
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)

27 665 Invoering van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
(Invoeringswet Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 19 juni 2001

Zoals toegezegd tijdens het wetgevingsoverleg van 18 juni jl. over het
wetsvoorstel structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI) en het wets-
voorstel Invoeringswet SUWI, zenden wij u hierbij een tweede Nota van
wijziging bij beide wetsvoorstellen.

Tevens zegden wij toe op een aantal vragen schriftelijk te antwoorden.
Deze antwoorden treft u hierbij eveneens aan.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst
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Er werd een nadere toelichting gevraagd op artikel 19, tweede lid van het
wetsvoorstel structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

In dit voorgestelde artikel wordt geregeld dat het UWV op verzoek van de
werkgever alleen dan een oordeel geeft over het bestaan van ongeschikt-
heid tot werken van de werknemer, indien werkgever en werknemer daar-
over een geschil hebben én als de werknemer bereid is zich hiertoe te
laten onderzoeken.
Indien de werknemer niet bereid is zich te laten onderzoeken, heeft het
onderzoek van het UWV op verzoek van de werkgever naar het bestaan
van de ongeschiktheid tot werken van de werknemer geen zin. Aan een
essentiële voorwaarde voor het instellen van een onderzoek van het UWV
is dan immers niet voldaan.
Indien een werknemer niet bereid is zich te laten onderzoeken zal dit tot
gevolg kunnen hebben dat het geschil van werkgever en werknemer over
het bestaan van de ongeschiktheid tot werken van de werknemer blijft
bestaan. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de loon-
doorbetaling door de werkgever.

Door verschillende fracties is gevraagd om een nadere toelichting op
artikel 69 WW.

• Bij het wetsvoorstel Invoeringswet SUWI, artikel 43, onderdeel X wordt
het huidige artikel 69 WW (de algemene subsidiebepaling) vervangen.
Hiervoor in de plaats komt de subsidieregeling van de Raad voor werk
en inkomen.

• In de plaats van het huidige artikel 69 is via genoemd wetsvoorstel een
nieuw artikel 69 gekomen over subsidie aan (overheids)werkgevers
(o.a opdrachtgeverschap sociale partners voor de WW) om zelf
reïntegratie-activiteiten te ontwikkelen voor (toekomstige) WW’ers.

• Bij de nota van wijziging op de Invoeringswet SUWI is dit nieuwe
artikel 69 komen te vervallen, omdat het niet wenselijk wordt geacht
sociale partners daarvoor apart subsidies te geven ten laste van het
AWF. Daarom is in onderdeel X geregeld, dat het huidige artikel 69
(immers nu in de subsidieregeling van de Raad voor werk en inkomen)
komt te vervallen. Tegelijkertijd is een nieuw artikel 72a ingevoegd, dat
bepaalt dat een (overheids)werkgever het UWV kan verzoeken de
reïntegratie-taak overgedragen te krijgen. Het betreft hier vooral de
voortzetting van de bestaande mogelijkheid voor overheidswerkgevers
om (nog tijdelijk) eigen risicodrager te zijn.

Kortom: Er zijn in de loop van het wetgevingsproces twee artikelen 69
komen te vervallen en er is een nieuw artikel 72a ingevoegd.

Naar aanleiding van artikel 17, lid 2 van het wetsvoorstel SUWI werd de
vraag gesteld hoe een CWI omgaat met dossiers.

Bij de beantwoording van deze vraag moet onderscheid worden gemaakt
tussen gegevens die zijn uitgevraagd ten behoeve van de werkintake en
ten behoeve van de uitkeringsuitvraag.
Voor de werkintake (met inbegrip van de kwalificerende intake) is het CWI
dé bron. Deze informatie wordt bewaard en up-to-date gehouden gedu-
rende de periode van inschrijving. Deze informatie wordt voor zover nodig
(ten behoeve van reïntegratie) overgedragen.
Na uitschrijving wordt de informatie bewaard. Dat is noodzakelijk voor
beleidsinformatie, managementinformatie en onderzoek.
Om te voorkomen dat individuele CWI verschillend omgaan met dossiers
zal de CWI richtlijnen terzake opstellen, uiteraard binnen de wettelijke
kaders. Indien dat noodzakelijk mocht blijken, kan de minister aanwij-
zingen geven op deze en andere punten die met dossierbeheer te maken
hebben.
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Wat betreft de inkomensintake is het CWI de uitvragende partij ten
behoeve van de gemeenten en UWV. Voor deze informatie is het CWI een
wezenlijk onderdeel van de keten, maar geen onderdeel dat permanent
beheer kan houden, omdat gemeenten of UWV dé bron zijn. Die organen
beheren deze informatie zolang als dat noodzakelijk en wettelijk verplicht
is. Het CWI betrekt zo nodig (via Suwinet) de informatie van die organisa-
ties.
Het is niet dienstig informatie op twee plaatsen te beheren vanwege de
kosten van beheer en veroudering. Uit oogpunt van bewijslast en samen-
werking is het onhandig om informatie direct bij overdracht te verwij-
deren uit de bestanden van de CWI’s. Immers, anders kunnen medewer-
kers van gemeenten of UWV geen contact meer hebben met medewerkers
van het CWI over een individuele intake. Met betrekking tot «de
bewaartermijnen» van die informatie zullen binnen de CWI-organisatie en
samen met de andere partijen in de keten, richtlijnen worden opgesteld,
eveneens binnen de wettelijk gestelde kaders.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 27 588 en 27 665, nr. 21 3


