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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I

Aan artikel 4, tweede lid, onderdeel c, wordt toegevoegd: van een
gecertificeerde dienst.

Aan artikel 4 worden vijf leden toegevoegd, luidende:
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels

gesteld op grond waarvan diensten als bedoeld in het tweede lid onder c
in het bezit moeten zijn van een of meer certificaten waaruit blijkt dat zij
voldoen aan voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet.

7. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist op
aanvraag over de afgifte van een certificaat. Hij is tevens bevoegd een
afgegeven certificaat in te trekken.

8. Een certificaat wordt afgegeven voor een beperkte tijdsduur. Aan
een certificaat kunnen voorschriften worden verbonden. De bedoelde
beperking en de voorschriften worden in het certificaat vermeld.

9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld onder meer met betrekking tot:

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

b. de gronden waarop en de gevallen waarin de afgifte van een certi–
ficaat kan worden geweigerd dan wel een afgegeven certificaat kan
worden ingetrokken, en

c. de vergoeding die verschuldigd is voor de afgifte van een certificaat
en de wijze van betaling daarvan.

10. Het besluit, waarbij de afgifte van een certificaat wordt geweigerd,
of waarbij aan het certificaat voorschriften worden verbonden, dan wel
waarbij een afgegeven certificaat wordt ingetrokken, is met redenen
omkleed en wordt aan de aanvrager bij aangetekende brief toegezonden.
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III

Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

De in artikel 4, tweede lid, bedoelde diensten zijn verplicht tot naleving
van:

a. de voorschriften bedoeld in artikel 4, achtste lid;
b. de voorschriften die bij of krachtens de in artikel 4, zesde en

negende lid, bedoelde algemene maatregelen van bestuur zijn vastge–
steld, voorzover en op de wijze als bij ieder dezer maatregelen is
bepaald.

IV

Na artikel 24 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 24a

Tot twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet wordt de Gemeen–
schappelijke Medische Dienst, of haar rechtsopvolger geacht te zijn een
gecertificeerde dienst als bedoeld in artikel 4, tweede lid onder c.

Artikel 24b

Aan artikel 1, vierde lid, van de Wet op de economische delicten wordt
toegevoegd: de Wet voorzieningen gehandicapten, artikel 4a.

Toelichting

De amendementen beogen de advisering aan gemeenten te doen
plaatsvinden door gecertificeerde diensten.

Voor een overgangsperiode van twee jaar wordt de GMD geacht te zijn
een gecertificeerde dienst.

Schutte
Brouwer
Van Hoof
Kohnstamm
Leerling
Van der Vlies
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