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Op grond van artikel 34, tweede lid, van de Wet WIA kan het UWV voorzieningen 
verstrekken in het kader van de bevordering en ondersteuning bij de inschakeling in de arbeid 
als zelfstandige aan de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering en wiens uitkering 
door het UWV wordt betaald en de WIA-verzekerde met naar oordeel van het UWV 
structurele functionele beperkingen.  
In de artikelen 65e WAO, 59b Wajong, 52d ZW en 67c WAZ is een soortgelijke bevoegdheid 
voor het UWV neergelegd. 
 
In de artikelen 13, 14 en 15 van het – op grond van voornoemde bepalingen vastgestelde – 
Reïntegratiebesluit (Stb. 2005, nr. 622) zijn met betrekking tot de uitvoering van deze 
bevoegdheid nadere regels gesteld. Op grond van deze artikelen is het UWV bevoegd 
vervoersvoorzieningen, intermediaire voorzieningen (doventolk; voorleeshulp) en een 
starterkrediet te verstrekken aan personen die vallen onder de in artikel 34, tweede lid, Wet 
WIA omschreven doelgroep.  
Bij het opstellen van de desbetreffende bepalingen is niet tevens geregeld dat deze startende 
zelfstandigen ook in aanmerking kunnen komen voor de verstrekking van 
arbeidsplaatsvoorzieningen (aanpassing arbeidsplaats/hulpmiddelen), zoals dat in artikel 35, 
eerste en tweede lid onder c, en artikel 36 Wet WIA voor de werknemer is geregeld. 
 
Het is mijn bedoeling om het Reïntegratiebesluit op dit punt aan te passen door daarin een 
bepaling op te nemen dat het UWV op aanvraag van een persoon als bedoeld in de artikelen 
65e WAO, 59b Wajong, 52d ZW en 67c WAZ, voorzieningen kan verstrekken ten behoeve 
van de inrichting van de arbeidsplaats, de productie- en werkmethoden en de bij de arbeid te 
gebruiken hulpmiddelen, die in overwegende mate op het individu van de aanvrager zijn 
afgestemd. 
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Het doorvoeren van deze wijziging van het Reïntegratiebesluit vraagt nog enige tijd. Dit zou 
kunnen betekenen dat tot het moment dat de wijziging in werking is getreden het UWV in 
voorkomende praktijksituaties deze voorzieningen niet zou kunnen verstrekken. 
Dit acht ik ongewenst. Daarom verzoek ik u om in uw uitvoeringsbeleid op deze wijziging te 
anticiperen. De IWI zal hiervan in kennis worden gesteld.
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en Werkgelegenheid, 
 
 
 
(mr. A.J. de Geus) 
 
 
 


