
Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2004

Regeling van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 18
december 2003, nr. PO&I/2003/96561,
houdende de inrichting van de organisa-
tie van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid alsmede verdeling
van taken en verlening van vertegen-
woordigingsbevoegdheden (Organisa-
tie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW
2004)

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 2, eerste lid, van het
Coördinatiebesluit inrichting organisatie
en formatie rijksdienst;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1. Begrippen
In deze regeling en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:

het ministerie: het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

de minister: de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid;

bewindspersoon: de Minister of een
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;

mandaat: de bevoegdheid om in naam
van een bewindspersoon besluiten te
nemen;

volmacht: de bevoegdheid om in naam
van een bewindspersoon privaatrechte-
lijke rechtshandelingen te verrichten;

machtiging: de bevoegdheid om in
naam van een bewindspersoon handelin-
gen te verrichten die noch een besluit,
noch een privaatrechtelijke rechtshande-
ling zijn;

vertegenwoordigingsbevoegdheid: de
bevoegdheid om namens een bewinds-
persoon, onder diens verantwoordelijk-
heid en met inachtneming van diens
algemene en bijzondere aanwijzingen,
besluiten te nemen, privaatrechtelijke
rechtshandelingen te verrichten dan wel
handelingen te verrichten die noch een
besluit noch een privaatrechtelijke
rechtshandeling zijn;

de inspecteur-generaal: het hoofd van
de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd
in artikel 36, eerste lid, van de Wet struc-
tuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen;

bedrijfsvoering: de sturing en beheer-
sing van bedrijfsprocessen om de gestel-
de (beleids)doelstellingen te kunnen
realiseren.
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Hoofdstuk 2. Organisatie

Artikel 2. Organisatie ministerie
Het ministerie bestaat uit de volgende
organisatieonderdelen:

de hierna genoemde organisatieonder-
delen, die rechtstreeks ressorteren onder
de secretaris-generaal:

het Agentschap SZW;
de directie Financieel-Economische

Zaken;
de directie Uitvoeringsbeleid;
de directie Wetgeving, Bestuurlijke

en Juridische Aangelegenheden;
de hierna genoemde organisatieonder-

delen, die rechtstreeks ressorteren onder
de plaatsvervangend secretaris-generaal:

de Accountantsdienst;
de directie Algemene Zaken;
het Bureau SG;
de directie Communicatie;
de directie Gemeenschappelijke

Organisatie Bedrijfsvoering;
de directie Personeel, Organisatie en

Informatie;
de Sociale Inlichtingen- en Opspo-

ringsdienst;
de hierna genoemde organisatieonder-

delen, die rechtstreeks ressorteren onder
de directeur-generaal Arbeidsverhoudin-
gen en Internationale Betrekkingen:

de directie Algemene Sociaal-
Economische Aangelegenheden;

de directie Arbeidsverhoudingen;
de directie Coördinatie Emancipatie-

beleid;
de directie Internationale Zaken;
de directie Uitvoeringstaken

Arbeidsvoorwaardenwetgeving;
een stafbureau;

de hierna genoemde organisatieonder-
delen, die rechtstreeks ressorteren onder
de directeur-generaal Arbeidsomstandig-
heden en Sociale Verzekeringen:

de directie Arbeidsveiligheid en -
gezondheid;

de directie Arbozorg en Verzuimbe-
leid;

de directie Sociale Verzekeringen;
een stafbureau;

de hierna genoemde organisatieonder-
delen, die rechtstreeks ressorteren onder
de directeur-generaal Arbeidsmarktbe-
leid en Bijstand:

de directie Algemeen Arbeidsmarkt-
beleid;

de directie Arbeidsmarktbeleid Bij-
zondere Groepen;

het Bureau Interbestuurlijke Verhou-
dingen en Communicatie;

de directie Werk en Bijstand;
een stafbureau;
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de hierna genoemde organisatieonder-
delen, die rechtstreeks ressorteren onder
de inspecteur-generaal:

de Arbeidsinspectie;
de Inspectie Werk en Inkomen.

Artikel 3. Collegiaal overleg
De volgende functionarissen voeren

regelmatig collegiaal overleg over de
belangrijke aspecten van beleidsontwik-
keling en -uitvoering en over de depar-
tementale bedrijfsvoering:

de secretaris-generaal;
de plaatsvervangend secretaris-

generaal;
de directeur-generaal Arbeidsverhou-

dingen en Internationale Betrekkingen;
de directeur-generaal Arbeidsomstan-

digheden en Sociale Verzekeringen;
de directeur-generaal Arbeidsmarktbe-

leid en Bijstand;
de inspecteur-generaal.
Het in het eerste lid bedoelde overleg

staat onder voorzitterschap van de secre-
taris-generaal en elk van de functionaris-
sen neemt daaraan deel met volledig
behoud van de eigen verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden. De inspecteur-
generaal neemt aan dit overleg deel op
een zodanige wijze dat dit in overeen-
stemming is met zijn verantwoordelijk-
heid voor de onafhankelijke uitvoering
van de taken genoemd in artikel 37 van
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen.

Hoofdstuk 3. Verantwoordelijkheden
en bevoegdheden Secretaris-Generaal,
plaatsvervangend Secretaris-
Generaal, Directeuren-Generaal en
Inspecteur-Generaal

Artikel 4. Verantwoordelijkheden secre-
taris-generaal

De secretaris-generaal is, gelet op het
koninklijk besluit van 18 oktober 1988,
houdende regeling van de functie en
verantwoordelijkheid van de secretaris-
generaal (Stb. 1988, 499), belast met de
ambtelijke leiding van het ministerie.

De secretaris-generaal geeft recht-
streeks leiding aan de functionarissen,
genoemd in artikel 3, eerste lid, onder-
deel b tot en met f, en aan de functiona-
rissen die leiding geven aan de organisa-
tieonderdelen, genoemd in artikel 2,
onder a.

De secretaris-generaal stelt een meer-
jarenplan voor het ministerie vast. De
secretaris-generaal stelt voorts de jaar-
plannen vast van de organisatieonderde-
len, genoemd in artikel 2, onder a. De
secretaris-generaal kent aan de plaats-
vervangend secretaris-generaal, de
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directeuren-generaal, de inspecteur-
generaal en de functionarissen die
leiding geven aan de organisatieonderde-
len, genoemd in artikel 2, onder a, de
budgetten toe waarover de genoemde
functionarissen mogen beschikken. De
secretaris-generaal bewaakt de voort-
gang van de uitvoering van het meerja-
renplan en van de jaarplannen van de
organisatieonderdelen, genoemd in arti-
kel 2, onder a.

De secretaris-generaal is verantwoor-
delijk voor:

het bij schriftelijk besluit toedelen van
taken aan de organisatieonderdelen,
genoemd in artikel 2, onder a, en aan de
functionarissen die leiding geven aan
deze organisatieonderdelen;

de werkgeversverplichtingen die
voortvloeien uit wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsomstandigheden
ten aanzien van de organisatieonderde-
len, genoemd in artikel 2, onder a, met
dien verstande dat de secretaris-generaal
zorg draagt voor toedeling van deze ver-
antwoordelijkheid aan andere functiona-
rissen voor zover deze ten aanzien van
organisatieonderdelen genoemd in arti-
kel 2, onder a, als bestuurder in de zin
van artikel 1 van de Wet op de onderne-
mingsraden optreden;

de personeelsaangelegenheden voor
zover die betrekking hebben op de
plaatsvervangend secretaris-generaal, de
directeuren-generaal, de inspecteur-
generaal en de functionarissen van de
organisatieonderdelen, genoemd in arti-
kel 2, onder a;

het benoemen van directeuren, hoof-
den van afdelingen, subafdelingen en
bureaus en van teamleiders aan wie
bevoegdheden zijn toegekend met
betrekking tot personeelsaangelegenhe-
den, onverminderd het bepaalde in
artikel 7, tweede lid, onder c, en artikel
9, derde lid, onder c;

de toepassing van het Besluit vergoe-
ding representatiekosten rijkspersoneel
en van artikel 6a van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement;

het toepassen van de Ambtenarenwet,
het Algemeen Rijksambtenarenregle-
ment en het Bezoldigingsbesluit Burger-
lijke Rijksambtenaren 1984 voor zover
daarin is voorzien in besluiten bij
koninklijk besluit;

het verlenen van ontslag op grond van
artikel 125e van de Ambtenarenwet;

de behandeling van klachten als
bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene
wet bestuursrecht voor zover deze
betrekking hebben op gedragingen van
de functionarissen, genoemd in artikel 3,
eerste lid, onderdeel b tot en met f, en op
gedragingen van de functionarissen van
de organisatieonderdelen, genoemd in
artikel 2, onder a.

De secretaris-generaal is eindverant-
woordelijk voor het integraal beheer van
het Agentschap SZW. Hij bewaakt de
continuïteit en kwaliteit van de organisa-
tie en stuurt op de doelmatige en recht-
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matige besteding van de middelen door
het Agentschap SZW en op de kwaliteit
van de bedrijfsvoering.

Artikel 5. Bevoegdheden secretaris-
generaal

De secretaris-generaal is bevoegd om
namens een bewindspersoon besluiten te
nemen, privaatrechtelijke rechtshande-
lingen te verrichten en handelingen te
verrichten die noch een besluit, noch een
privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

De bevoegdheden van de secretaris-
generaal, bedoeld in het eerste lid,
omvatten in elk geval mandaat, volmacht
en machtiging ten aanzien van de vol-
gende aangelegenheden:

beslissingen in bezwaar- en beroeps-
procedures, met uitzondering van de
beslissing op een beroepschrift;

de in artikel 4, vierde lid, genoemde
aangelegenheden, met uitzondering van
het nemen van besluiten als bedoeld in
de onderdelen f en g;

de voorlopige buiteninvorderingstel-
ling van vorderingen op derden alsmede
de definitieve buiteninvorderingstelling
van vorderingen op derden voorzover het
gaat om vorderingen van minder dan
€ 500.000,–;

de kwijtschelding van vorderingen op
derden van ten hoogste € 500.000,–.

De secretaris-generaal is bevoegd tot
uitoefening van alle bevoegdheden die
zijn verleend aan onder hem ressorteren-
de functionarissen, met dien verstande
dat hij gehouden is om door de inspec-
teur-generaal aangeboden inspectiebe-
vindingen, jaarplannen, meerjarenplan-
nen en jaarverslagen met betrekking tot
inspectietaken van de Arbeidsinspectie
en de Inspectie Werk en Inkomen,
ongewijzigd door te sturen naar de
betreffende bewindsperso(o)n(en).

De secretaris-generaal kan departe-
mentale projectorganisaties instellen en
projectdirecteuren benoemen die leiding
geven aan deze projectorganisaties.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden plaats-
vervangend secretaris-generaal

De plaatsvervangend secretaris-
generaal vervangt de secretaris-generaal
bij diens afwezigheid of verhindering.
Hij treedt alsdan in de verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden van de secreta-
ris-generaal.

De plaatsvervangend secretaris-
generaal geeft rechtstreeks leiding aan de
functionarissen die leiding geven aan de
organisatieonderdelen, genoemd in arti-
kel 2, onder b.

De plaatsvervangend secretaris-
generaal stelt de jaarplannen vast van de
organisatieonderdelen, genoemd in arti-
kel 2, onder b. Gegeven het budget dat
door de secretaris-generaal aan de
plaatsvervangend secretaris-generaal ter
beschikking is gesteld, kent de plaats-
vervangend secretaris-generaal aan de
functionarissen die leiding geven aan de
organisatieonderdelen, genoemd in arti-
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kel 2, onder b, de budgetten toe waar-
over zij mogen beschikken. De plaats-
vervangend secretaris-generaal bewaakt
de voortgang van de uitvoering van jaar-
plannen van de organisatieonderdelen,
genoemd in artikel 2, onder b.

De plaatsvervangend secretaris-
generaal is belast met de beleids- en
bedrijfsvoering betreffende de organisa-
tieonderdelen, genoemd in artikel 2,
onder b, en hij is tevens verantwoorde-
lijk voor een departementsbrede samen-
hangende bedrijfsvoering. Het werkter-
rein van de plaatsvervangend secretaris-
generaal omvat in brede zin:

het organisatie- en personeelsbeleid;
het voorlichtings- en communicatiebe-

leid, inclusief de documentaire informa-
tievoorziening;

de ondersteuning van de directies van
het ministerie op het gebied van perso-
neelsbeheer, salarisadministratie, docu-
mentaire informatievoorziening,
financieel beheer, bekostiging en finan-
ciële administratie;

de uitvoering van de taken van de
departementale Accountantsdienst;

het huisvestings- en beveiligingsbeleid
voor wat betreft de Haagse vestigingen
van het ministerie, met inbegrip van
crisisbeheersing en milieumanagement,
en de regie op het huisvestings- en bevei-
lingsbeleid voor het gehele ministerie;

het automatiserings- en informatise-
ringsbeleid;

overige facilitaire diensten, inclusief
advisering op het gebied van inkoop en
(Europese) aanbestedingen;

het behandelen van bezwaar- en
beroepschriften en zaken van de Natio-
nale ombudsman van (ex-)medewerkers
van het ministerie inzake aangelegenhe-
den verband houdend met de dienstbe-
trekking;

de secretariële en logistieke ondersteu-
ning van de bewindspersonen en de
secretaris-generaal;

het opsporen van zware strafbare feiten
op de beleidsterreinen waarvoor de
minister verantwoordelijkheid draagt, het
in het kader van deze opsporing consta-
teren van andere strafbare feiten welke
daarmee verband houden, het in verband
met de opsporing van strafbare feiten
voeren van registers als genoemd in de
Wet politieregisters en het verwerken
van persoonsgegevens binnen het kader
van de Wet bescherming persoonsgege-
vens;

het toetsen van voorgenomen wet- en
regelgeving op handhaafbaarheid en
fraudegevoeligheid.

De plaatsvervangend secretaris-
generaal is verantwoordelijk voor:

het bij schriftelijk besluit toedelen van
taken aan de onder hem ressorterende
organisatieonderdelen en aan de functio-
narissen die leiding geven aan deze
organisatieonderdelen;

de werkgeversverplichtingen die
voortvloeien uit wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsomstandigheden
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ten aanzien van de onder hem ressorte-
rende organisatieonderdelen alsmede de
hiervoor bedoelde werkgeversverplich-
tingen voor zover deze centraal georga-
niseerd zijn;

de personeelsaangelegenheden welke
niet ingevolge artikel 4, vierde lid, aan
de secretaris-generaal zijn voorbehou-
den, dan wel ingevolge artikel 8, tweede
lid, van het Besluit taakuitoefening
Inspectie Werk en Inkomen tot de
bevoegdheden van de inspecteur-
generaal behoren, dan wel ingevolge
artikel 8, derde lid, tot de taken van een
directeur-generaal of de inspecteur-
generaal behoren;

het adviseren van de bewindspersonen
ten aanzien van zijn werkterrein als
bedoeld in het vierde lid en het attende-
ren van de bewindspersonen op politiek
of maatschappelijk gevoelige aspecten
ten aanzien van zijn werkterrein;

het rapporteren aan de secretaris-
generaal over de uitvoering van de
jaarplannen betreffende de organisatie-
onderdelen, genoemd in artikel 2, onder
b;

de behandeling van klachten als
bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene
wet bestuursrecht voor zover deze
betrekking hebben op gedragingen van
functionarissen van de organisatieonder-
delen, genoemd in artikel 2, onder b;

de behandeling van klachten over de
wijze waarop de bemiddelingsorganisa-
tie, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van
de Regeling Kinderopvang SZW, uitvoe-
ring geeft aan de Regeling Kinderopvang
SZW.

