Wijziging Uitvoeringsregeling inkoop
arbeidsvoorziening door gemeenten
SZW
26 juni 1998/nr. A&O/98/2079

gegevens van burgemeester en wethouders ook op andere wijze door de
De Minister van Sociale Zaken en
minister worden verkregen.
Werkgelegenheid,
2. De in het eerste lid bedoelde andere
Gelet op artikel 8, vierde lid, van het
wijze is het door de bewerker met
Besluit inkoop dienstverlening
elkaar in verband brengen van:
Arbeidsvoorzieningsorganisatie door
a. de gegevens en inlichtingen over
gemeenten;
inkooptrajecten, die de Arbeidsvoorzieningsorganisatie verstrekt aan de
Besluit:
minister en die in opdracht van hem
door het Centraal Bureau voor de
De Uitvoeringsregeling inkoop arbeids- Statistiek als bewerker worden vervoorziening door gemeenten1 wordt
werkt, en
gewijzigd als volgt:
b. de statistische gegevens die burgemeester en wethouders krachtens artiArtikel I
kel 133 van de Abw, 55 van de Ioaw en
A
55 van de Ioaz, aan het Centraal
Onder vernummering van paragraaf 6 Bureau voor de Statistiek verstrekken.
tot paragraaf 7, wordt na artikel 6 een 3. Dit artikel wordt toegepast, indien
nieuwe paragraaf 6 ingevoegd met het burgemeester en wethouders van een
opschrift: Informatie.
gemeente de bewerker volgens het
B
model van bijlage B toestemming verIn de nieuwe paragraaf 6 worden vier lenen de gegevens op de wijze
nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: bedoeld in het eerste en tweede lid
aan de minister te verstrekken.
Artikel 6a
1. Burgemeester en wethouders verArtikel 6d
strekken aan de door de minister daar- 1. De bewerker verstrekt aan burgetoe in artikel 6b aangewezen bewerker meester en wethouders van een
over ieder kwartaal de inlichtingen en gemeente, bedoeld in artikel 6c, derde
gegevens voor de beleidsvorming met lid, over ieder kwartaal, binnen 8
betrekking tot de uitvoering van het
weken na afloop van dat kwartaal, een
besluit, volgens het in bijlage A bij de
opgave van de inlichtingen en gegeregeling behorende model.
vens, bedoeld in artikel 6a, eerste lid.
2. De inlichtingen en gegevens worden De eerste volzin is van toepassing op
telkens binnen 6 weken na afloop van wijzigingen die door de bewerker na
een kwartaal door burgemeester en
het verstrekken van een opgave worwethouders rechtstreeks aan de
den aangebracht.
bewerker verstrekt.
2. Indien burgemeester en wethouders
3. Burgemeester en wethouders verzich niet kunnen verenigen met de in
strekken de inlichtingen en gegevens
het eerste lid bedoelde opgave, melop een door de bewerker te bepalen
den zij dit binnen 6 weken na ontwijze.
vangst van die opgave schriftelijk bij
de bewerker.
Artikel 6b
3. De bewerker deelt burgemeester en
De bewerker van de in artikel 6a, eerwethouders binnen 6 weken na ontste lid, bedoelde inlichtingen en gege- vangst van de mededeling, bedoeld in
vens is het Centraal Bureau voor de
het tweede lid, mede of en zo ja in
Statistiek.
hoeverre correcties met betrekking tot
de verstrekte inlichtingen en gegevens
Artikel 6c
hebben plaatsgevonden.
1. In plaats van de inlichtingen en
gegevens op de wijze, bedoeld in arti- Artikel II
kel 6a, eerste lid, aan de door de minis- 1. Deze regeling treedt in werking met
ter aangewezen bewerker te verstrek- ingang van de tweede dag na de dagken, kunnen de inlichtingen en
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tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.
2. De bij deze regeling behorende bijlagen A en B liggen ter inzage bij het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 26 juni 1998.
De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert.
1

Stcrt. 1997, laatstelijk gewijzigd bij regeling
van 11 februari 1998, Stcrt. 30.

Toelichting
Algemeen
In het Besluit inkoop dienstverlening
Arbeidsvoorzieningsorganisatie door
gemeenten is met ingang van 1 januari
1998 een bepaling opgenomen over
informatievoorziening van de gemeenten aan de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (artikel 8, vierde
lid, van genoemd besluit). In de laatste
wijziging van de Uitvoeringsregeling
inkoop arbeidsvoorziening door
gemeenten (Regeling van 11 februari
1998, Stcrt. 30) is aangegeven, dat over
de invulling van die bepaling, onder
andere met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), nog
overleg gaande was. Inmiddels is duidelijk geworden hoe de gewenste
inlichtingen en gegevens voor de
beleidsvorming verkregen kunnen
worden. De regeling bevat voor de
gemeenten twee mogelijkheden om
aan de informatiebehoefte van het
ministerie te voldoen. Daarbij kan de
gemeente kiezen voor een variant
waarbij de informatie buiten de
gemeente om door een aangewezen
bewerker wordt verkregen. In deze
variant is de belasting voor het
gemeentelijk apparaat nagenoeg nihil.
Gemeenten die voor deze variant kiezen moeten alleen tijdig (voor het
einde van het derde kwartaal van
1998) een ondertekend exemplaar van
bijlage B bij deze regeling aan de aangewezen bewerker, het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), zenden.

