
27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste
ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding,
de reïntegratie en de wachttijd van werknemers
alsmede met betrekking tot de
loondoorbetalingsverplichting van de werkgever
(Wet verbetering poortwachter)

Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2001

Tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 november jl. heeft
mevrouw Smits (PvdA) mij gevraagd schriftelijk aan te geven of, zoals in
de Telegraaf van 14 november jl. is vermeld, overwogen wordt om de wet
verbetering poortwachter later in te voeren dan 1 januari 2002. Tijdens het
mondelinge vragenuur op 13november 2001 heeft mw. Smits gevraagd
hoe het budget van het nieuwe UWV voor de uitvoering van de wet verbe-
tering poortwachter zich verhoudt tot de financiering van de nieuwe
uitvoeringsorganisatie, met name met het oog op de beoordeling van de
reïntegratieverslagen en de begeleiding van zieke werknemers die onder
de vangnet-Ziektewet vallen.

In antwoord hierop bericht ik u als volgt.

Met het oog op de noodzakelijke duidelijkheid voor alle betrokken partijen,
acht ik het van het grootste belang dat de wet verbetering poortwachter
nog dit jaar in het staatsblad wordt gepubliceerd. Mijn inzet is er geheel
op gericht de invoering van de wet tijdig en zorgvuldig te laten plaats-
vinden. Ik voer daarover nauw overleg met alle betrokken partijen.

Wat betreft de tweede vraag kan ik het volgende melden. Het UWV zal
over adequate middelen beschikken om de wet verbetering poortwachter
te kunnen uitvoeren. Ik heb daartoe in het kader van het bedrijfsplan UWV
extra middelen beschikbaar gesteld aan het UWV. Gelijktijdig met de
derde voortgangsrapportage SUWI zal ik de Kamer nader informeren over
het bedrijfsplan UWV.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst
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