Artikel 7. Bevoegdheden plaatsvervan-
gend secretaris-generaal

De plaatsvervangend secretaris-
generaal is bevoegd om namens een
bewindspersoon besluiten te nemen,
privaatrechtelijke rechtshandelingen te
verrichten en handelingen te verrichten
die noch een besluit, noch een privaat-
rechtelijke rechtshandeling zijn, voor
zover zij verband houden met zijn werk-
terrein als bedoeld in artikel 6 en voor
zover zij niet zijn voorbehouden aan een
bewindspersoon of de secretaris-
generaal. Van de volmacht, bedoeld in
de eerste volzin, is evenwel uitgezonderd
het aangaan van:

overeenkomsten met de Landsadvo-
caat en andere juridische dienstverleners
inzake advisering en procureurstelling
alsmede het instellen van gerechtelijke
procedures, tenzij deze overeenkomsten
betrekking hebben op beroepschriften
van (ex-) medewerkers van het ministe-
rie inzake aangelegenheden verband
houdende met de dienstbetrekking of op
de invordering van geldvorderingen van
de Staat;

overeenkomsten met het Centraal
bureau voor de statistiek alsmede over-
eenkomsten met betrekking tot meerjari-
ge, structurele beleidsinformatievoorzie-
ning die het verzamelen, bewerken en
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e. 
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leveren van beleidsinformatie betreffen,
voor zover deze informatie primair
bedoeld is voor ramingen en verdeelmo-
dellen, dan wel verband houdt met
verplichtingen die voortvloeien uit de
Regeling Prestatiegegevens en Evalua-
tieonderzoek Rijksoverheid zoals opge-
nomen in het Handboek Financiële
Informatie en Administratie Rijksover-
heid of met verplichtingen die voort-
vloeien uit internationale verdragen.

De bevoegdheden van de plaatsver-
vangend secretaris-generaal, bedoeld in
het eerste lid, omvatten in elk geval
mandaat, volmacht en machtiging ten
aanzien van de volgende aangelegenhe-
den:

beslissingen in bezwaar- en beroeps-
procedures voor zover deze betrekking
hebben op zijn verantwoordelijkheden of
werkterrein als bedoeld in artikel 6, met
uitzondering van de beslissing op een
beroepschrift;

de in artikel 6, vijfde lid, genoemde
aangelegenheden;

het benoemen van onder hem ressorte-
rende hoofden van afdelingen, subafde-
lingen en bureaus en van teamleiders aan
wie bevoegdheden zijn toegekend met
betrekking tot personeelsaangelegenhe-
den, voor zover het gaat om functies tot
en met salarisschaal 13 van bijlage B van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984, mits hij van zijn
voornemen daartoe vooraf melding heeft
gemaakt in de Commissie Management
Development;

het instellen van tijdelijke projector-
ganisaties binnen zijn werkterrein als
bedoeld in artikel 6;

de formatie van de organisatieonderde-
len, genoemd in artikel 2, onder b, een
en ander met inachtneming van de daar-
voor beschikbaar gestelde budgetten en
desbetreffende aanwijzingen van de
secretaris-generaal.

Artikel 8. Verantwoordelijkheden direc-
teuren-generaal en inspecteur-generaal

Elke directeur-generaal en de inspec-
teur-generaal geven rechtstreeks leiding
aan de hoofden van de organisatieonder-
delen welke ingevolge artikel 2 recht-
streeks onder elk van hen ressorteren.

Elke directeur-generaal en de inspec-
teur-generaal stellen de jaarplannen vast
van de onder elk van hen ressorterende
organisatieonderdelen. Gegeven het
budget dat door de secretaris-generaal
aan de betreffende directeur-generaal
respectievelijk de inspecteur-generaal ter
beschikking is gesteld, kennen de direc-
teuren-generaal en de inspecteur-
generaal aan de functionarissen die
leiding geven aan de onder hen ressorte-
rende organisatieonderdelen de budget-
ten toe waarover zij mogen beschikken.
De directeuren-generaal en de inspec-
teur-generaal bewaken de voortgang van
de uitvoering van jaarplannen van de
onder hen ressorterende organisatieon-
derdelen.
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De directeuren-generaal en de inspec-
teur-generaal zijn verantwoordelijk voor:

het bij schriftelijk besluit toedelen van
taken aan de onder hen ressorterende
organisatieonderdelen en aan de functio-
narissen die leiding geven aan deze
organisatieonderdelen;

de personeelsaangelegenheden van de
functionarissen die onder hen ressorte-
ren, voor zover dit niet ingevolge artikel
4, vierde lid, aan de secretaris-generaal is
opgedragen;

de personeelsaangelegenheden van
functionarissen die niet meer onder hen
ressorteren en ten aanzien van wie geen
andere verantwoordelijke functionaris
binnen het ministerie (meer) aangewezen
kan worden, maar die op 31 december
2002 of later wel onder hen ressorteer-
den;

de werkgeversverplichtingen die
voortvloeien uit wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsomstandigheden
ten aanzien van de onder hen ressorte-
rende organisatieonderdelen, met uitzon-
dering van de bij de plaatsvervangend
secretaris-generaal belegde centraal
georganiseerde werkgeversverplichtin-
gen;

het zorgdragen voor toedeling van de
onder d bedoelde verantwoordelijkheid
aan onder hen ressorterende functiona-
rissen, voor zover deze functionarissen
als bestuurder in de zin van artikel 1 van
de Wet op de ondernemingsraden optre-
den;

het adviseren van de bewindspersonen
ten aanzien van hun eigen werkterrein en
het attenderen van de bewindspersonen
op politiek of maatschappelijk gevoelige
aspecten ten aanzien van dat werkterrein;

het rapporteren aan de secretaris-
generaal over de uitvoering van de
jaarplannen betreffende de onder hen
ressorterende organisatieonderdelen;

de behandeling van klachten als
bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene
wet bestuursrecht voor zover deze
betrekking hebben op gedragingen van
de onder hen ressorterende functionaris-
sen.

De inspecteur-generaal geeft op ver-
zoek van een der kamers van de Staten-
Generaal of van een commissie uit een
van die kamers een toelichting op het
jaarverslag of een andere rapportage van
de Inspectie Werk en Inkomen of de
Arbeidsinspectie nadat het desbetreffen-
de stuk aan de kamers ter kennis is
gebracht. De inspecteur-generaal beperkt
zich daarbij tot het geven van inlichtin-
gen van feitelijke aard. De inspecteur-
generaal stelt de minister terstond in
kennis van een verzoek als hier bedoeld.

Artikel 9. Bevoegdheden directeuren-
generaal en inspecteur-generaal

Elke directeur-generaal is bevoegd om
namens een bewindspersoon besluiten te
nemen, privaatrechtelijke rechtshande-
lingen te verrichten en handelingen te
verrichten die noch een besluit, noch een
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privaatrechtelijke rechtshandeling zijn,
voor zover zij verband houden met zijn
werkterrein en voor zover zij niet zijn
voorbehouden aan een bewindspersoon
of de secretaris-generaal. Van de vol-
macht, bedoeld in de eerste volzin, is
evenwel uitgezonderd het aangaan van
de volgende overeenkomsten:

overeenkomsten met de Landsadvo-
caat en andere juridische dienstverleners
inzake advisering en procureurstelling
alsmede het instellen van gerechtelijke
procedures;

overeenkomsten met het Centraal
bureau voor de statistiek alsmede over-
eenkomsten met betrekking tot meerjari-
ge, structurele beleidsinformatievoorzie-
ning die het verzamelen, bewerken en
leveren van beleidsinformatie betreffen,
voor zover deze informatie primair
bedoeld is voor ramingen en verdeelmo-
dellen, dan wel verband houdt met
verplichtingen die voortvloeien uit de
Regeling Prestatiegegevens en Evalua-
tieonderzoek Rijksoverheid zoals opge-
nomen in het Handboek Financiële
Informatie en Administratie Rijksover-
heid of met verplichtingen die voort-
vloeien uit internationale verdragen;

overeenkomsten betreffende de orga-
nisatie van voorlichtings- en informatie-
campagnes en de productie en distributie
van voorlichtingsmateriaal;

overeenkomsten betreffende externe
advisering in het kader van voorlich-
tingsprojecten;

overeenkomsten met de arbodienst,
het centraal flankerend beleid ten behoe-
ve van herplaatsers en de opvang van
kinderen van medewerkers van het
ministerie;

overeenkomsten betreffende de techni-
sche infrastructuur, de hardware, de
kantoorautomatiseringssoftware, de
datacommunicatievoorzieningen en het
technisch beheer van geautomatiseerde
systemen, tenzij uit besluitvorming van
de plaatsvervangend secretaris-generaal
anders volgt;

overeenkomsten betreffende de huis-
vesting en facilitaire voorzieningen ten
behoeve van de Haagse vestigingen van
het ministerie;

overeenkomsten betreffende de
gerechtelijke en buitengerechtelijke
invordering van geldvorderingen van de
Staat;

overeenkomsten met betrekking tot
systeemontwikkeling, licenties, functio-
neel beheer en onderhoud van applicaties
van geautomatiseerde informatie- en
salarissystemen, tenzij uit besluitvor-
ming van de plaatsvervangend secretaris-
generaal anders volgt.

Het bepaalde in het eerste lid is van
overeenkomstige toepassing op de
inspecteur-generaal, met dien verstande
dat voor hem het volgende geldt. De
inspecteur-generaal is ten behoeve van
de Inspectie Werk en Inkomen bevoegd
tot het aangaan van overeenkomsten die
betrekking hebben op de productie en

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

2. 

distributie van voorlichtingsmateriaal
gericht op de communicatie van toe-
zichtsbevindingen en tot het aangaan van
overeenkomsten met de arbodienst.
Tevens is de inspecteur-generaal ten
behoeve van de Inspectie Werk en
Inkomen bevoegd tot het aangaan van
overeenkomsten die betrekking hebben
op systeemontwikkeling, licenties, func-
tioneel beheer en onderhoud van applica-
ties van voorlichtings- en documentatie-
systemen. Voorts is de inspecteur-
generaal bevoegd om de overeenkom-
sten, bedoeld in het eerste lid, onder f en
g, aan te gaan voor zover geen gebruik
wordt gemaakt van de departementale
infrastructuur en er geen sprake is van
huisvesting in een gebouw waar tevens
een ander organisatieonderdeel van het
ministerie, niet zijnde het Agentschap
SZW, is gehuisvest.

De in het eerste en tweede lid bedoel-
de bevoegdheden van de directeuren-
generaal en de inspecteur-generaal
omvatten in elk geval mandaat, volmacht
en machtiging ten aanzien van de vol-
gende aangelegenheden:

beslissingen in bezwaar- en beroeps-
procedures voor zover deze betrekking
hebben op hun eigen verantwoordelijk-
heden of werkterrein, met uitzondering
van de beslissing op een beroepschrift;

de aangelegenheden, genoemd in arti-
kel 8, derde lid;

het benoemen van de onder hen ressor-
terende hoofden van afdelingen, subafde-
lingen en bureaus en van teamleiders aan
wie bevoegdheden zijn toegekend met
betrekking tot personeelsaangelegenhe-
den, voor zover het gaat om functies tot
en met salarisschaal 13 van bijlage B van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984, mits zij van hun
voornemen daartoe vooraf melding heb-
ben gemaakt in de Commissie Manage-
ment Development;

het instellen van tijdelijke projector-
ganisaties binnen hun eigen werkterrein;

de formatie van de onder hen ressorte-
rende organisatieonderdelen, een en
ander met inachtneming van de daarvoor
beschikbaar gestelde budgetten en desbe-
treffende aanwijzingen van de secretaris-
generaal;

het verlenen en vaststellen van subsi-
dies en rijksvergoedingen, het aangaan
van verbetertrajecten en het korten op
bevoorschotting, voor zover het de uit-
voering betreft van regelingen op hun
eigen werkterrein.

Artikel 10. Werkterrein directeur-
generaal Arbeidsverhoudingen en
Internationale Betrekkingen
De directeur-generaal Arbeidsverhou-
dingen en Internationale Betrekkingen is
belast met de beleids- en bedrijfsvoering
betreffende de organisatieonderdelen,
genoemd in artikel 2, onder c. Het werk-
terrein van de directeur-generaal
Arbeidsverhoudingen en Internationale
Betrekkingen omvat in brede zin:

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

het algemeen sociaal-economisch
beleid;

de arbeidsverhoudingen met inbegrip
van de aanvullende pensioenen, waaron-
der het beleid met betrekking tot
arbeidsvoorwaardenvorming, publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie, arbeids-
recht, kinderopvang en arbeid en zorg;

de ontwikkeling en coördinatie van
emancipatiebeleid;

de departementale coördinatie van het
internationaal beleid en het uitdragen
van en onderhandelen over de Neder-
landse standpunten in multilateraal en
bilateraal verband;

de uitvoering van regelgeving op het
gebied van arbeidsverhoudingen.

Artikel 11. Werkterrein directeur-
generaal Arbeidsomstandigheden en
Sociale Verzekeringen
De directeur-generaal Arbeidsomstan-
digheden en Sociale Verzekeringen is
belast met de beleids- en bedrijfsvoering
betreffende de organisatieonderdelen,
genoemd in artikel 2, onder d. Het werk-
terrein van de directeur-generaal
Arbeidsomstandigheden en Sociale Ver-
zekeringen omvat in brede zin:

het beleid met betrekking tot de
bestrijding en preventie van arbeidsrisi-
co’s en arbeidsongeschiktheid in ruime
zin;

het beleid ten aanzien van de werkne-
mers- en volksverzekeringen met inbe-
grip van het beleid met betrekking tot
grensoverschrijdende verzekeringsposi-
ties van personen die naar Nederland
komen dan wel uit Nederland vertrekken
en het beleid met betrekking tot de
financiering van de werknemers- en
volksverzekeringen en de daarmee
samenhangende administratieve lasten.