1

In de voorliggende wijziging van de
Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten is geregeld dat burgemeester en wethouders,
binnen 6 weken na afloop van ieder
kwartaal, de nader in bijlage A opgenomen inlichtingen en gegevens over
de uitvoering van het Besluit inkoop
dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten verstrekken aan de minister, in casu aan een
door de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid daartoe aangewezen bewerker. Als bewerker namens de
minister is aangewezen het CBS.
De door de minister benodigde informatie voor de beleidsvorming over de
uitvoering van eerdergenoemd besluit
komt in beginsel van de uitvoerende
gemeenten. Uit overleg met VNG en
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is
echter gebleken dat dit een forse
belasting zou vormen voor de bij de
uitvoering van het besluit betrokken
gemeenten. Daarbij komt dat de benodigde gegevens reeds deels bij
Arbeidsvoorziening en deels bij het
CBS berusten, deze laatste in het kader
van de reguliere bijstandsstatistiek.
Door de gegevens van Arbeidsvoorziening en het CBS, bij en door het CBS
met elkaar in verband te brengen kan
worden voorkomen dat de gemeenten
en Arbeidsvoorziening administratief
(extra) worden belast met de informatievoorziening in het kader van voornoemd besluit en kan toch de benodigde beleidsinformatie worden
verkregen.
Een en ander kan worden gerealiseerd door levering van een elektronisch bestand met inkooptrajecten
door Arbeidsvoorziening aan het CBS.
Het CBS verrijkt dit bestand met gegevens die gemeenten ten behoeve van
de bijstandsstatistiek al regelmatig
leveren. Verbinding van gegevens
vindt plaats met behulp van het sofinummer. Een dergelijke verbinding is
niet onverenigbaar met de doeleinden
waarvoor de gegevens zijn verkregen.
Het CBS stelt vervolgens ten behoeve
van de minister geaggregeerde informatie vast over inkooptrajecten in de
vorm van tabellen. Betrokken gemeenten ontvangen van het CBS een geaggregeerde opgave van de inlichtingen
en gegevens over de eigen inkooptrajecten. Voorzien is in een mogelijkheid
van correctie door gemeenten als zij

menen dat de door de bewerker
gemaakte uitdraai van de eigen inlichtingen en gegevens onjuist is.
Teneinde het bovenstaande mogelijk
te maken heeft het ministerie met
zowel Arbeidsvoorziening als het CBS
een overeenkomst gesloten. De kosten
van deze wijze van informatievoorziening komen in deze variant geheel
voor rekening van het ministerie.
In deze variant moet de gemeente
het CBS toestemming verlenen om de
gegevens op de wijze als hierboven
omschreven door het CBS aan te minister te laten leveren.
De regeling voorziet in een aanlevering van de benodigde inlichtingen en
gegevens van Arbeidsvoorziening aan
het CBS en aanvulling van die gegevens vanuit de bijstandsstatistiek door
het CBS. Deze constructie is een tegemoetkoming aan gemeenten om de
uitvoering niet meer dan noodzakelijk
te belasten. Er is hierbij gezocht naar
een modus die flexibel is en die tevens
een basis biedt voor toekomstige ontwikkelingen in het inkoopmodel.
De regeling is zodanig opgezet dat
gemeenten ook zelf ieder kwartaal de
benodigde inlichtingen en gegevens
aan het CBS kunnen leveren.
Gemeenten die hiervoor kiezen moeten bijlage B niet opsturen aan het
CBS. Die gemeenten moeten dan zelf
met Arbeidsvoorziening regelen dat zij
de betreffende gegevens over trajecten verkrijgen. Kosten die met deze
vorm van informatievoorziening zijn
gemoeid zijn voor rekening van de
gemeenten zelf.
Met ingang van 1 juli 1998 zal de
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in werking treden. Ook hierbij zijn inkooptrajecten aan de orde.
Het voornemen bestaat de regeling te
zijner tijd aan te passen, zodat ook
over deze trajecten informatie beschikbaar komt. De mogelijkheid hiertoe is
opgenomen in artikel 18a van het
Besluit uitvoering en financiering Wet
inschakeling werkzoekenen.

