
30 370 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige
andere wetten in verband met de wijziging van
het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL
Ontvangen 1 februari 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I worden na onderdeel OO drie onderdelen ingevoegd,
luidende:

OOa

Artikel 72a komt te luiden:

Artikel 72a

1. De overheidswerkgever heeft tot taak de inschakeling in de arbeid te
bevorderen van:
a. een persoon die uit hoofde van een dienstbetrekking als overheids-

werknemer met die overheidswerkgever recht heeft op uitkering op grond
van hoofdstuk IIa of IIb;
b. een overheidswerknemer die kan aantonen dat de dienstbetrekking

binnen vier maanden zal eindigen en van wie naar het oordeel van de CWI
redelijkerwijs valt aan te nemen dat hij recht zal hebben op een uitkering
op grond van hoofdstuk IIa of IIb.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels

worden gesteld met betrekking tot het ten behoeve van een persoon als
bedoeld in het eerste lid sluiten van een individuele reïntegratie-
overeenkomst met een reïntegratiebedrijf.

OOb

In artikel 73 wordt voor «noodzakelijk geachte voorziening» ingevoegd:
of de overheidswerkgever.

OOc

In artikel 76a vervalt «ter uitvoering van de taak, genoemd in artikel
72,».
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Toelichting

Met het onderhavige amendement wordt gerealiseerd dat met ontslag
bedreigde ambtenaren en ontslagen overheidswerknemers recht krijgen
om gebruik te maken van hetzelfde reïntegratie-instrumentarium als de
overige WW’ers. Hiertoe worden de artikelen 72a en 76a van de
Werkloosheidswet (WW) aangepast. Artikel 72a wordt zodanig aangepast
dat ook ten aanzien van de overheidswerknemer die kan aantonen dat de
dienstbetrekking binnen vier maanden zal eindigen en van wie naar het
oordeel van de Centrale organisatie werk en inkomen redelijkerwijs valt
aan te nemen dat hij recht zal hebben op een uitkering op grond van
hoofdstuk IIa of IIb een reïntegratietaak bestaat voor de overheid.
Daarnaast wordt aan artikel 72a een lid toegevoegd, op grond waarvan de
mogelijkheid ontstaat ook ten behoeve van overheidswerknemers een
individuele reïntegratieovereenkomst te sluiten. Een nadere invulling
dient plaats te vinden in het Besluit SUWI en de Regeling SUWI, evenals
het geval is met betrekking tot de niet-overheidswerknemers.
Op dit moment vloeit al uit artikel 73 van de WW voort dat de

overheidswerknemer jegens de overheidswerkgever recht heeft op
ondersteuning bij inschakeling in de arbeid. Met de wijziging van artikel
73 wordt geregeld dat dat recht wordt ingevuld met een naar het oordeel
van de overheidswerkgever noodzakelijk geachte voorziening gericht op
arbeidsinschakeling.
De wijziging van artikel 76a van de WW ziet erop dat het Uitvoerings-

instituut werknemersverzekeringen ook toestemming kan verlenen aan
een overheidswerknemer om gedurende drie maanden onbeloonde
werkzaamheden te verrichten op een proefplaats met behoud van
uitkering, indien is voldaan aan de in artikel 76a genoemde voorwaarden.
De financiering van het reïntegratie-instrumentarium ten behoeve van

de overheidswerknemer komt (zoals ook nu al het geval is) volledig ten
laste van de overheidswerkgever.

Noorman-den Uyl
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