Artikel 12. Werkterrein directeur-
generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand
De directeur-generaal Arbeidsmarktbe-
leid en Bijstand is belast met de beleids-
en bedrijfsvoering betreffende de
organisatieonderdelen, genoemd in arti-
kel 2, onder e. Het werkterrein van de
directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid
en Bijstand omvat in brede zin:

het arbeidsmarktbeleid met inbegrip
van de problematiek van de arbeidsmi-
gratie, de werking van de arbeidsbemid-
delingsmarkt, het instrumentarium van
gesubsidieerde arbeid en het beleid rond
arbeidsinpassing van arbeidsgehandicap-
ten;

de ontwikkeling van de voorwaarden
waarbinnen gemeenten het beleid van
werk en inkomen gestalte kunnen geven;

de ontwikkeling van de departementa-
le kaders voor het reïntegratiebeleid;

het beleid met betrekking tot subsidie-
regelingen op het terrein van het Euro-
pees Sociaal Fonds.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

a. 

b. 

a. 

b. 

c. 

d. 

Uit: Staatscourant 29 december 2003, nr. 250 / pag. 39 4



Artikel 13. Werkterrein inspecteur-
generaal
De inspecteur-generaal is belast met de
beleids- en bedrijfsvoering betreffende
de organisatieonderdelen, genoemd in
artikel 2, onder f. Het werkterrein van de
inspecteur-generaal omvat naast de
taken, bedoeld in hoofdstuk 7 van de
Wet structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen:

het toezicht op de naleving van wet-
en regelgeving door werkgevers en
werknemers, alsmede in verband daar-
mee het opsporen van strafbare feiten,
het toetsen van voorgenomen wet- en
regelgeving op handhaafbaarheid en
uitvoerbaarheid, het hanteren van juridi-
sche instrumenten als eis tot naleving,
stillegging van het werk, bestuursdwang
en bestuurlijke boete, het uitvoeren van
regelingen, de behandeling van bezwaar-
en beroepschriften, het verzamelen van
beleidsrelevante informatie en het advi-
seren van beleidsdirecties daarover op de
volgende terreinen:

arbeidsomstandighedenregelgeving
in brede zin, met inbegrip van gevaarlij-
ke werktuigen en gevaarlijke stoffen;

de kernenergieregelgeving;
arbeidsmarkt met inbegrip van illega-

le tewerkstelling van vreemdelingen en
bevordering van arbeidsdeelname door
minderheden;

arbeidstijdenregelgeving;
het bekleden van de in wet- en regel-

geving genoemde functies van directeur-
generaal van de arbeid, Hoofdingenieur-
Directeur van de Dienst voor het
Stoomwezen en Hoofdingenieur-
Districtshoofd van de Dienst voor het
Stoomwezen.

Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen ten
aanzien van de uitoefening van taken
en bevoegdheden

Artikel 14 14. Uitoefening bevoegdheden
De uitoefening van vertegenwoordi-

gingsbevoegdheden geschiedt binnen de
grenzen van de vastgestelde taken en met
inachtneming van het terzake geldende
recht alsmede de voor de rijksdienst en
voor het ministerie geldende beleids- en
uitvoeringsregels.

De algemene bepalingen inzake orga-
nisatie, mandaat, volmacht en machti-
ging in dit besluit zijn tevens van
toepassing ten aanzien van de uitoefe-
ning van bevoegdheden die krachtens
ondermandaat respectievelijk doorverle-
ning van volmacht en machtiging wor-
den uitgeoefend.

Het uitoefenen van vertegenwoordi-
gingsbevoegdheden die betrekking
hebben op aangelegenheden met (moge-
lijke) financiële gevolgen geschiedt,
onverminderd het bepaalde in het eerste
lid, met inachtneming van:

de begrotingswet en de daarbij gege-
ven financiële ruimte;

a. 

1°. 

2°. 
3°. 

4°. 
b. 

1. 

2. 

3. 

a. 

de voor de vertegenwoordigingsbe-
voegde geldende jaarplannen en budget-
ten;

het bepaalde bij en krachtens de
Comptabiliteitswet 2001 en de aanwij-
zingen van de directeur Financieel-
Economische Zaken op grond van die
wet en de daarop berustende regelge-
ving;

door de secretaris-generaal te stellen
regels betreffende de (financiële) bestu-
ring van het ministerie.

Verleningen van mandaat, volmacht
en machtiging zijn niet van toepassing:

indien bij wettelijk voorschrift is
bepaald dat verlening van de betreffende
bevoegdheid niet mogelijk is;

indien de aard van de bevoegdheid
zich daartegen verzet.

Artikel 15. Wijze van ondertekening
De afdoening van alle stukken, waar-

van de bewindspersonen aangeven dat
zij deze zelf wensen af te doen, geschiedt
door een bewindspersoon.

Tenzij de bewindspersonen anders te
kennen geven worden brieven ter beant-
woording van persoonlijke brieven,
gericht aan (een van) de bewindsperso-
nen, ondertekend door een bewindsper-
soon.

De vertegenwoordigingsbevoegde is
gehouden in de ondertekening van stuk-
ken die op basis van mandaat, volmacht
of machtiging worden ondertekend, zijn
vertegenwoordigingsbevoegdheid tot
uitdrukking te brengen door opneming
van de volgende formule:
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
namens deze,
functie betrokken vertegenwoordigings-
bevoegde,
handtekening van de betrokken verte-
genwoordigingsbevoegde,
naam van de betrokken vertegenwoordi-
gingsbevoegde.

Stukken kunnen met goedvinden van
een bewindspersoon overeenkomstig de
door hen geparafeerde minute worden
ondertekend door de secretaris-generaal
dan wel door een door de bewindsper-
soon aan te wijzen andere functionaris.
Daartoe wordt de volgende formule
opgenomen:
Overeenkomstig het door de Minister
genomen besluit,
functie betrokken vertegenwoordigings-
bevoegde,
handtekening van de betrokken verte-
genwoordigingsbevoegde,
naam van de betrokken vertegenwoordi-
gingsbevoegde.

In afwijking van het bepaalde in het
derde en vierde lid, wordt in de onderte-
kening van stukken die betrekking
hebben op een aangelegenheid die vol-
gens de geldende taakverdeling tussen de
bewindspersonen behoort tot het taken-
pakket van een staatssecretaris, in plaats
van ‘Minister’ vermeld: Staatssecretaris.
Indien het ministerie meer dan een

b. 

c. 

d. 

4. 

a. 

b. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

staatssecretaris heeft, wordt daaraan de
naam van de betreffende staatssecretaris
toegevoegd.

Artikel 16. Bevoegdheden voorbehouden
aan bewindspersonen

Stukken, bestemd voor:
de Koningin;
de Raad van State (van het Konink-

rijk), voor zover betrekking hebbend op
wetgeving;

de Raad van Ministers (van het
Koninkrijk);

de Eerste of Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal;

de Algemene rekenkamer;
de Nationale ombudsman en
een extern advies- of overlegorgaan,

worden vastgesteld en ondertekend door
een bewindspersoon.

Ministeriële regelingen houdende
algemeen verbindende voorschriften
worden vastgesteld en ondertekend door
een bewindspersoon. Indien bij of krach-
tens de wet waarbij de bevoegdheid tot
het vaststellen van een ministeriële rege-
ling wordt verleend in de mogelijkheid
van mandaatverlening is voorzien kan
een ministeriële regeling namens de
bewindspersoon worden vastgesteld en
ondertekend door hetzij de functionaris
die daartoe bij of krachtens die wetsbe-
paling is aangewezen, hetzij de functio-
naris die daarvoor op grond van deze
regeling in aanmerking komt.

Besluiten inzake het verlenen van
goedkeuring aan, het schorsen of het
vernietigen van dan wel het onthouden
van goedkeuring aan besluiten van een
ander bestuursorgaan worden genomen
en ondertekend door een bewindsper-
soon.

Besluiten inzake de definitieve buiten-
invorderingstelling van vorderingen op
derden van meer dan € 500.000,– wor-
den genomen en ondertekend door een
bewindspersoon.

Besluiten inzake kwijtschelding van
vorderingen op derden van meer dan
€ 500.000,– worden genomen en onder-
tekend door een bewindspersoon.

Artikel 17. Plaatsvervanging
Bij afwezigheid of verhindering van een
vertegenwoordigingsbevoegde worden,
voor de duur van de afwezigheid of ver-
hindering, diens taken en bevoegdheden
waargenomen door een daartoe aan te
wijzen plaatsvervanger, behoudens de
bevoegdheid tot het verlenen, wijzigen
of intrekken van mandaten, volmachten
en machtigingen.

Artikel 18. Bevoegdheid leidinggevende
Tenzij in deze regeling anders is
bepaald, is de leidinggevende van een
vertegenwoordigingsbevoegde te allen
tijde bevoegd de aan deze verleende
bevoegdheden zelf uit te oefenen.

1. 
a. 
b. 

c. 

d. 

e. 
f. 
g. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Artikel 19. Eigen personeelsaangelegen-
heden
Een vertegenwoordigingsbevoegde is
niet bevoegd tot het nemen van besluiten
over en het vaststellen en ondertekenen
van stukken op het gebied van perso-
neelsaangelegenheden die betrekking
hebben op hemzelf.

Artikel 20. Vergunningen Kernenergie-
wet
Vergunningen op grond van artikel 15,
onderdelen b en c, van de Kernenergie-
wet worden vastgesteld en ondertekend
door de plaatsvervangend secretaris-
generaal, door de secretaris-generaal of
door een bewindspersoon.

Artikel 21. Overeenkomsten
Het gebruik van een afgesloten man-

telcontract is verplicht, behoudens
toestemming van de mantelcontracthou-
der om hiervan af te wijken.

Indien een organisatieonderdeel over-
weegt om een voorgenomen opdracht
met een waarde die minimaal gelijk is
aan de laagste drempel voor aanbeste-
ding conform de Europese aanbeste-
dingsrichtlijnen niet aan te besteden,
omdat het van mening is dat de betref-
fende opdracht niet onder het regiem van
één van de EG-aanbestedingsrichtlijnen
valt, dan wel dat een beroep gedaan kan
worden op uitzonderingsbepalingen bin-
nen de richtlijnen, is inschakeling van de
directeur Wetgeving, Bestuurlijke en
Juridische Aangelegenheden verplicht.

Indien op een overeenkomst de Euro-
pese aanbestedingsregels van toepassing
zijn, is inschakeling van de directeur
Algemene Zaken verplicht.

Het eerste, derde en vierde lid zijn  niet
van toepassing ten aanzien van het
Agentschap SZW en de Inspectie Werk
en Inkomen.

Artikel 22. Doorverlening bevoegdheden
De secretaris-generaal, de plaatsver-

vangend secretaris-generaal, de directeu-
ren-generaal en de inspecteur-generaal
kunnen hun vertegenwoordigingsbe-
voegdheden in een door hen te bepalen
omvang mandateren of doorverlenen aan
onder hen ressorterende functionarissen.
Zij kunnen daarbij bepalen dat deze
ondermandaat kunnen verlenen respec-
tievelijk volmacht en machtiging kunnen
doorverlenen aan rechtstreeks onder hen
ressorterende functionarissen.

Bevoegdheden ten aanzien van de
volgende aangelegenheden kunnen niet
worden doorverleend aan andere dan de
in artikel 3, eerste lid, genoemde functi-
onarissen:

het aangaan van overeenkomsten met
een waarde van € 500.000,– of meer;

het benoemen van hoofden van afde-
lingen, subafdelingen en bureaus en van
teamleiders aan wie bevoegdheden zijn
toegekend met betrekking tot perso-
neelsaangelegenheden;

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

a. 

b. 

het op grond van artikel 22a van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks-
ambtenaren 1984 toekennen van perio-
dieke toeslagen voor zover het gaat om
toeslagen om redenen van werving en
behoud;

de voorlopige buiteninvorderingstel-
ling van vorderingen op derden van meer
dan € 500.000,–;

de formatie van organisatieonderde-
len;

het vaststellen en ondertekenen van
beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3,
vierde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht;

mandaat tot het vaststellen en onder-
tekenen van vergunningen op grond van
artikel 15, onderdelen b en c, van de
Kernenergiewet.

Onverminderd het bepaalde in het
eerste en tweede lid kunnen vertegen-
woordigingsbevoegden hun bevoegdhe-
den eveneens doorverlenen aan
functionarissen die niet onder hen ressor-
teren, mits de betreffende functionaris
daarmee schriftelijk instemt.

De (door)verlening van (onder-)
mandaat, volmacht en machtiging kan
uitsluitend bij een schriftelijk besluit
geschieden.

Artikel 23. Kennisgeving doorverlening
bevoegdheden

De vertegenwoordigingsbevoegde
brengt de door hem vastgestelde organi-
satie- mandaat- en volmachtbesluiten
onmiddellijk en in elk geval voor de
bekendmaking ter kennis aan de man-
daat- respectievelijk volmachtgever en –
indien deze niet tevens de directe lei-
dinggevende is – aan de directe leiding-
gevende, alsmede aan de secretaris-
generaal.

Binnen het ministerie wordt een man-
daat-, volmacht- en machtigingsregister
SZW bijgehouden. De vertegenwoordi-
gingsbevoegde draagt zorg voor een
juiste, volledige en tijdige aanlevering
van de door hem vastgestelde besluiten
tot doorverlening van mandaten, vol-
machten en machtigingen, alsmede van
aanwijzingen van plaatsvervangers als
bedoeld in artikel 17, aan de beheerder
van het mandaat-, volmacht- en machti-
gingsregister SZW.

Artikel 24. Aanwijzingen
Aan de uitoefening van de bij dit

besluit opgedragen taken en van de bij
en krachtens dit besluit verleende
bevoegdheden kunnen door iedere lei-
dinggevende algemene en bijzondere
aanwijzingen aan zijn ondergeschikten
worden verbonden.

De vertegenwoordigingsbevoegde is
gehouden de algemene en bijzondere
aanwijzingen op te volgen.

Elke leidinggevende is gehouden toe
te zien op de naleving door zijn onderge-
schikten van deze en andere mandaat- en
volmachtbesluiten en van de aan de uit-

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

3. 

4. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

oefening van het mandaat, de volmacht
of machtiging verbonden algemene en
bijzondere aanwijzingen.

De vertegenwoordigingsbevoegde is
gehouden met inachtneming van de door
zijn leidinggevende(n) te geven algeme-
ne en bijzondere aanwijzingen aan zijn
leidinggevende(n) te rapporteren over de
wijze waarop hij zijn taken heeft uitge-
oefend en van zijn vertegenwoordigings-
bevoegdheden gebruik heeft gemaakt.
De leidinggevende(n) kan/kunnen alge-
mene en bijzondere aanwijzingen geven
omtrent de vorm, inhoud, tijdstippen en
perioden van de rapportage.

Alle in deze regeling genoemde
bedragen zijn inclusief BTW.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 25. Intrekking en nieuwe grond-
slag regelingen

Het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit SZW 2002 wordt ingetrok-
ken.

