Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet
inschakeling werkzoekenden
SZW

trole en rapportageprotocol)
betreffende de verantwoording van de
WIW vervangen door nieuwe bijlagen
1, 2 en 4. Deze bijlagen liggen volgens
De Minister van Sociale Zaken en
die regeling vanaf 1 juli ter inzage in de
Werkgelegenheid,
bibliotheek van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
Besluit:
worden aan alle gemeenten toegezonden. Gebleken is dat de terinzagelegArtikel I
De Regeling uitvoering en financiering ging en toezending aan de gemeenten
per 1 juli 1998 niet haalbaar is. Om die
Wet inschakeling werkzoekenden1
reden is die datum in de onderhavige
wordt als volgt gewijzigd:
De bij de Regeling uitvoering en finan- regeling gewijzigd in 1 augustus 1998
ciering Wet inschakeling werkzoeken- (artikel II).
Bovendien is gebleken dat ook bijden behorende bijlage 3 wordt vervanlage 3 (de accountantsverklaring) in
gen door een nieuwe bijlage 3 die bij
technische zin in verband met de Wet
deze regeling behoort.
REA aanpassing behoeft. Deze regeling
geeft hiervoor in artikel I de benodigde
Artikel II
juridische basis. De nieuwe bijlage 3 zal
In artikel II van de Regeling van 27
april 1998, nr. AM/RAW/98/1221 (Stcrt. eveneens vanaf 1 augustus 1998 in de
80) wordt de tweede volzin vervangen bibliotheek van het ministerie ter inzage
liggen en zal gelijktijdig met bijlage 1, 2
door:
De nieuwe bijlagen liggen met ingang en 4 naar alle gemeenten worden
van 1 augustus 1998 ter inzage bij het gezonden.
26 juni 1998/nr.AM/RAW/98/1706
Directie Arbeidsmarkt

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Artikel III
1. Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 juli 1998.
2. De bij deze regeling behorende bijlage 3 ligt met ingang van 1 augustus
1998 ter inzage bij het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.P.W. Melkert.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 26 juni 1998.
De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert.
1

Stcrt. 1997, 249, laatstelijk gewijzigd bij de
regeling van 27 april 1998, Stcrt. 80.

Toelichting

Bij de laatste wijziging van de Regeling
uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden van 27 april
1998 (Stcrt. 80) zijn in verband met de
inwerkingtreding van de Wet op de
(re)integratie arbeidsgehandicapten
(Wet REA), met ingang van 1 juli
1998, bijlage 1 (de declaratie), bijlage 2
(de jaaropgave) en bijlage 4 (het con-
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