
29 718 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband
met maximering van de ziekengeldlasten in het
wachtgeldfonds voor de uitzendsector en
wijziging van enige andere wetten in verband
met de Wet verlenging
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

D BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2004

Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de uitkomst van de consultatie
van de stuurgroep verbetering poortwachter met betrekking tot de
verhaalsregeling die onderdeel uitmaakt van wetsvoorstel 29 718.
In de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ben ik
uitgebreid ingegaan op de inhoud en reikwijdte van de verhaalsregeling.
Ik heb daarin ook aangegeven dat met betrekking tot de nadere uitwerking
van de verhaalsregeling nog consultatie plaatsvond bij de stuurgroep met
het oog op de implementatie in de praktijk.

Inmiddels heeft de stuurgroep zijn oordeel gegeven over de nadere
uitwerking. De leden van de stuurgroep hebben aangegeven hiermee te
kunnen instemmen. Wel heeft de stuurgroep bepleit om dit onderdeel van
het wetsvoorstel twee maanden later in werking te laten treden, namelijk
op 1 maart 2005. De stuurgroep acht dit van belang om te bereiken dat
alle partijen voldoende tijd krijgen om zich op de verhaalsregeling voor te
bereiden.

Ik ben, gelet op het oordeel van de stuurgroep en gezien het belang van
een zorgvuldige implementatie, bereid het voorstel van de stuurgroep om
de verhaalsregeling twee maanden later in te voeren over te nemen.

Ik hoop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en te
hebben bijgedragen aan een positieve afronding van de behandeling van
het wetsvoorstel.

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