen z ijn als 

het gaat om de soc ial e zeker

heid "7 En wat is e r e igenlijk 

i met het kab ine tsvoorste l 

0111 de uitvoerin g van de 
oeiale zekerheid vo ll eelig 

in handen te leggen van één 
overhe idsinste lling? Jn ieder 

geva l de mogelijkheid van 

controle door de politiek is 

clan gewaarborgd en de con

currentie tussen versch il lende 
uitvoerders ontbreekt. Ik vind 

dat het standpunt van de frac 

tie over deze kwestie op zijn 

minst een duidelijke toelich

ting vereist. 

Jef Kleijnen, Valkenburg 

Collectief organiseren . 
- met ruimte voor een 
duidelijke inbreng van 
de bonden 
De Kamerfractie heeft zich 

altijd op het standpunt gesteld 

dat de (uitvoering van) de so

ciale zekerheid col lectief gere

geld dient te worden , oftewel in 

handen van de overheid dient te 

zijn ondergebracht. P rivatise

ring en concurrentie tussen 
uitvoerders zijn (en blijven) uit 

den boze. Dat hebben we ver

kondigd in reactie op de eerste 

SUW I-nota (S tructuur Uitvoe

ring Werk en Inkomen), op het 

toenmalige plan van de vak
bonden en de werkgevers, 

waarin ook op p1'ivati sering 

werd aangestuurd , en ook nu 

weer op de nieuwe plannen. 

De voornaamste kritiek van de 

bonden richt zich momenteel 
op de plannen met betrekking 

tot de reïntegratie. Het is met 

name deze kritiek die de Twee

de-Kamerfractie van de SP 

deelt. Het kabinet wi l in de 

nieuwste plannen voor de reor

ganisatie van de uitvoering van 

de sociale zekerheid de reïnte

gratiebedrijven nog steeds 

volkomen privatiseren. Daarbij 

moet gevreesd worden voor het 

soll en met werknemers. Net als 

bij de geprivatiseerde Ziekte
wet met de arbodiensten , zullen 

werkgevers met de reïntegratie

bedrijven ook minimale con

tracten sluiten . Het aantal men

sen in de WAO zal net als in de 

Ziektewet door deze privati se

ring niet dalen. De al eerder 

geprivati seerde arbodiensten 

hebben dit jaar voor het eerst 
winst gemaakt, maar ze hebben 
op het gebied van arbobeleicl 

helaas geen winst geboekt. De 

SP is dan ook b lij dat de tota le 
privati sering van de uitvoering 

nu van de baan is . Dit staat 

letterlijk in voornoemd persbe
richt waarin de Kamerfractie 

haar reactie heeft verwoord. 

Jef Kleijnen kan deze bl ijcl

schap ongetwijfeld delen. Wat 
ons betreft wordt de gehele 

uitvoering, inclusief de reïnte
gratie, collectief georganiseerd, 

maar in de organisatie moet 

wel echte ruimte zijn voor de 

bonden om voor hun achterban 

op te kunnen komen. Een 

adviesrol, zoals het kabinet de 

vak bond gunt, is dan echt te 

mager. Het handelt hier tenslot

te over werknemersverzekerin-

gen. 

Het alternatieve plan van werk
nemers en werkgevers, dat ook 
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De stelling 
Om de discussie in Spanning 

te stimuleren, roepen we 

vanaf deze uitgave op te 

reageren op stellingen over 

zaken waarover (nog?) geen 

eenduidig SP-standpunt 

bestaat. Voor de uitgave van 

januari luidt de stelling: Om 

de onveiligheid te bestrijden 

in drukke uitgaansstraten 

waar vaak knokpartijen zijn, 

is het plaatsen van camera's 

in de openbare ruimte een 

zinvol middel. Stuur je reactie 

in vóór 18 januari. Probeer 

zo kernachtig mogelijk te 

formuleren. 

In februari luidt de Spanning

stelling: Het is een slechte 

zaak als mensen wethouder 

kunnen worden zonder eerst 

gekozen te zijn als raadslid. 

Suggesties voor stellingen en 

opvallende opinies over ande

re kwesties zijn ook welkom. 

uitgaat van privatisering maar 
dan vanuit een gezamenlijk 

opdrachtgeverschap, hebben we 
voor de zomer al bekritiseerd. 

Echter, ook bij een publieke 

uitvoering van de sociale zeker

heid moeten werknemers, net 

als werkgevers, wel hun verant

woordelijkheden kunnen 

nemen. De publieke uitvoering 

zou volgens ons door deze 
partijen samen met de overheid 

bestuurd moeten worden. 

Jan de Wil 

Tweede-Kamerlid SP 
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