
30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen
verrichten van werk of van werkhervatting van
verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn
en tot het treffen van een regeling van inkomen
voor deze personen alsmede voor verzekerden
die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn
(Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

30 118 Regels omtrent de invoering en financiering van
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
alsmede met betrekking tot de intrekking van
de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en
financiering Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen)

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 februari 2006

Conform mijn toezegging in mijn brief van 25 januari jl. (Kamerstuk
30 034/30 118, nr. 11) zend ik u hierbij de definitieve rapportage van NIVEL
onderzoek «Financiële situatie van chronisch zieken en gehandicapten
2004/2005».1 Dit rapport is in deze vorm door het NIVEL op 26 januari jl.
ook op hun website gepubliceerd (www.nivel.nl).

Het NIVEL heeft de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandi-
capten onderzocht. Op verzoek van de Tweede Kamer is de rapportage
bespoedigd zodat de uitkomsten hiervan nog meegenomen zouden
kunnen worden in de besluitvorming voor 2006. Dit heeft er toe geleid dat
met Prinsjesdag 2005 een interim-rapportage aan het parlement is aange-
boden. In deze interim-rapportage was slechts een gedeelte van de
vragenlijsten die waren uitgezet door het NIVEL geanalyseerd.

Inmiddels heeft het NIVEL de analyse uitgevoerd aan de hand van alle
retour ontvangen vragenlijsten. Deze analyse leidt niet tot nieuwe
inzichten. In hoofdstuk 4 van het bijgevoegde rapport is de analyse over
alle gegevens opgenomen. Het NIVEL noemt dit overigens nog steeds een
interim-rapportage omdat het rapport – ten opzichte van de voor het
NIVEL gebruikelijke rapportages over inkomensposities van chronisch
zieken en gehandicapten – tussentijds is gepubliceerd. De eerstvolgende
reguliere rapportage is de rapportage «Kerngegevens maatschappelijke
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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situatie 2006» welke naar verwachting begin 2007 door het NIVEL gepubli-
ceerd zal worden.

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