
27 588 Regels tot vaststelling van een structuur voor de
uitvoering van taken met betrekking tot de
arbeidsvoorziening en
socialeverzekeringswetten (Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MIDDELKOOP
Ontvangen 18 juni 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 6 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 6a Reïntegratiebedrijven

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, burgemeester en
wethouders van de gemeenten en werkgevers laten op grond van artikel
72 van de Werkloosheidswet, artikel 8, tweede lid, van de Wet inscha-
keling werkzoekenden, of de artikelen 8 en 10 van de Wet op de (re)inte-
gratie arbeidsgehandicapten de werkzaamheden gericht op de inscha-
keling in de arbeid van werknemers, uitkeringsgerechtigden,
werkzoekenden of arbeidsgehandicapten slechts verrichten door een
natuurlijke dan wel rechtspersoon, die in het kader van de uitoefening van
beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert, die
in het bezit is van een in het tweede lid bedoelde certificaat.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld voor de afgifte aan een in het eerste lid bedoelde natuurlijke dan
wel rechtspersoon van een certificaat waaruit blijkt dat hij voldoet aan bij
of krachtens deze algemene maatregel van bestuur gestelde kwaliteits- en
deskundigheidseisen.

3. Onze Minister dan wel een door Onze Minister op grond van artikel
6b aangewezen instelling beslist op aanvraag over de afgifte van het
certificaat, bedoeld in het eerste lid, en is tevens bevoegd een afgegeven
certificaat in te trekken.

4. Een certificaat wordt afgegeven voor een beperkte tijdsduur. Aan een
certificaat kunnen voorschriften worden verbonden.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld die in ieder geval betrekking hebben op:

a. de wijze waarop de aanvraag om een certificaat moet worden
gedaan en de gegevens die daarbij van de aanvrager worden verlangd;

b. de gronden waarop en de gevallen waarin de afgifte van een
certificaat kan worden geweigerd dan wel een afgegeven certificaat kan
worden ingetrokken;

c. de vergoeding die verschuldigd is in verband met de afgifte van een
certificaat en de wijze van betaling daarvan.
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Artikel 6b Certificerende instelling

1. Onze Minister kan op verzoek een instelling aanwijzen die de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 6a, derde lid, uitoefent.

2. Aan een aanwijzing krachtens het eerste lid kunnen voorschriften
worden verbonden.

3. Een krachtens dit artikel aangewezen instellingen verstrekt
desgevraagd kosteloos aan Onze Minister de voor de uitoefening van zijn
taak benodigde inlichtingen. Onze Minister kan inzage vorderen van
zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van
zijn taak redelijkerwijs nodig is.

4. Artikel 23, 48 en 49b zijn ten aanzien van de instelling, bedoeld in het
eerste lid van overeenkomstige toepassing.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld voor:

a. de gronden waarop de in het eerste lid bedoelde aanwijzing kan
worden gegeven, ingetrokken dan wel gewijzigd;

b. het opstellen van een verslag van werkzaamheden ten behoeve van
Onze Minister.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd ten aanzien van reïntegratie-
bedrijven die werkzaamheden voor opdrachtgevers uitvoeren dezelfde
kwaliteitseisen te stellen als aan arbodiensten. Arbodiensten dienen in het
bezit te zijn van een certificaat arbodienst. De procedure voor het afgeven
van certificaten is geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998. In de
toegevoegde artikelen is op vergelijkbare wijze als in die wet, maar ook in
andere wetten die een stelsel van deskundighedenborging kennen een
regeling opgenomen die in hoofdlijnen op het volgende neerkomt.

Alleen reïntegratiebedrijven die in het bezit zijn van een certificaat
kunnen worden ingeschakeld door het UWV, gemeenten en werkgevers.
De minister geeft de certificaten op aanvraag af. Aan welke eisen de
aanvrager moet voldoen wordt nader geregeld. Een en ander is afhan-
kelijk van de normen die door deskundigen worden gesteld. Voor de
procedures van aanvraag, afgifte en intrekking kunnen nadere regels
worden gesteld (artikel 6a).

De minister kan certificerende instellingen aanwijzen voor de afgifte van
certificaten. Dit is in feite de gebruikelijke procedure. Deze instellingen
worden op verzoek aangewezen en zijn daarmee met een publieke taak
belast. Vandaar dat de gebruikelijke bepalingen gelden voor het toezicht
op de rechtmatige en doeltreffende uitvoering van de werkzaamheden
door deze private zelfstandige bestuursorganen. Dit betekent een stelsel
van verslaglegging en verantwoording. Voorts bepalingen over het
kunnen geven van aanwijzingen en een regeling voor taakverwaarlozing.
Dit laatste wordt overigens geregeld door de desbetreffende bepalingen
elders in de SUWI-wet van overeenkomstige toepassing te laten zijn
(artikel 6b).

Van Middelkoop
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