Na de inwerkingtreding van deze rege-
ling berusten de volgende regelingen die
genomen zijn krachtens artikel 53 van
het Organisatie-, mandaat- en volmacht-
besluit SZW 2002 op artikel 22, eerste
lid, van deze regeling:

het Mandaatbesluit ter uitvoering van
de SZW-Subsidieregeling preventie van
arbeidsuitval 2003 door Senter;

de Regeling van de Minister van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid van 18
april 2003, nr. BSG/2003/31302, hou-
dende tijdelijke toekenning van een
aantal specifieke taken en vertegenwoor-
digingsbevoegdheden aan de directeur
Arbeidsverhoudingen1;

de Regeling van de Minister van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid van 10
april 2003, nr. C/2003/19969, houdende
doorverlening van volmacht van de
directeur Communicatie aan de directeur
Coördinatie Emancipatiebeleid2;

Besluit van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
6 oktober 2003, Directie Arbeidsveilig-
heid en -gezondheid, nr. A&G/
W&P/2003/75944, tot verlening van
mandaat aan de directeur-generaal
Arbeidsomstandigheden en Sociale Ver-
zekeringen.

Na de inwerkingtreding van deze rege-
ling berusten het Instellingsbesluit
projectorganisatie InterCoach en het
Instellingsbesluit projectorganisatie
Secretaressen bij het Rijk op artikel 7,
tweede lid, onder d, en artikel 22, eerste
lid, van deze regeling.

Artikel 26. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 2004.

Artikel 27. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als:
Organisatie-, mandaat- en volmachtbe-
sluit SZW 2004.

4. 

5. 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

d. 

3. 

Uit: Staatscourant 29 december 2003, nr. 250 / pag. 39 6



Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 2003.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

1 Stcrt. 2003, nr. 79.

2 Stcrt. 2003, nr. 87.

Toelichting

1. Algemeen

§ 1. Inleiding
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) is juridisch en
politiek verantwoordelijk voor de uitoe-
fening van de door de wetgever aan hem
opgedragen taken en verleende bevoegd-
heden. Hij laat zich daarbij bijstaan en
ondersteunen door de staatssecretaris en
het ambtelijk apparaat. Hij draagt aan
zijn ambtenaren de uitvoering van delen
van zijn taken op en verleent aan hen de
bevoegdheid om namens hem bepaalde
besluiten te nemen en andere (rechts)
handelingen te verrichten.
   Dit is geregeld in het nieuwe Organisa-
tie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW
2004 (OMV-besluit SZW 2004, verder te
noemen OMV-besluit). Dit besluit ver-
vangt het Organisatie-, mandaat- en
volmachtbesluit SZW 2002 (OMV-
besluit SZW 2002), zoals laatstelijk
gewijzigd bij ministeriële regeling van 7
november 2003 (Stcrt. 227). Het (gewij-
zigde) OMV-besluit SZW 2002 dient om
een aantal redenen vernieuwd te worden.
   De volgende organisatorische wijzi-
gingen worden per 1 januari 2004
geëffectueerd:

het opheffen van het directoraat-
generaal Uitvoeringsbeleid Werk en
Inkomen;

het samenvoegen van de directies Uit-
voering Werk en Inkomen, Expertcen-
trum Gegevensverkeer en Informatiema-
nagement en Bureau Opsporingsbeleid
tot een nieuwe directie Uitvoeringsbe-
leid, rechtstreeks gepositioneerd onder
de secretaris-generaal;

het positioneren van de Sociale Inlich-
tingen- en Opsporingsdienst onder de
plaatsvervangend secretaris-generaal;

het positioneren van de Arbeidsinspec-
tie onder de inspecteur-generaal in plaats
van rechtstreeks onder de secretaris-
generaal;

het positioneren van de directie Finan-
cieel-Economische Zaken rechtstreeks
onder de secretaris-generaal;

het positioneren van Bureau SG onder
de plaatsvervangend secretaris-generaal
in plaats van rechtstreeks onder de secre-
taris-generaal;

het instellen van een nieuwe directie
Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaarden-
wetgeving, gepositioneerd onder de
directeur-generaal Arbeidsverhoudingen

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

en Internationale Betrekkingen. De ‘niet-
inspectietaken’ (uitvoerende en monito-
rende taken) van de Arbeidsinspectie
worden hier belegd;

de overgang van de departementale
financiële beheerstaken, die voorheen
waren belegd bij de directie Financieel-
Economische Zaken en verschillende
andere directies, naar de directie
Gemeenschappelijke Organisatie
Bedrijfsvoering (voorheen genoemd:
directie Gemeenschappelijke Ondersteu-
ning Bedrijfsvoering).
   De taakstelling die vanuit het kabinet
Balkenende I aan SZW is opgelegd,
heeft geleid tot een aanzienlijke vermin-
dering van de omvang van SZW. Hier is
de taakstelling van Balkenende II
bovenop gekomen. De vermindering van
de omvang van SZW heeft er toe geleid
om de relatief zware topstructuur van
SZW, in te krimpen van vier directora-
ten-generaal naar drie directoraten-
generaal. Uitgangspunt bij de verminde-
ring van het aantal directoraten-generaal
was dat dit gepaard moest gaan met een
minimale structuur aanpassing. Dit kon
worden bereikt door een herverdeling
van de taken van het directoraat-generaal
Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen.
Deze herverdeling had tevens tot gevolg
dat de aansturingsgebieden van de secre-
taris-generaal, plaatsvervangend secreta-
ris-generaal en de inspecteur-generaal
opnieuw in ogenschouw zijn genomen.
Tegen de achtergrond van het standpunt
van het kabinet ten aanzien van de invul-
ling van toezicht is tevens besloten de
Arbeidsinspectie onder te brengen bij de
inspecteur-generaal.

Doel van het besluit
Het OMV-besluit heeft een drieledig
doel. In de eerste plaats wordt op deze
wijze aan het publiek kenbaar gemaakt
hoe het ministerie op hoofdlijnen in
elkaar zit. Daartoe is in artikel 2 een
beschrijving van de organisatie opgeno-
men. In de tweede plaats zijn in het
besluit de interne taakverdeling en ver-
antwoordelijkheden vastgelegd. In de
derde plaats zijn ook de externe verte-
genwoordigingsbevoegdheden opgeno-
men. Hierbij gaat het om bevoegdheden,
waarbij onderdelen van het ambtelijk
apparaat namens de minister een besluit
nemen (mandaat) dan wel een privaat-
rechtelijke rechtshandeling (volmacht) of
andere handeling (machtiging) verrich-
ten. Degenen die betrokken zijn bij
dergelijke besluiten of handelingen moe-
ten kunnen nagaan of mandaat, volmacht
en/of machtiging is verleend en daarmee
of de desbetreffende ambtenaar bevoegd
is om de minister in het betreffende
geval te vertegenwoordigen.

Vormgeving besluit
De organisatorische structuur van het
ambtelijk apparaat en de structurele ver-
deling van taken, intern werkende
verantwoordelijkheden en extern wer-

• 

kende bevoegdheden is in het besluit
beschreven tot het niveau van de direc-
teuren generaal, plaatsvervangend
secretaris generaal en inspecteur gene-
raal. In het OMV-besluit wordt wel de
organisatie van het ministerie tot op het
directieniveau geregeld (zie artikel 2).
De (meer specifieke) toedeling van taken
aan onder hen ressorterende organisatie-
onderdelen (met name directies) en
doorverlening van vertegenwoordigings-
bevoegdheden (mandaten, volmachten
en machtigingen) wordt echter overgela-
ten aan respectievelijk de secretaris-
generaal, de plaatsvervangend secretaris-
generaal, de directeuren-generaal en de
inspecteur-generaal. Zij bepalen zelf in
hoeverre en aan wie zij bevoegdheden
waarover zij ingevolge het OMV-besluit
beschikken, willen doorverlenen aan
(functionarissen van) onder hen ressorte-
rende organisatieonderdelen.
   Dit heeft tot gevolg dat de secretaris-
generaal, de plaatsvervangend secretaris-
generaal, de directeuren-generaal en de
inspecteur-generaal elk in een apart
besluit, gebaseerd op het OMV-besluit,
de toedeling zullen moeten regelen van
taken aan (functionarissen van) de onder
hen ressorterende organisatieonderdelen
en de eventuele doorverlening van
bevoegdheden aan onder hen ressorte-
rende functionarissen.

§ 2. Organisatie en taken

De vormgeving van de organisatie
De lijnorganisatie vormt de ruggengraat
van SZW. In de lijn zijn directies en
agentschappen gegroepeerd binnen een
directoraat-generaal c.q. inspectoraat-
generaal dan wel ondergebracht onder de
secretaris-generaal of de plaatsvervan-
gend secretaris-generaal, op basis van
hun verantwoordelijkheden, hun kennis
op een specifiek aandachtsgebied en met
een voor de buitenwereld herkenbare
taak. De secretaris-generaal, de plaats-
vervangend secretaris-generaal, de
directeuren-generaal en de inspecteur-
generaal hebben in de lijnorganisatie elk
de volle verantwoordelijkheid voor de
werkzaamheden van de onder hen ressor-
terende organisatieonderdelen. Zij zijn
op hun terreinen ook de eerst aangewe-
zen adviseur van de bewindspersonen.
Als leidinggevende van een aantal direc-
teuren zijn zij formeel en materieel
verantwoordelijk voor de dagelijkse lei-
ding aan deze functionarissen en de gang
van zaken binnen de verschillende onder
hen ressorterende directies, hoezeer ook
de directeuren primair verantwoordelijk
zijn voor de (kwaliteit van de) eigen
producten en voor de bedrijfsvoering. De
secretaris-generaal, de plaatsvervangend
secretaris-generaal, de directeuren-
generaal en de inspecteur-generaal
vullen hun verantwoordelijkheid in over-
leg met hun directeuren in.
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   De directeuren-generaal en de inspec-
teur-generaal zijn functioneel verant-
woordelijk voor herkenbare en samen-
hangende stukken van beleid
respectievelijk inspectietaken. De taken
van de Arbeidsinspectie, de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de
Inspectie Werk en Inkomen zijn functio-
neel onderscheiden van het beleid.
Kenmerkend voor de organisatie is
voorts dat, net als voorheen, de onder-
steunende functies departementsbreed
georganiseerd zijn. Ten eerste gaat het
om directies die SZW-breed een facili-
taire en kwaliteitsbevorderende functie
hebben en een aantal taken zelfstandig
verrichten. Ten tweede gaat het om
directies die ingericht zijn ter ondersteu-
ning van de bedrijfsvoering, die zich
bezighouden met tweedelijns PIOFAH
(personeel, informatie, organisatie,
financiën, algemene zaken en huisves-
ting)-taken; sommigen daarvan verrich-
ten eveneens zelfstandige taken.

Het collegiaal overleg
Het collegiaal overleg van secretaris-
generaal, de plaatsvervangend secretaris-
generaal, de directeuren-generaal en de
inspecteur-generaal is geen afzonderlijk,
besluitvormend orgaan dat op enigerlei
wijze toe of af zou kunnen doen aan de
bevoegdheden van de individuele leden.
Ieder neemt aan dat overleg deel met
volledig behoud van de eigen verant-
woordelijkheden. Als in dat overleg
besluiten vallen, zijn dat in formele zin
besluiten van de secretaris-generaal,
gehoord de collega's. Het collegiaal over-
leg richt zijn aandacht op de sturing,
beheersing en organisatie van het minis-
terie. Samen met de bewindspersonen
richt het collegiaal overleg zijn aandacht
vooral op strategische vraagstukken en
op hoofdlijnen van SZW-activiteiten.
   De secretaris-generaal heeft onverkort
de verantwoordelijkheden die hem toe-
komen krachtens het koninklijk besluit
van 18 oktober 1988, inzake de functie
en verantwoordelijkheid van de secreta-
ris-generaal, te weten de coördinatie en
afstemming van hoofdlijnen van beleid,
de zorg voor de ministeriële verantwoor-
delijkheid en de verantwoordelijkheid
voor de ambtelijke leiding van het minis-
terie. De plaatsvervangend secretaris-
generaal is plaatsvervanger van de
secretaris-generaal (en hij neemt dus al
diens taken waar als de secretaris-
generaal afwezig is). Aan hem is boven-
dien de verantwoordelijkheid voor de
departementsbrede bedrijfsvoeringsaan-
gelegenheden opgedragen.

De besturing van SZW
Voor de regievoering op het eigen
beleidsterrein zal de directeur-generaal
stafoverleg voeren. Deelnemers aan dit
overleg zijn de directeur-generaal en zijn
of haar directeuren. De directeur-
generaal voert regelmatig overleg. De
directeuren-generaal bewaken bovendien

de raakvlakken in breder (departemen-
taal) verband. Voor de daartoe vereiste
afstemming kan mede het collegiaal
overleg worden benut. Hetzelfde geldt
voor de secretaris-generaal, de plaats-
vervangend secretaris-generaal en de
inspecteur-generaal.
   Directeuren zijn en blijven integraal
manager van hun organisatieonderdeel,
dat wil zeggen verantwoordelijk (en
bevoegd) voor beleid en de bedrijfsvoe-
ring. De directeuren dragen zorg voor de
afbakening en, waar nodig, coördinatie
van de werkzaamheden die raken aan de
verantwoordelijkheden van andere direc-
ties. De directeuren-generaal en directeu-
ren zorgen ervoor dat de besluitvorming
en de regie op hun niveaus duidelijk zijn
en goed gecommuniceerd worden.
   De directeuren-generaal maken met
hun directeuren persoonlijke en resul-
taatgerichte werkafspraken op hoofdlij-
nen, langs de lijnen zoals eerder
overeengekomen tussen de minister, de
secretaris-generaal, de plaatsvervangend
secretaris-generaal, de directeuren-
generaal en ook aansluitend op de in het
kader van VBTB ( ‘Van Beleidsbegro-
ting Tot Beleidsverantwoording’) vastge-
legde doelstellingen voor de (beleids)
terreinen. Directeuren maken vervolgens
soortgelijke afspraken met de hoofden
van afdelingen. In dit verband is ook van
belang dat het werken in projecten
bevorderd wordt. Hiertoe zijn bindende
spelregels opgesteld. Projecten zijn tijde-
lijk en worden op resultaat beoordeeld.
   Elke directeur-generaal heeft de
bevoegdheid om opdracht te verlenen
voor (de voor uitoefening van zijn of
haar taken noodzakelijke) bijstand door
ondersteunende directies. In de jaarplan-
ning van de ondersteunende directies
wordt daarmee rekening gehouden. De
directeur-generaal is bevoegd de beslui-
ten te nemen die op zijn of haar beleids-
terrein nodig zijn (voor zover niet
voorbehouden aan de minister of de
secretaris-generaal), ook al worden deze
besluiten door niet hiërarchisch onderge-
schikte, ondersteunende directies voor-
bereid.