de gemeenten. In bijlage A is aangegeven welke inlichtingen en gegevens
ten behoeve van de beleidsvorming
nodig zijn. De informatie wordt telkens binnen 6 weken na afloop van
een kwartaal bij de bewerker aangeleverd.
Artikel 6b wijst het CBS aan als bewerker namens de minister voor de inlichtingen en gegevens voor de beleidsvorming – in casu voor de ontvangst,
bewerking, terugkoppeling voor verificatie en rapportage.
Artikel 6c regelt, zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is
aangegeven, dat gemeenten aan de
inlichtingen- en gegevensverplichtingen uit hoofde van het eerdergenoemde besluit kunnen voldoen door Bijlage
B te ondertekenen en tijdig op te sturen aan het CBS. De voor de beleidsvorming benodigde inlichtingen en
gegevens worden dan buiten de
gemeenten om zelfstandig door het
CBS opgesteld.
Gemeenten die zelfstandig de uit deze
regeling voortvloeiende verplichting
op zich willen nemen moeten Bijlage B
niet opsturen naar het CBS.
Gemeenten die voor een zelfstandige
uitvoering kiezen zullen de benodigde
informatie telkens tijdig op de in bijlage A aangegeven wijze bij het CBS (de
bewerker) moeten aanleveren. Zij zullen hiervoor moeten beschikken over
de noodzakelijke gegevens van
Arbeidsvoorziening. Dit kan de
gemeente bij de afname van inkooptrajecten met Arbeidsvoorziening regelen.
Artikel 6d regelt dat een gemeente
die de benodigde informatie automatisch door het CBS laat verzorgen ieder
kwartaal een geaggregeerde opgave
krijgt van de inlichtingen en gegevens
van de gemeente. De gemeente heeft
in dit artikel verder de mogelijkheid
gekregen om bij het CBS correctie te
vragen van de over haar gemeente bij
het CBS aanwezige inlichtingen en
gegevens.
Artikel II Deze regeling treedt in werArtikelsgewijze toelichting
king met ingang van de tweede dag na
Artikel I, onderdeel B Artikel 6a legt de de dagtekening van de Staatscourant
verantwoordelijkheid voor de verstrek- waarin zij wordt geplaatst. Eerst vanaf
king van gegevens in het kader van het die datum worden inlichtingen en
Besluit inkoop dienstverlening
gegevens op grond van onderhavige
Arbeidsvoorziening door gemeenten,
regeling bijgehouden. De eerste versprimair bij burgemeester en wethoutrekking van inlichtingen en gegevens
ders van de aan het besluit deelnemen-
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vindt derhalve plaats over het derde
kwartaal van 1998.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.P.W. Melkert.
Bijlage A
Per individuele deelnemer aan inkooptrajecten (per record) te leveren gegevens
Deel 1: Gegevens betreffende de
inkoop bij Arbeidsvoorziening
Nederland
1. sofinummer,
2. inkopende gemeente.
3. nwwz/wwz, (niet werkend werkzoekenden /werkend werkzoekenden)
4. fase,
5. doelgroep,
6. in traject op begindatum verslagperiode,
7. begonnen aan traject tijdens verslagperiode,
8. traject beëindigd tijdens verslagperiode,
9. in traject op einddatum verslagperiode,
10. traject beëindigd door plaatsing
volgens overeenkomst en nazorg,
11. traject beëindigd na bemiddelingsperiode zonder plaatsing volgens overeenkomst,
12. traject beëindigd na verlengde
bemiddelingsperiode zonder plaatsing
volgens overeenkomst,
13. traject voortijdig beëindigd door
motivatie,
14. traject voortijdig beëindigd door
ziekte,
15. traject voortijdig beëindigd door
overige redenen,
16. plaatsing tijdens verslagperiode,
17. plaatsing op Melkert-1 plaats tijdens verslagperiode,
18. plaatsing op Wiw-plaats tijdens verslagperiode,
19. instrument scholing ingezet tijdens
verslagperiode,
20. traject met toepassing scholing
Een en ander conform de definities en
classificaties zoals opgenomen in het
meest recente ’Corporate PGI-rapportagemodel’ van Arbeidsvoorziening
Nederland.

22. landelijke norm / grondslag (leefvorm),
23. opleidingsniveau,
24. begindatum WW-uitkering,
25 begindatum (Abw, Ioaw, Ioaz),
26 einddatum (Abw, Ioaw, Ioaz),
27. geboortedatum,
28. geslacht,
29. nationaliteit.
30. fase-indeling
Een en ander conform de definities en
classificaties zoals opgenomen in de
meest recente ’Richtlijnen voor de
maandstatistiek Abw, Ioaw en Ioaz’
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Bijlage B
Verklaring toestemming gegevensverstrekking door CBS aan Ministerie SZW1
Zenden aan:
Centraal Bureau voor de Statistiek,
Divisie sociaal-economische statistieken
Sector Onderwijs en Sociale Zekerheid
Postbus 4000
2270 JM Voorburg
Burgemeester en wethouders van de
gemeente —————- verlenen hierbij
toestemming aan het Centraal Bureau
voor de Statistiek om de gegevens en
inlichtingen, bedoeld in artikel 6a, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling
inkoop arbeidsvoorziening door
gemeenten op de wijze bedoeld in
artikel 6c, eerste en tweede lid, van die
regeling aan de minister van Sociale
Zaken Werkgelegenheid te verstrekken.
Plaats —————————
Datum —————————
De secretaris —————————De burgemeester —————————
De wethouder —————————
1

Zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten,
artikel 6c, derde lid.

Deel 2: Gegevens betreffende de uitkering op grond van de Abw, Ioaw en
Ioaz.
21. soort uitkering (Abw, Ioaw, Ioaz),
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