
30 318 Aanpassing van en verbeteringen in diverse
wetten in verband met de invoering van de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen
alsmede enkele andere correcties (Aanpassings-
en verzamelwet Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen)

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

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2005

Tijdens de plenaire behandeling van de WIA in uw Kamer op 1 november
jl. heb ik u via mevrouw Van Leeuwen toegezegd overleg te voeren met de
VNG over de inhoud van de brief van VNG d.d. 28 oktober 2005. Het
gevoerde overleg heeft geleid tot de volgende uitkomsten:

– Gedurende de eerste twee jaar wordt van de gemeenten verwacht dat
ze actief met eigen middelen aan de slag gaan met de reïntegratie van
de personen waarvoor ze een reïntegratieverantwoordelijkheid dragen.
Indien in deze periode de werkzoekende nog niet is geplaatst, kunnen
nadien de instrumenten no risk polis en premiekorting worden ingezet.

– Overwogen is dat gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taak
tot reïntegratie van nuggers en ANW-ers geen direct financieel
voordeel ondervinden in de vorm van besparing van uitkeringen.
Geconstateerd is dat aan de hand van de beschikbare cijfers over de
plaatsingen van nuggers en ANW-ers geen duidelijke conclusies
kunnen worden getrokken over de plaatsingen van gedeeltelijk
arbeidsgeschikten binnen of na de periode van twee jaar. Daarom zal
in 2006 een pilot plaatsvinden waardoor een beter inzicht kan worden
verkregen in de plaatsingen en in de noodzaak van het gebruik van de
instrumenten voor nuggers en ANW-ers. In drie representatieve
gemeenten c.q. regio’s van gemeenten zal gedurende één jaar de no
risk polis en premiekorting bij het bestaan van een relevante beperking
ter beschikking worden gesteld, zonder dat de eis wordt gesteld van
twee jaar voorafgaande registratie als werkzoekende bij het CWI. Deze
pilot zal in januari 2006 in samenwerking met de VNG en CWI worden
gestart.

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