Bedrijfsvoering
Op het terrein van de bedrijfsvoering
bestaan, in het bijzonder met betrekking
tot het financieel beheer, richtlijnen en
departementale kaders die nodig zijn om
te kunnen voldoen aan de eisen die wor-
den gesteld door wet- en regelgeving,
zoals de Comptabiliteitswet 2001. Dit
betekent dat de ruimte voor integraal
management wordt begrensd door de
eisen en randvoorwaarden van deze
interdepartementale wet- en regelgeving
en departementale kaders.
   Het leidende principe bij de invulling
van het besturingsconcept van SZW in
termen van bedrijfsvoering is integraal
management, dat wil zeggen dat:

leidinggevenden binnen de organisatie
integraal verantwoordelijk zijn voor de
• 

realisatie van de door hen te bereiken
doelen en de daarbij te verrichten taken
(beleidsontwikkeling, uitvoering, onder-
steuning, etc.). Deze verantwoordelijk-
heid strekt zich dus niet alleen uit tot de
beleidsproducten maar ook tot de wijze
waarop deze tot stand komen; met ande-
re woorden ook de wijze waarop de
manager zijn personeel inzet en aan-
stuurt en gebruik maakt van de hem of
haar overigens ter beschikking gestelde
ondersteunende middelen c.q. -eenheden
(PIOFAH) en waar nodig ondersteunen-
de stafcapaciteiten. Daarbij dien reke-
ning te worden gehouden met daarvoor
geldende de wet- en regelgeving en
interne SZW-kaders;

leidinggevenden integraal verantwoor-
ding afleggen over de (mate van) realisa-
tie van de gestelde doelen en de wijze
waarop zij de hen ter beschikking staan-
de middelen voor deze realisatie hebben
aangewend (doelmatigheid en doelge-
richtheid).
   Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de
verantwoordelijkheden van de individue-
le managers, gegeven de aard van de
organisatie van SZW, worden ingeperkt
door een aantal randvoorwaarden. Het
gaat hierbij met name om de volgende
aspecten.
   De juridische en politieke verantwoor-
delijkheid van de minister voor het
functioneren van het departement brengt
met zich mee dat de verantwoordelijkhe-
den van SZW-managers altijd afgeleid
zijn van deze verantwoordelijkheid en
daardoor dus ook worden begrensd. Er
zal dus altijd sprake zijn van ‘vrijheid in
gebondenheid’. Bij de totstandkoming
van beleidsproducten is dit evident, maar
het geldt evenzeer voor de beleidsuitvoe-
ring.
   De politieke leiding van SZW (daarin
gesteund door de ambtelijke leiding) is
naar het parlement en de samenleving
toe verantwoordelijk voor de totstand-
koming van samenhangende beleidspro-
ducten ter realisatie van de hoofddoel-
stellingen van SZW. Het tot stand
brengen van deze samenhang, waar deze
vereist is, is mede een verantwoordelijk-
heid voor individuele managers. Dat-
zelfde geldt voor de prioriteitstelling ten
aanzien van beleidsproducten en de inzet
van begrotingsmiddelen.
   SZW maakt onderdeel uit van de rijks-
overheid en is dus wat betreft de
bedrijfsvoering van het departement
gehouden aan rijksbrede voorschriften
terzake, met name op het terrein van
personeel en financieel beheer en beleid.
Gelet op het voorgaande punt en gelet op
het feit dat SZW één arbeidsorganisatie
is, kan de politieke en ambtelijke leiding
het wenselijk vinden aanvullende
gemeenschappelijke afspraken te maken
op deze terreinen. Deze rijksoverheids-
en departementsbrede voorschriften zijn
voor SZW-managers bindend bij de uit-
voering van hun taken.

• 
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   Beleids- of bedrijfsvoeringsvoorne-
mens die van invloed zijn op de rechts-
toestand of de arbeidsvoorwaarden van
SZW-medewerkers, (de uitvoering van)
het personeelsbeleid, de organisatie en
werkwijzen en dergelijke worden ter
informatie, voor overleg, advies of
instemming voorgelegd aan het departe-
mentaal georganiseerd overleg respec-
tievelijk aan de medezeggenschapsorga-
nen, conform hetgeen daartoe geregeld is
in de Wet op de ondernemingsraden of
in interne regelingen. Het overleg met de
medezeggenschapsorganen kan leiden
tot departementsbrede afspraken (bij-
voorbeeld met betrekking tot het te
voeren personeelsbeleid) die voor mana-
gers bindend zijn bij de uitoefening van
hun integrale managementverantwoorde-
lijkheid.

§ 3. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Mandaat
Bij mandaat gaat het om de bevoegdheid
om namens een bestuursorgaan (in casu
de minister) een besluit te nemen, waar-
voor deze zelf verantwoordelijk blijft en
waarover hij zeggenschap blijft behou-
den. Rechtens geldt een in mandaat
genomen besluit als een besluit van de
mandaatgever: de rechtsgevolgen zijn
dezelfde als wanneer de mandaatgever
zelf het besluit tot stand had gebracht.
De figuur van mandaat is formeel gere-
geld in afdeling 10.1.1. van de Algemene
wet bestuursrecht. De bepalingen van
deze afdeling zijn  dan ook op het onder-
havige besluit onverkort van toepassing.
   Dit betekent dat de minister (maar ook
iedere ambtelijk leidinggevende) per
geval of in zijn algemeenheid instructies
kan geven voor de uitoefening van de
gemandateerde bevoegdheid. Voorts
bestaat er een inlichtingenplicht over de
uitoefening van de bevoegdheid waar-
door de minister zijn verantwoordelijk-
heid kan waarmaken. De minister blijft
daarnaast uitdrukkelijk bevoegd de
gemandateerde bevoegdheid zelf uit te
oefenen. Tenslotte kan een gegeven
mandaat te allen tijde schriftelijk worden
ingetrokken.

Volmacht
Deze bevoegdheid om de Staat te binden
vindt zijn grondslag in de Comptabili-
teitswet 2001 (Cw 2001). Artikel 32,
eerste lid, van de Comptabiliteitswet
2001 bepaalt dat in beginsel elke minis-
ter, ieder met betrekking tot de begrotin-
gen waarvoor hij verantwoordelijk is,
namens de Staat de privaatrechtelijke
rechtshandelingen verricht die uit het te
voeren beheer voortvloeien. Verder is
bepaald dat elke minister algemene en
bijzondere volmachten kan verlenen om
rechtshandelingen namens de minister
(en dus namens de Staat) te verrichten.
De Comptabiliteitswet 2001 noch het
Besluit privaatrechtelijke rechtshande-
lingen 1996 stellen nadere inhoudelijke

regels omtrent volmachtverlening. Dit
betekent dat overigens de regels van titel
3.3 van het Burgerlijk Wetboek recht-
streeks van toepassing zijn. Volmacht is
dan ook de bevoegdheid om in naam van
een ander (in casu de minister) privaat-
rechtelijke rechtshandelingen te verrich-
ten. De minister zelf blijft verantwoorde-
lijk voor de uitoefening van de
rechtshandeling door de gevolmachtigde.
Hij kan te allen tijde de gegeven vol-
macht intrekken of zonder de volmacht
in te trekken de rechtshandeling zelf
verrichten.

Machtiging
Bij het verrichten van andere handelin-
gen dan een besluit of een privaatrechte-
lijke rechtshandeling is de bevoegdheid
geregeld door middel van machtiging.
Hierbij moet worden gedacht aan niet-
schriftelijke handelingen en aan feitelijke
handelingen.

Doorverlenen van bevoegdheden
Het OMV-besluit bepaalt dat het (ver-
der) doorverlenen van bevoegdheden is
toegestaan. Op doorverlening van
bevoegdheden zijn de bepalingen van de
Algemene wet bestuursrecht van toepas-
sing. Dit betekent dat de doorverleende
bevoegdheid schriftelijk moet worden
verleend en tevens bekend moet worden
gemaakt. Daarnaast dient ook wanneer
sprake is van doorverlening van
bevoegdheden, bij de ondertekening van
het besluit in ieder geval de oorspronke-
lijke bevoegde vermeld te worden. Niet
voorgeschreven is dat ieder die in een
soms lange keten van doorgegeven
bevoegdheden voorkomt, wordt
genoemd.

2. Artikelsgewijs

Artikel 1

Onderdeel d:
Bij mandaat gaat het om de bevoegdheid
om in naam van een bestuursorgaan
besluiten te nemen (zie artikel 10:1 van
de Algemene wet bestuursrecht, Awb).
Wat onder een besluit wordt verstaan, is
geregeld in artikel 1:3 van de Awb. Het
gaat om schriftelijke beslissingen van
een bestuursorgaan die een publiekrech-
telijke rechtshandeling inhouden, dat wil
zeggen schriftelijke beslissingen die
gericht zijn op een (extern) rechtsgevolg,
waarbij het bestuursorgaan de bevoegd-
heid ontleent aan een speciaal voor het
openbaar bestuur bij of krachtens de wet
geschapen grondslag. Zie ook § 3 van
het Algemene deel van de toelichting.

Onderdeel e:
Tegenover publiekrechtelijke rechtshan-
delingen staan privaatrechtelijke rechts-
handelingen. Ook privaatrechtelijke
rechtshandelingen zijn handelingen die
gericht zijn op een rechtsgevolg, maar
het zijn geen besluiten in de zin van de

Awb. Een rechtshandeling is privaatrech-
telijk van aard wanneer het bestuursor-
gaan een bevoegdheid hanteert die
krachtens het burgerlijk recht ook door
niet-bestuursorganen kan worden
gebruikt. Hierbij valt met name te den-
ken aan het aangaan van overeenkom-
sten. Zie ook § 3 van het Algemene deel
van de toelichting.

Onderdeel f:
Naast de bevoegdheden toegekend via
mandaat en volmacht kan iemand
gemachtigd worden om handelingen te
verrichten die geen besluit of privaat-
rechtelijke rechtshandeling zijn. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
niet-schriftelijke beslissingen; deze zijn
geen besluit in de zin van de Awb, maar
door machtiging wordt toch bevoegdheid
verleend deze beslissingen te nemen. De
bepalingen van afdeling 10.1.1 van de
Awb zijn hierop van overeenkomstige
toepassing (zie de schakelbepaling art.
10:12 Awb). Zie ook § 3 van het Alge-
mene deel van de toelichting.

Onderdeel g:
Vertegenwoordigingsbevoegdheid is een
overkoepelend begrip dat betrekking
heeft op een bevoegdheid om de Minis-
ter te vertegenwoordigen krachtens
mandaat, volmacht en/of machtiging.

Onderdeel h:
In het OMV-besluit SZW 2002 werd de
inspecteur-generaal aangeduid als
inspecteur-generaal Werk en Inkomen.
Hij gaf toen uitsluitend leiding aan de
Inspectie Werk en Inkomen. In verband
met de plaatsing van de Arbeidsinspectie
onder de verantwoordelijkheid van de
inspecteur-generaal per 1 januari 2004 is
besloten de aanduiding ‘werk en inko-
men’ te laten vervallen.

Artikel 2
In dit artikel is de organisatie van het
ministerie geregeld. Hieruit blijkt dat de
organisatie bestaat uit een aantal organi-
satieonderdelen dat rechtstreeks onder de
secretaris-generaal, respectievelijk de
plaatsvervangend secretaris-generaal
ressorteert en daarnaast uit een aantal
organisatieonderdelen dat ressorteert
onder de directeuren-generaal respectie-
velijk de inspecteur-generaal (deze
ressorteert dus net als de directeuren-
generaal rechtstreeks onder de secretaris-
generaal).

Artikelen 3 en 4
Uit artikel 4 blijkt dat de secretaris-
generaal conform het Besluit van 18
oktober 1988, Stb. 499, houdende de
regeling van de functie en verantwoorde-
lijkheid van de secretaris-generaal, belast
is met de coördinatie en afstemming van
hoofdlijnen van beleid, de zorg voor de
ministeriële verantwoordelijkheid en de
verantwoordelijkheid voor de ambtelijke
leiding van het ministerie. Deze verant-
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woordelijkheid wordt mede ingevuld
door collegiaal overleg en afstemming
met de directeuren-generaal, de inspec-
teur-generaal en de plaatsvervangend
secretaris-generaal (artikel 3).
   De secretaris-generaal, de plaatsver-
vangend secretaris-generaal, de directeu-
ren-generaal en de inspecteur-generaal
hebben voorts een onverminderde lijn-
verantwoordelijkheid voor de onder hen
ressorterende organisatieonderdelen. Zij
zijn op die terreinen ook de eerst aange-
wezen adviseurs van de bewindsperso-
nen. De secretaris-generaal, de plaats-
vervangend secretaris-generaal, de
directeuren-generaal en de inspecteur-
generaal vervullen die verantwoordelijk-
heid in overleg met hun directeuren.
   Deze lijnverantwoordelijkheid brengt
met zich mee dat de secretaris-generaal,
de plaatsvervangend secretaris-generaal,
de directeuren-generaal en de inspecteur-
generaal bepaalde taken doorverlenen
aan de onder hen ressorterende organisa-
tieonderdelen, en voor deze organisatie-
onderdelen bijvoorbeeld de jaarplannen
dienen vast te stellen.
   Blijkens artikel 4 heeft de secretaris-
generaal een tweeledige functie:

De secretaris-generaal is op grond van
eerder genoemd Besluit belast met de
hoogste ambtelijke leiding;

De secretaris-generaal geeft recht-
streeks leiding aan de plaatsvervangend
secretaris-generaal, de directeuren-
generaal, de inspecteur-generaal en de
directeuren van een aantal organisatie-
onderdelen.
   Voor zover de secretaris-generaal in de
hoedanigheid van rechtstreeks of functi-
oneel leidinggevende beslissingen dient
te nemen of stukken dient vast te stellen
of te ondertekenen vloeit de bevoegdheid
zowel voort uit zijn eerste hoedanigheid,
als uit artikel 18.
   Onderdeel a van het vierde lid regelt
dat de secretaris-generaal in een apart
besluit dient te regelen wat de taken zijn
van de onder hem ressorterende organi-
satieonderdelen. In hetzelfde besluit
kunnen vertegenwoordigingsbevoegdhe-
den worden doorverleend aan de functi-
onarissen die leiding geven aan deze
organisatieonderdelen.
   Met onderdeel b van het vierde lid
wordt geregeld dat de secretaris-generaal
in beginsel verantwoordelijk is voor de
werkgeversverplichtingen die voort-
vloeien uit de arbeidsomstandighedenre-
gelgeving (met name de Arbeidsomstan-
dighedenwet 1998) ten aanzien van de
organisatieonderdelen die genoemd wor-
den in artikel 2, onder a. Bij sommige
onderwerpen is een rol toebedeeld aan de
ondernemingsraad (en dient bijvoorbeeld
terzake vooraf overleg te worden
gevoerd met de ondernemingsraad; soms
heeft de ondernemingsraad ook instem-
mingsrecht).
   De onderdelen c en d van het vierde lid
bevatten regels met betrekking tot perso-
neelsaangelegenheden. Het benoemen

• 

• 

van directeuren en van hoofden die een
functie bekleden vanaf salarisschaal 14
van bijlage B van het Bezoldigingsbe-
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
is een verantwoordelijkheid en bevoegd-
heid van de secretaris-generaal. Tot het
benoemen van hoofden en van teamlei-
ders met personele bevoegdheden die
een functie bekleden tot en met salaris-
schaal 13 van bijlage B van het Bezoldi-
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena-
ren 1984 zijn de plaatsvervangend
secretaris-generaal, de inspecteur-
generaal dan wel de directeur-generaal
onder wie deze ressorteren bevoegd.
   De toepassing van het Besluit vergoe-
ding representatiekosten rijkspersoneel
en van artikel 6a van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement (onderdeel e
van het vierde lid) is een verantwoorde-
lijkheid van de secretaris-generaal. Het
eerstgenoemde besluit betreft een repre-
sentatietoelage waarvoor momenteel
twee vaste bedragen gelden (één voor de
directeuren en één voor de hogere func-
tionarissen); ter wille van de ministerie-
brede eenheid is dit aan de secretaris-
generaal voorbehouden. Artikel 6a van
het Algemeen Rijksambtenarenregle-
ment betreft de bevoegdheid tot het
aanstellen in tijdelijke dienst met afwij-
kende arbeidsvoorwaarden. Dit artikel
wordt alleen in uitzonderlijke gevallen
(bij bijzondere functies) toegepast.
   In de onderdelen c (personeelsaangele-
genheden) en h (behandeling van klach-
ten) worden ‘de functionarissen van de
organisatieonderdelen, genoemd in arti-
kel 2, onder a’ genoemd. De secretaris-
generaal kan de betreffende verantwoor-
delijkheden uiteraard toedelen aan de
onder hem ressorterende directeuren
voor wat betreft de functionarissen die
onder deze directeuren ressorteren (zie
onderdeel a van het vierde lid).

