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

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID DE WIT
Ontvangen 19 juni 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 24 wordt na onderdeel b een nieuw onderdeel c ingevoegd,
luidende:

c. het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven
van de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan door het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen middelen ter beschikking
zijn gesteld ten behoeve van de inschakeling van werkzoekenden,
uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces;.

II

Het opschrift van artikel 26 komt te luiden:
Gegevensverstrekking aan de Inspectie Werk en Inkomen door

de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinsti-
tuut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank

III

Na artikel 26 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 26a. Gegevensverstrekking aan de Inspectie Werk en
Inkomen door reïntegratiebedrijven en werkgevers

1. Indien naar het oordeel van de Inspectie Werk en Inkomen gerede
twijfel bestaat omtrent de rechtmatigheid en doelmatigheid van de
uitgaven van de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan door het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen middelen ter beschikking
zijn gesteld ten behoeve van de inschakeling van werkzoekenden,
uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces, en
de Inspectie Werk en Inkomen daardoor niet in staat is de in artikel 24,
onderdeel c, bedoelde taak naar behoren uit te oefenen, is zij bevoegd alle
gegevens en inlichtingen die voor de uitoefening van die taak noodzakelijk
zijn te verlangen van die natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede
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van de door deze rechtspersoon of natuurlijke persoon bij de uitvoering
van de hier bedoelde werkzaamheden betrokken derden.

2. De in het eerste lid bedoelde natuurlijke en rechtspersonen en
derden verstrekken de op grond van het eerste lid verlangde gegevens en
inlichtingen kosteloos aan de Inspectie Werk en Inkomen.

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van het verlenen van toegang tot en inzage in gegevens en
bescheiden.

4. De Inspectie Werk en Inkomen bepaalt de termijn waarbinnen en de
wijze waarop aan de in het tweede en derde lid bedoelde verplichtingen
wordt voldaan.

6. De op grond van dit artikel verkregen gegevens en inlichtingen
mogen uitsluitend worden gebruikt voor het vormen van een oordeel over
de uitgaven, bedoeld in het eerste lid.

7. De Wet openbaarheid van bestuur is niet van toepassing met
betrekking tot de in dit artikel bedoelde gegevens die Onze Minister of de
Inspectie Werk en Inkomen onder zich heeft.

IV

Artikel 52, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
A. Na «17, eerste lid,» wordt ingevoegd: 26a, tweede en derde lid,.
B. Na «Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten» wordt

ingevoegd: en artikel 20, tweede lid, van de Wet inschakeling werkzoe-
kenden, voorzover dit betreft de van overeenkomstige toepassing van
artikel 26a, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoerings-
organisatie werk en inkomen,.

Toelichting

Dit amendement regelt de mogelijkheid van rechtstreeks toezicht van de
Inspectie Werk en Inkomen op privaatrechtelijke reïntegratiebedrijven in
verband met de besteding van publieke reïntegratiemiddelen die hun door
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) zijn verstrekt.
Dit toezicht vindt alleen dan plaats indien naar het oordeel van de
Inspectie Werk en Inkomen gerede twijfel bestaat omtrent de rechtma-
tigheid en doelmatigheid van de uitgaven.

Amendement 27 665, nr. 11 bewerkstelligt niet slechts de aanpassing in
de invoeringswet voor amendement 27 588, nr. 15, maar ook voor dit
amendement.

De Wit
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