Artikel 5
Het eerste lid regelt de algemene
bevoegdheid van de secretaris-generaal
om namens de bewindspersonen beslui-
ten te nemen, privaatrechtelijke rechts-
handelingen te verrichten en handelingen
te verrichten die noch een besluit, noch
een privaatrechtelijke rechtshandeling
zijn. Daarnaast is ook de secretaris-
generaal gebonden aan de in artikel 16
opgenomen uitzonderingen. Zo is de
afdoening van ‘officiële’ stukken aan de
in dat artikel genoemde geadresseerden
voorbehouden aan de bewindspersonen.
Zie voor uitzonderingen op de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
secretaris-generaal ook artikel 14, vierde
lid.
   Door toekenning van een algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de
secretaris-generaal, kan de secretaris-
generaal de taken en verantwoordelijk-
heden zoals neergelegd in het besluit van
18 oktober 1988, houdende regeling van

de functie en verantwoordelijkheid van
de secretaris-generaal, optimaal waar-
maken.
   In het tweede lid is het mandaat van de
secretaris-generaal nader uitgewerkt. Ten
aanzien van deze aangelegenheden is de
secretaris-generaal bevoegd om namens
de bewindspersonen besluiten te nemen.
Het betreft enkele specifieke bevoegdhe-
den die in elk geval vallen onder de in
het eerste lid in algemene zin geregelde
bevoegdheden van de secretaris-
generaal.
   De secretaris-generaal is bevoegd om
namens de bewindspersonen te beslissen
in bezwaarprocedures, alsmede besluiten
te nemen en stukken vast te stellen en te
ondertekenen met betrekking tot de
beroepsprocedures (zoals het onderteke-
nen van verweerschriften en de beslis-
sing om al dan niet beroep in te stellen).
Het betreft hier met name procedures die
betrekking hebben op de organisatieon-
derdelen waaraan de secretaris-generaal
leiding geeft. Het beslissen op een
beroepschrift is ingevolge artikel 10:3,
tweede lid, onder c, Awb uitgesloten van
mandaat.
   In het tweede lid, onderdeel c en d, is
de bevoegdheid geregeld met betrekking
tot het nemen van besluiten in het kader
van de voorlopige en definitieve buiten-
invorderingstelling en kwijtschelding
van vorderingen op derden. Voor defini-
tieve buiteninvorderingstelling en
kwijtschelding van vorderingen op der-
den met een waarde van meer dan
€ 500.000,– is overigens de instemming
van de Minister van Financiën vereist.
   Het derde lid regelt dat de secretaris-
generaal inspectiebevindingen, jaarplan-
nen, meerjarenplannen en jaarverslagen
met betrekking tot inspectietaken van de
Inspectie Werk en Inkomen en de
Arbeidsinspectie ongewijzigd dient door
te sturen aan bewindspersonen. Dit houdt
verband met de onafhankelijke uitoefe-
ning van de inspectietaken door de
Inspectie Werk en Inkomen en de
Arbeidsinspectie.
   In de relatie inspecteur-generaal en
secretaris-generaal is sprake van structu-
rele wederzijdse informatieverstrekking
waaruit de wederzijdse afhankelijkheid
van beide personen blijkt. De mate van
verzelfstandiging van de inspecteur-
generaal moet verdedigbaar zijn vanuit
de ministeriële verantwoordelijkheid en
de aard van de uit te voeren taak. De
inspecteur-generaal verantwoordt zich
jegens de secretaris-generaal over
behaalde resultaten. De inspecteur-
generaal is bevoegd vanuit het oogpunt
van inspecteerbaarheid ten aanzien van
primaire beleidszaken zijn standpunt
hierover aan de minister mede te delen.
   De inspecteur-generaal kan recht-
streeks rapporteren aan de bewindslieden
en er is een directe rapportagelijn naar de
Tweede Kamer ten aanzien van de toe-
zichtsfunctie.

Uit: Staatscourant 29 december 2003, nr. 250 / pag. 39 10



   In het vierde lid is geregeld dat de
secretaris-generaal projectorganisaties
kan instellen. De positionering van deze
organisaties binnen het ministerie en de
eventuele aan de projectdirecteuren te
verlenen vertegenwoordigingsbevoegd-
heden kunnen worden geregeld in aparte
instellingsbesluiten op grond van artikel
5, vierde lid. Deze bepaling laat onverlet
dat binnen organisatieonderdelen pro-
jectorganisaties kunnen worden ingesteld
zonder dat sprake is van verlening van
vertegenwoordigingsbevoegdheden aan
die projectorganisaties.
   Een aantal besluiten op het gebied van
de in artikel 4, vierde lid, genoemde
personeelsaangelegenheden is om diver-
se redenen aan de secretaris-generaal
voorbehouden. Een aantal personeels-
aangelegenheden is, zoals eerder aange-
geven, van het mandaat uitgesloten.
Wegens de politieke gevoeligheid is
ontslag op grond van artikel 125e van de
Ambtenarenwet (het verlenen van ont-
slag aan een in een vertrouwensfunctie
aangestelde ambtenaar van wie moet
worden betwijfeld of deze zijn plicht als
ambtenaar onder die omstandigheden
vertrouwelijk zal volbrengen)  aan de
minister voorbehouden. Voorts
geschiedt, krachtens de algemeen ver-
bindende rechtspositievoorschriften het
aanstellen in vaste dienst, het toekennen
van een salarisschaal en het verlenen van
ontslag aan ambtenaren in BBRA-schaal
15 of hoger en een aantal andere perso-
nele beslissingen bij Koninklijk Besluit
(KB). Dit betekent dat deze besluiten
strikt zijn voorbehouden aan de minister,
zonder mogelijkheid tot mandatering.
Wel is de secretaris-generaal bevoegd
om besluiten te nemen in de voorberei-
dende fase van de uiteindelijke beslis-
sing.

Artikel 6
De plaatsvervangend secretaris-generaal
vervangt de secretaris-generaal bij diens
afwezigheid of verhindering. De plaats-
vervangend secretaris-generaal geeft
daarnaast leiding aan de in artikel 2,
onder b, genoemde organisatieonderde-
len en draagt de zorg voor de uitvoering
van departementale aangelegenheden
van organisatie-, informatie- en perso-
neelsbeleid en facilitaire aangelegenhe-
den.
   De plaatsvervangend secretaris-
generaal is verantwoordelijk voor een
departementsbrede samenhangende
bedrijfsvoering, waaronder:

besluiten en algemene aanwijzingen op
het gebied van de interne organisatie van
het ministerie (het Agentschap SZW en
de Inspectie Werk en Inkomen zijn hier
uitgezonderd). Onder interne organisatie
wordt hier verstaan: personeelsmanage-
ment, organisatie-inrichting, informatie-
organisatie, beheerszaken, materiële
zaken en huisvesting;

het departementale beleid inzake cri-
sisbeheersing;

• 

• 

de behandeling van klachten met
betrekking tot gedragingen van functio-
narissen aan wie hij rechtstreeks leiding
geeft.
   Het werkterrein van de plaatsvervan-
gend secretaris-generaal omvat het
huisvestings- en beveiligingsbeleid voor
wat betreft de Haagse vestigingen van
het ministerie. Dit laat onverlet dat het
bijvoorbeeld aan de Sociale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst of de Arbeidsin-
spectie kan worden toegestaan om een
eigen beleid te voeren ten aanzien van
veiligheidsaspecten. Dit zal in overleg
met de plaatsvervangend secretaris-
generaal geschieden.
   In het vierde lid, onderdeel c, wordt
een aantal uitvoerende taken belegd bij
de plaatsvervangend secretaris-generaal.
Het betreft taken die voorheen tot het
takenpakket van de voorheen onder de
plaatsvervangend secretaris-generaal
ressorterende directie Financieel-
Economische Zaken behoorden, welke
directie thans rechtstreeks onder de
secretaris-generaal ressorteert. Per 1
januari 2004 zullen deze taken bij de
directie Gemeenschappelijke Organisatie
Bedrijfsvoering worden belegd. De uit-
voering van deze taken dient plaats te
vinden binnen de door de directie Finan-
cieel-Economische Zaken gestelde
kaders, die zijn  gebaseerd op onder meer
de Comptabiliteitswet 2001 en het
Besluit Taak FEZ. Deze uitwerking is
vastgelegd in een protocol van bilaterale
samenwerking tussen de directie
Gemeenschappelijke Organisatie
Bedrijfsvoering en de directie Financi-
eel-Economische Zaken.
   In het vijfde lid zijn enkele specifieke
verantwoordelijkheden van de plaatsver-
vangend secretaris-generaal opgenomen.
De plaatsvervangend secretaris-generaal
dient in een apart besluit te regelen wat
de taken zijn van de onder hem ressorte-
rende organisatieonderdelen. In hetzelfde
besluit kunnen vertegenwoordigingsbe-
voegdheden worden doorverleend aan de
functionarissen die leiding geven aan
deze organisatieonderdelen.
   De plaatsvervangend secretaris-
generaal is ook verantwoordelijk voor de
werkgeversverplichtingen die voort-
vloeien uit de arbeidsomstandighedenre-
gelgeving ten aanzien van deze organisa-
tieonderdelen. Het gaat hierbij onder
andere om de volgende onderwerpen:
organisatie van arbeid, ziekteverzuimbe-
leid, risico-inventarisatie en -evaluatie,
melding van arbeidsongevallen, werk-
overleg over arbeidsomstandigheden en
arbeidsmiddelen.
   Voorts is de plaatsvervangend secreta-
ris-generaal verantwoordelijk voor de bij
SZW centraal georganiseerde werkge-
versverplichtingen. Het gaat hierbij
onder andere om huisvesting, fysische
factoren (klimaat, dag- en kunstlicht,
geluid, straling, etcetera) en het centraal
contract met de arbodienst. Bij sommige
onderwerpen is een rol toebedeeld aan de

• ondernemingsraad (en dient terzake
vooraf overleg te worden gevoerd met de
ondernemingsraad; soms heeft de onder-
nemingsraad ook instemmingsrecht).
   Ten aanzien van het bepaalde in
onderdeel c van het vijfde lid (de ver-
antwoordelijkheid van de plaatsvervan-
gend secretaris-generaal voor perso-
neelsaangelegenheden) wordt opgemerkt
dat hij hierbij de departementale regels
in acht moet nemen en de relevante
regelgeving moet toepassen (met name
de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijks-
ambtenarenreglement, het Bezoldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren
1984 en de daarop berustende regelge-
ving).

Artikel 7
In dit artikel worden de vertegenwoordi-
gingsbevoegdheden van de plaatsver-
vangend secretaris-generaal geregeld.
   De plaatsvervangend secretaris-
generaal heeft ingevolge het tweede lid,
onder a, een mandaat ten aanzien van
bezwaar- en beroepsprocedures voor
zover deze betrekking hebben op de
onder hem ressorterende organisatieon-
derdelen. Beslissingen op een beroep-
schrift zijn van het mandaat uitgezon-
derd (zie artikel 10:3, tweede lid,
onderdeel c, van de Awb).
   De plaatsvervangend secretaris-
generaal kan namens een bewindsper-
soon besluiten nemen, privaatrechtelijke
rechtshandelingen verrichten en hande-
lingen verrichten die geen besluiten en
geen privaatrechtelijke rechtshandelin-
gen zijn. Deze handelingen dienen
verband te houden met het taakgebied
van de plaatsvervangend secretaris-
generaal en niet aan een ander orgaan te
zijn voorbehouden.
   Het gaat hier bijvoorbeeld om het aan-
gaan van overeenkomsten, ten aanzien
waarvan geen van de directeuren aan wie
hij rechtstreeks leiding geeft bevoegd is.
Uiteraard voorzover deze niet van de
bevoegdheid van de plaatsvervangend
secretaris-generaal zijn uitgezonderd in
het eerste lid.
   Voor alle duidelijkheid wordt opge-
merkt dat de plaatsvervangend secreta-
ris-generaal wel gevolmachtigd is om de
betreffende overeenkomsten aan te gaan
indien de secretaris-generaal afwezig of
verhinderd is (dit vloeit voort uit artikel
6, eerste lid). Zie voor uitzonderingen op
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de plaatsvervangend secretaris-generaal
ook artikel 14, vierde lid.

Artikel 8
In dit artikel zijn de algemene verant-
woordelijkheden van de directeuren-
generaal en de inspecteur-generaal
beschreven. Zij geven rechtstreeks lei-
ding aan de hoofden van een aantal
organisatieonderdelen. Zij hebben daar-
mee de zorg voor de beleidsvoorberei-
ding en -uitvoering op de desbetreffende
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(beleids)terreinen, onverminderd de
eigen verantwoordelijkheid van de direc-
teuren.
   Voor de inspecteur-generaal geldt ove-
rigens dat al veel geregeld is in de Wet
Suwi en het Besluit taakuitoefening
Inspectie Werk en Inkomen (een alge-
mene maatregel van bestuur gebaseerd
op artikel 44 van de Wet Suwi). Het
bepaalde in het OMV-besluit SZW 2004
geldt in aanvulling op het bepaalde in de
Wet Suwi en de daarop gebaseerde
algemene maatregel van bestuur.
   In het eerste lid is geregeld dat elke
directeur-generaal en de inspecteur-
generaal rechtstreeks leiding geven aan
degenen die leiding geven aan de organi-
satieonderdelen die onder elk van hen
ressorteren. Hierbij geldt vanzelfspre-
kend wel dat zij de aanwijzingen en de
richtlijnen van de bewindspersonen en
de secretaris-generaal voor zover voort-
vloeiend uit het koninklijk besluit van 18
oktober 1988 inzake de functie en ver-
antwoordelijkheid van de secretaris-
generaal, in acht moeten nemen.
   In het tweede lid is geregeld dat de
directeuren-generaal en de inspecteur-
generaal de jaarplannen vaststellen van
de organisatieonderdelen die onder elk
van hen ressorteren. De directeuren-
generaal en de inspecteur-generaal
krijgen elk een budget toegekend door de
secretaris-generaal en zij kennen op
basis daarvan budgetten toe aan de lei-
dinggevenden van de organisatieonder-
delen die onder hen ressorteren.
   Het derde lid bevat algemene verant-
woordelijkheden van de directeuren-
generaal en de inspecteur-generaal. De
directeuren-generaal moeten elk voor
wat betreft de onder hen ressorterende
organisatieonderdelen de taken regelen
in een apart besluit. In hetzelfde besluit
kunnen vertegenwoordigingsbevoegdhe-
den worden doorverleend aan de functi-
onarissen die leiding geven aan de
genoemde organisatieonderdelen.
   Ook de inspecteur-generaal moet in
een eigen besluit de taken van onder hem
ressorterende organisatieonderdelen en
de doorverlening van bevoegdheden
regelen.
   Volgens onderdeel b van het derde lid
zijn de directeuren-generaal en de
inspecteur-generaal in beginsel verant-
woordelijk voor de personeelsaangele-
genheden van de functionarissen die
onder hen ressorteren (hieronder valt
onder meer het op grond van artikel 22a
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984 aan een ambte-
naar of een groep van ambtenaren
toekennen van periodieke toeslagen om
redenen van werving en behoud). Ten
aanzien daarvan wordt opgemerkt dat de
directeuren-generaal en de inspecteur-
generaal hierbij wel de departementale
regels in acht moeten nemen en de rele-
vante regelgeving moeten toepassen (met
name de Ambtenarenwet, het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, het Bezoldi-

gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena-
ren 1984 en de daarop berustende
regelgeving).
   Ingevolge onderdeel c van het derde
lid zijn de directeuren-generaal en de
inspecteur-generaal ook verantwoorde-
lijk voor de personeelsaangelegenheden
van bepaalde functionarissen die niet
onder hen ressorteren. Het betreft die
functionarissen ten aanzien van wie geen
andere verantwoordelijke functionaris
binnen het ministerie (meer) aangewezen
kan worden (bijvoorbeeld zogenaamde
boven-formatieven), maar die op 31
december 2002 of later wel onder de
betreffende directeur-generaal of inspec-
teur-generaal ressorteerden.
   In onderdeel d wordt geregeld dat de
directeuren-generaal en inspecteur-
generaal elk in beginsel verantwoordelijk
zijn voor de werkgeversverplichtingen
die voortvloeien uit de arbeidsomstan-
dighedenregelgeving ten aanzien van de
organisatieonderdelen die onder hen
ressorteren. Het gaat hierbij onder andere
om de volgende onderwerpen: organisa-
tie van arbeid, ziekteverzuimbeleid,
risico-inventarisatie en -evaluatie, mel-
ding van arbeidsongevallen, werkoverleg
over arbeidsomstandigheden en
arbeidsmiddelen. Bij sommige onder-
werpen is een rol toebedeeld aan de
ondernemingsraad (en dient bijvoorbeeld
terzake vooraf overleg te worden
gevoerd met de ondernemingsraad; soms
heeft de ondernemingsraad ook instem-
mingsrecht). De directeuren-generaal en
inspecteur-generaal zijn niet verant-
woordelijk voor de bij de plaatsvervan-
gend secretaris-generaal belegde centraal
georganiseerde werkgeversverplichtin-
gen (zie daarvoor artikel 6, vijfde lid,
onder b).
   Het bepaalde in het vierde lid houdt
verband met de onafhankelijkheid van de
inspecteur-generaal in verband met zijn
inspectietaken. Zie ook de toelichting bij
artikel 5, derde lid.

Artikel 9
Dit artikel regelt de bevoegdheid van de
directeuren-generaal om besluiten te
nemen en privaatrechtelijke rechtshande-
lingen te verrichten ten aanzien van de
taken van hun directoraat-generaal. Voor
de specifieke werkterreinen van de ver-
schillende directeuren-generaal wordt
verwezen naar de artikelen 10 tot en met
12. Van de volmacht van de directeuren-
generaal is het aangaan van een aantal
specifieke overeenkomsten uitgezon-
derd.
   In het eerste lid, onder f en i, is bepaald
dat genoemde overeenkomsten in princi-
pe niet mogen worden aangegaan door
de directeuren-generaal, tenzij uit
besluitvorming van de plaatsvervangend
secretaris-generaal anders volgt. Indien
uit deze besluitvorming volgt dat een
directeur-generaal toch bevoegd is een
overeenkomst zelf aan te gaan, dan dient
daarbij rekening gehouden te worden

met de kaders zoals neergelegd in het
Informatiebeleid SZW 2003. Dit beleid
geldt voor het hele ministerie, ongeacht
de financiering. Ook de agentschappen
(Agentschap SZW en Inspectie Werk en
Inkomen) vallen onder dit beleid.
   De directeuren-generaal zijn ingevolge
het derde lid, onderdeel a, specifiek
bevoegd te beslissen in een bezwaarpro-
cedure en besluiten te nemen en stukken
vast te stellen en te ondertekenen met
betrekking tot een beroepsprocedure,
voor zover deze betrekking heeft op het
terrein van een directeur aan wie zij
rechtstreeks leiding geven. Beslissingen
op een beroepschrift zijn van het man-
daat uitgezonderd (artikel 10:3, tweede
lid, onderdeel c, van de Awb).
   In het tweede lid wordt geregeld dat
het bepaalde in het eerste lid voor een
groot deel ook van toepassing is op de
inspecteur-generaal.
   De inspecteur-generaal is in beginsel
bevoegd om besluiten te nemen, over-
eenkomsten aan te gaan en andere
handelingen te verrichten, voor zover
deze verband houden met zijn werkter-
rein (zie daarvoor met name artikel 37
van de Wet Suwi en artikel 13).
   Er geldt echter een aantal uitzonderin-
gen. Tot het aangaan van bepaalde
overeenkomsten (zoals overeenkomsten
die betrekking hebben op de productie en
distributie van voorlichtingsmateriaal
gericht op de communicatie van toe-
zichtsbevindingen) is de inspecteur-
generaal in tegenstelling tot de directeu-
ren-generaal wel gevolmachtigd indien
het de Inspectie Werk en Inkomen
betreft. Ook is het de inspecteur-generaal
toegestaan om voor de Inspectie Werk en
Inkomen een eigen overeenkomst met
een arbodienst en eigen overeenkomsten
voor huisvesting en facilitaire voorzie-
ningen aan te gaan (dit laatste alleen
voor zover de Inspectie Werk en Inko-
men en/of de Arbeidsinspectie in een
‘eigen’ gebouw gehuisvest is en geen
gebruik maakt van de departementale
infrastructuur). De bevoegdheid tot het
aangaan van overeenkomsten heeft
betrekking op het aangaan van overeen-
komsten met derden (zoals verhuurders).
Dit laat onverlet dat het de inspecteur-
generaal is toegestaan om een ruimte die
hij gehuurd heeft van een derde, op zijn
beurt onder te verhuren aan andere
onderdelen van het ministerie. Juridisch
gezien gaat het dan om afspraken binnen
één rechtspersoon en is er geen sprake
van een overeenkomst die wordt aange-
gaan met een derde partij namens de
Staat der Nederlanden c.q. de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Over wie gevolmachtigd zou(den) moe-
ten zijn tot het aangaan van overeenkom-
sten betreffende facilitaire voorzieningen
en dergelijke nadat interne afspraken
over onderverhuur door de inspecteur-
generaal zijn gemaakt, zal zonodig
overleg moeten plaatsvinden tussen de
inspecteur-generaal en de (plaatsvervan-
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gend) secretaris-generaal of diens
gevolmachtigde ondergeschikte. Denk-
baar is dat dan (voor bepaalde gevallen)
bij schriftelijk besluit volmachten wor-
den doorverleend van de plaatsvervan-
gend secretaris-generaal c.q. diens
ondergeschikte(n) (zoals de directeur
Algemene Zaken) aan de inspecteur-
generaal. Zie daarvoor artikel 22 van het
OMV-besluit SZW 2004 (met name het
derde lid).
   De inspecteur-generaal is bevoegd
voor de Inspectie Werk en Inkomen
overeenkomsten aan te gaan voor de in
het eerste lid, onder i, genoemde zaken
zonder voorafgaand besluit van de
plaatsvervangend secretaris-generaal. Hij
dient daarbij wel rekening te houden met
de kaders zoals neergelegd in het Infor-
matiebeleid SZW 2003.
   De reden voor de afwijkingen van de
bevoegdheden van de inspecteur-
generaal ten opzichte van de directeuren-
generaal, is gelegen in het feit dat de
Inspectie Werk en Inkomen een (tijdelij-
ke) status van agentschap heeft. Dit
brengt met zich mee dat de Inspectie
Werk en Inkomen (evenals het andere
agentschap binnen het ministerie, het
Agentschap SZW) een meer zelfstandige
positie heeft dan de andere organisatie-
onderdelen (directies).
   In het derde lid zijn enkele specifieke
bevoegdheden opgenomen die in elk
geval vallen onder de in het eerste res-
pectievelijk tweede lid in algemene zin
geregelde bevoegdheden van de direc-
teuren-generaal respectievelijk inspec-
teur-generaal.
   Ten aanzien van het bepaalde in het
derde lid, onder f, wordt het volgende
opgemerkt. Op basis hiervan zijn for-
meel zowel de directeuren-generaal als
de inspecteur-generaal gemandateerd tot
het nemen van besluiten tot verlening en
vaststelling van rijksvergoedingen, het
aangaan van verbetertrajecten en het
korten op bevoorschotting, elk voor
zover het de uitvoering betreft van rege-
lingen op het eigen werkterrein. Intern
zijn nadere afspraken gemaakt over wie
het betreffende mandaat feitelijk zal
gebruiken.
   De Inspectie Werk en Inkomen heeft
een adviserende rol bij de besluitvor-
ming.

Artikelen 10 tot en met 13
Hier wordt de omschrijving van de werk-
terreinen van de directeuren-generaal en
de inspecteur-generaal gegeven.
   Artikel 10, onder e, betreft de taken
van de nieuwe directie Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving. Onder
het uitvoeren van regelgeving op het
gebied van arbeidsverhoudingen wordt
in elk geval verstaan de registratie van
aangemelde collectieve arbeidsovereen-
komsten (CAO’s), het behandelen van
verzoeken om bepalingen van CAO’s
algemeen verbindend te verklaren, het
behandelen van aanvragen en verzoeken

in het kader van de Wet verplichte deel-
neming in een bedrijfstakpensioenfonds
2000 en de Wet betreffende verplichte
deelneming in een beroepspensioen-
fonds, het behandelen van aanvragen tot
toepassing van de ontheffing bedoeld in
artikel 8, derde lid, van het Buitenge-
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
en het innemen van meldingen als
bedoeld in de Wet melding collectief
ontslag, alsmede de behandeling van
verzoeken om toepassing van artikel 6,
derde lid, van die wet.
   In artikel 13 zijn de taken van de
inspecteur-generaal omschreven. Het
betreft dan met name de taken die
betrekking hebben op de Arbeidsinspec-
tie, daar de taken van de Inspectie Werk
en Inkomen reeds zijn vastgelegd in (met
name artikel 37 van) de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
Op basis van artikel 39 van de Wet struc-
tuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen is aan de Inspectie Werk en
Inkomen onder meer het toezicht opge-
dragen op de rechtmatigheid en doelma-
tigheid, waaronder begrepen doeltref-
fendheid, van de uitvoering van de bij of
krachtens wet aan de Pensioen- & Ver-
zekeringskamer opgedragen taken, c.q.
aan diens rechtsopvolger op te dragen
taken, voorzover deze vallen onder de
verantwoordelijkheid van de minister.

Artikel 14
Het eerste lid bepaalt dat bij de uitoefe-
ning van mandaat de vertegenwoordi-
gingsbevoegde is gebonden aan het
geldend recht en de voor de rijksdienst
geldende beleids- en uitvoeringsregels.
Uiteraard vindt uitoefening van de
bevoegdheden slechts plaats binnen de
grenzen van de in dit besluit vastgestelde
taken.
   In het tweede lid is voor de duidelijk-
heid de doorwerking van de algemene
bepalingen in dit besluit naar organisa-
tie-, mandaat-, en volmachtbesluiten op
het niveau van een directeur-generaal of
lager neergelegd. De algemene bepalin-
gen in dit besluit zijn derhalve, ook
zonder dat daar in lagere OMV-besluiten
naar is verwezen en zonder dat deze in
lagere OMV-besluiten behoeven te wor-
den herhaald, van toepassing op alle
niveaus binnen de organisatie. Voor de
goede orde zij nog opgemerkt dat met
‘de algemene bepalingen van dit besluit’
niet uitsluitend wordt gedoeld op de
bepalingen in hoofdstuk 4, maar op alle
algemene bepalingen in het hele OMV-
besluit (zoals de definities genoemd in
artikel 1).
   Het vierde lid bevat de bepaling dat in
bepaalde gevallen geen mandaat, vol-
macht en/of machtiging verleend kan
worden. Zie hiervoor ook de artikelen
10:3, eerste lid, en 10:12 van de Awb.
Deze beperking moet gelden voor alle
doorverleningen van bevoegdheden bin-
nen het ministerie. Deze bepaling werkt
dus (net als de andere algemene bepalin-

gen van het OMV-besluit) door in de
besluiten die worden gebaseerd op het
OMV-besluit en hoeven daarin dus niet
steeds afzonderlijk te worden opgeno-
men.

Artikel 15
De wijze van ondertekening van stukken
die op basis van mandaat, volmacht of
machtiging, namens een bewindspersoon
worden ondertekend is dwingend voor-
geschreven in het derde lid van dit
artikel en geldt voor alle niveaus binnen
SZW. Dit artikel is echter niet van toe-
passing ten aanzien van stukken die op
basis van attributie worden ondertekend.
Van attributie is sprake indien in een
wettelijke regeling rechtstreeks taken
worden opgedragen en bevoegdheden
worden verleend aan bij die wettelijke
regeling genoemde functionarissen. Deze
functionarissen oefenen die taken en
bevoegdheden niet namens de minister
uit, doch op eigen naam en onder eigen
verantwoordelijkheid. Voorbeelden hier-
van zijn de directeur Financieel-
Economische Zaken en de directeur
Accountantsdienst aan wie krachtens de
Comptabiliteitswet 2001 eigenstandige
taken zijn opgedragen en bevoegdheden
zijn verleend.
   Het vierde lid ziet op de zogenaamde
ondertekeningsbevoegdheid. Stukken
kunnen met goedvinden van een
bewindspersoon overeenkomstig de door
hem geparafeerde minute worden onder-
tekend door de secretaris-generaal of een
door de bewindspersoon aangewezen
lagere ambtenaar. Anders dan bij man-
daat heeft de bewindspersoon zelf het
desbetreffende besluit genomen. Het
artikel geeft een voorschrift om dit bij de
ondertekening van het desbetreffende
besluit tot uitdrukking te brengen.
   Uit het vijfde lid blijkt dat op grond
van de taakverdeling tussen de bewinds-
personen het in sommige gevallen de
staatssecretaris is namens wie onderte-
kend moet worden. Door de minister
wordt ingevolge artikel 3 van de Wet
voorzieningen in verband met ambten
van minister zonder portefeuille en van
staatssecretarissen in de Staatscourant
bekend gemaakt met welke taak de
staatssecretaris(sen) in het bijzonder is/
zijn belast. Zo is in de Staatscourant van
26 juni 2003 (nr. 120) bekend gemaakt
dat staatssecretaris drs. M. Rutte, binnen
de grenzen van het door de minister
vastgestelde beleid, in het bijzonder is
belast met het arbeidsmarktbeleid, inclu-
sief ESF (nieuw), de arbeidsomstandig-
heden, het bijstandsbeleid, inclusief het
gemeentelijke reïntegratiebeleid, de
volksverzekeringen, inclusief de uitvoe-
ring daarvan en de aanvullende pensioe-
nen. Uiteraard kan verwacht worden dat
er een nieuwe publicatie in de Staatscou-
rant geplaatst zal worden na het aantre-
den van een nieuw kabinet.
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   Voorzover het ministerie meer dan één
staatssecretaris heeft, dient volgens het
bepaalde in het vijfde lid in de onderte-
kening van een stuk namens een staats-
secretaris tevens de naam van de
betreffende staatssecretaris toegevoegd
te worden (deze naam kan dan in de
formule zoals vermeld in het derde lid na
‘De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid’ worden tussenge-
voegd).

Artikel 16
Ingevolge het eerste lid is de afdoening
van bepaalde ‘officiële’ stukken aan de
genoemde geadresseerden voorbehouden
aan de bewindspersonen. Informele con-
tacten op ambtelijk niveau blijven echter
mogelijk. De externe adviesorganen die
in onderdeel g worden bedoeld zijn de
externe adviesorganen van de regering,
zoals bijvoorbeeld de Sociaal-
Economische Raad, de Stichting van de
Arbeid, etcetera.
   Ingevolge het tweede lid is het vaststel-
len van algemeen verbindende voor-
schriften op ambtelijk niveau niet
mogelijk, tenzij in de wet in de moge-
lijkheid van vaststelling is voorzien. Dit
is conform het bepaalde in artikel 10:3,
tweede lid, van de Awb. Als voorbeeld
geldt de Wet op het algemeen verbin-
dend en het onverbindend verklaren van
bepalingen van collectieve arbeidsover-
eenkomsten 1937, waarin is voorzien in
de mogelijkheid het algemeen verbin-
dend verklaren van cao-bepalingen te
mandateren.
   Ook het goedkeuren, schorsen of ver-
nietigen van besluiten van andere
bestuursorganen (derde lid) is van man-
daat uitgezonderd.
   Tenslotte is in het vierde en vijfde lid
bepaald dat besluiten tot definitieve bui-
teninvorderingstelling of kwijtschelding
van vorderingen op derden van meer dan
€ 500.000,– voorbehouden zijn aan de
bewindspersonen. Een dergelijk besluit
kan overigens pas na instemming van de
Minister van Financiën worden geno-
men.

Artikel 17
Vertegenwoordigingsbevoegden kunnen
hun taken en bevoegdheden in verband
met afwezigheid of verhindering laten
waarnemen door daartoe aan te wijzen
plaatsvervangers. Een dergelijke plaats-
vervanger heeft echter nimmer de
bevoegdheid mandaten of volmachten te
verlenen, te wijzigen of in te trekken.
Een structurele toedeling van taken en
bevoegdheden, dus een toedeling waar-
mee niet beoogd wordt een tijdelijke
waarneming te regelen maar een perma-
nente taakverdeling, dient te worden
vastgelegd in een OMV-besluit.

Artikel 18
Aangezien de verlening van bevoegdhe-
den in de organisatie langs de hiërarchi-
sche lijnen van boven naar beneden

verloopt, kunnen de bevoegdheden van
een vertegenwoordigingsbevoegde even-
zeer worden uitgeoefend door een
leidinggevende in de lijn naar boven. Dit
algemene uitgangspunt, dat voortvloeit
uit de ministeriële verantwoordelijkheid
voor het functioneren van het ministerie
als geheel, is in dit artikel neergelegd.
Artikel 5, derde lid, vormt hierop een
uitzondering.

Artikel 20
De vergunningen op grond van artikel
15, onderdeel b en c, Kernenergiewet
hebben kort samengevat betrekking op
het voorhanden hebben en vervoeren van
nucleaire materialen, op nucleaire instal-
laties en op nucleaire uitrusting op
schepen en andere vervoermiddelen.
Deze vergunningen dienen door de
secretaris-generaal, plaatsvervangend
secretaris-generaal of bewindspersonen
te worden afgedaan.

Artikel 21
Dit artikel geeft een aantal algemene
bepalingen ten aanzien van overeenkom-
sten die op grond van een volmacht
worden gesloten. Voor alle overeenkom-
sten geldt dat het gebruik van een
bestaande mantelovereenkomst verplicht
is, tenzij vooraf toestemming is verleend
door de mantelcontracthouder om buiten
de mantel om een overeenkomst af te
sluiten. Een mantelcontract is een over-
eenkomst waarbij de wederpartij zich
verbindt bepaalde nadere overeenkom-
sten uit te voeren tegen op voorhand
gespecificeerde voorwaarden.
   Hier zij opgemerkt dat bovenstaande
bepaling, alsmede de bepalingen met
betrekking tot financieel beheer zoals
opgenomen in artikel 14, derde lid, ook
van toepassing zijn indien ten laste van
een subsidieartikel overeenkomsten
worden aangegaan.
   In het tweede lid is geregeld dat indien
een vertegenwoordigingsbevoegde voor-
nemens is een overeenkomst aan te gaan
met een waarde die gelijk of hoger is dan
de laagste drempel voor aanbesteding uit
de Europese aanbestedingsrichtlijnen (in
2003 is deze drempel € 162.293,– exclu-
sief BTW), deze de directeur Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische Aangelegen-
heden dient in te schakelen als geen
Europese aanbesteding plaats zal vinden.
   Het vierde lid regelt dat voor het
Agentschap SZW en de Inspectie Werk
en Inkomen niet geldt dat zij verplicht
zijn om gebruik te maken van afgesloten
mantelcontracten en dat zij niet verplicht
zijn tot inschakeling van de directeur
Algemene Zaken en de directeur Wetge-
ving, Bestuurlijke en Juridische Aange-
legenheden bij Europese aanbestedingen.
Uiteraard staat het hen wel vrij om van
de bij die directies aanwezige expertise
gebruik te maken. Voor nieuw af te slui-
ten mantelcontracten c.q. nieuwe aanbe-
stedingsprocedures ligt het, gelet op de
huidige stand van de jurisprudentie, in de

rede dat door het Agentschap SZW en de
Inspectie Werk en Inkomen vooraf wordt
aangegeven of zijn al dan niet van het
betreffende contract gebruik willen
maken. Bij de bepaling van het aan te
besteden volume c.q. de gevraagde hoe-
veelheid bij voorgenomen opdrachten
kan daar dan (ook door potentiële
opdrachtnemers) rekening mee worden
gehouden.

Artikel 22
In dit artikel is aan de secretaris-
generaal, de plaatsvervangend secretaris-
generaal, de directeuren-generaal en de
inspecteur-generaal de bevoegdheid ver-
leend om aan hen toekomende bevoegd-
heden door te verlenen aan rechtstreeks
onder hen ressorterende functionarissen.
Daarbij kan al dan niet steeds de
bevoegdheid worden verleend verder
door te verlenen. Elke doorverlening
dient schriftelijk te worden vastgelegd in
organisatie-, mandaat- en volmachtbe-
sluiten. Ingevolge artikel 14, tweede lid,
zijn ook bij ondermandaat en doorverle-
ning van volmacht of machtiging alle
algemene bepalingen van dit besluit van
toepassing.
   In het tweede lid is geregeld dat
bepaalde bevoegdheden niet kunnen
worden doorverleend aan functionarissen
onder het niveau van secretaris-generaal,
plaatsvervangend secretaris-generaal,
directeur-generaal of inspecteur-
generaal.

Tweede lid, onder f
Het begrip beleidsregels wordt in artikel
1:3, vierde lid, van de Awb gedefinieerd
als een anders dan bij algemeen verbin-
dend voorschrift op schrift (bij besluit)
gestelde algemene regel omtrent de
afweging van belangen, de vaststelling
van feiten of de uitleg van wettelijke
voorschriften bij het gebruik van een
bevoegdheid van een bestuursorgaan.
Volgens aanwijzing nummer 46 van de
Aanwijzingen voor de regelgeving
geschiedt de vaststelling van beleidsre-
gels krachtens mandaat ten minste op het
niveau van een directeur-generaal.
   Door het bepaalde in het derde lid is
geregeld dat vertegenwoordigingsbe-
voegden (waaronder directeuren-
generaal en directeuren) hun bevoegdhe-
den desgewenst ook kunnen
doorverlenen aan functionarissen die niet
onder hen ressorteren. Hierbij valt te
denken aan doorverlening van bevoegd-
heden door directeuren-generaal en/of
directeuren aan de directeur van het
Agentschap SZW of de inspecteur-
generaal. De functionaris aan wie man-
daat of volmacht wordt doorverleend
moet daarmee wel schriftelijk instemmen
(zie ook artikel 10:4 van de Algemene
wet bestuursrecht). De doorverlening
moet verder bij schriftelijk besluit
geschieden (zie artikel 22, vierde lid) en
de functionaris die een bevoegdheid
doorverleent aan een niet-ondergeschikte
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moet hiervan zijn directe leidinggevende
en de secretaris-generaal in kennis stel-
len (zie artikel 23, eerste lid).

Artikel 23
Elke manager binnen de organisatie van
het ministerie behoort volledig op de
hoogte te zijn van de onder zijn leiding
staande organisatie en van de verdeling
van taken en bevoegdheden binnen die
organisatie. Om dat te bereiken wordt in
dit artikel geregeld dat elk organisatie-,
mandaat- en volmachtbesluit aan het
naast-hogere niveau binnen de organisa-
tie ter kennis wordt gebracht en daar-
naast tevens aan de secretaris-generaal
als hoogste ambtenaar van het ministerie.
   Er wordt binnen het ministerie wordt
een mandaat-, volmacht- en machti-
gingsregister bijgehouden door de
directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juri-
dische Aangelegenheden. In dit register
dienen alle organisatie-, mandaat- en
volmachtbesluiten te worden opgeno-
men; derhalve dient van elk organisatie-,
mandaat- en volmachtbesluit tevens een
afschrift gezonden te worden aan de
directeur Wetgeving, Bestuurlijke en
Juridische Aangelegenheden.

Artikel 24
Hoewel het binnen een hiërarchische
relatie tussen een leidinggevende en een
ondergeschikte welhaast vanzelfspre-
kend is dat de eerstgenoemde aanwijzin-
gen aan de laatstgenoemde kan geven ten
aanzien van de uitoefening van taken en
bevoegdheden en dat de laatstgenoemde
zich naar die aanwijzingen heeft te rich-
ten, is in de eerste twee leden van deze
bepaling met zoveel woorden vastgelegd
dat zulks het geval is.
   In het derde en vierde lid zijn het toe-
zicht van de leidinggevende en de
rapportageplicht van de vertegenwoordi-
gingsbevoegde geregeld.

Artikel 25
Het intrekken van het Organisatie-, man-
daat- en volmachtbesluit SZW 2002
heeft tot gevolg dat ook alle besluiten die
hierop gebaseerd zijn geen rechtskracht

meer hebben. De grondslag is immers
aan deze besluiten komen te ontvallen.
Het gaat in elk geval om de volgende
besluiten:
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit secretaris-generaal SZW
2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit Arbeidsinspectie 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit Bureau SG SZW 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit Agentschap SZW 2003 en
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit WBJA 2003;
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit plaatsvervangend secreta-
ris-generaal SZW 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit Communicatie 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit FEZ 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directie GOB 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directie Algemene Zaken
2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit Personeel, Organisatie en
Informatie 2003 en
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit Accountantsdienst-SZW
2003;
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directoraat-generaal
Arbeidsverhoudingen en Internationale
Betrekkingen 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directie Internationale
Zaken 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directie Arbeidsverhoudin-
gen 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit DCE 2003 en
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directie Algemene Sociaal-
Economische Aangelegenheden 2003;
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directoraat-generaal
Arbeidsomstandigheden en Sociale Ver-
zekeringen 2003,

   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directie Arbozorg en
verzuimbeleid 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directie Sociale Verzeke-
ringen 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directie Arbeidsveiligheid
en -gezondheid 2003 en
   het Instellingsbesluit Departementaal
Projectbureau Vermindering Administra-
tieve Lasten;
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directoraat-generaal
Arbeidsmarktbeleid en Bijstand 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit AAM 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit ABG 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directie Bijstand en
Gemeentelijke Activeringsbeleid 2003
en
   het Instellingsbesluit Departementaal
Projectbureau Reïntegratiebeleid;
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directoraat-generaal Uit-
voeringsbeleid Werk en Inkomen 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit Expertcentrum Gegevens-
verkeer en Informatiemanagement 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit directie Uitvoering Werk
en Inkomen 2003,
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit SIOD 2003 en
   het Instellingsbesluit Departementaal
Projectbureau Handhavingsbeleid;
   het Organisatie-, mandaat- en vol-
machtbesluit Inspectie Werk en Inkomen
2002.
   In het tweede en derde lid van artikel
25 is geregeld dat de daar genoemde
regelingen c.q. besluiten voortaan zijn
gebaseerd op het OMV-besluit SZW
2004. Deze regelingen c.q. besluiten
komen daardoor niet te vervallen.

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.
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