
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)

28 333 WAO-stelsel

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2006

Tijdens het debat over het verslag van het algemeen overleg over de WAO
en WIA op 8 juni jl. hebben de leden Bussemaker en De Vries een motie
ingediend met het verzoek om te onderzoeken hoe sociale ondernemin-
gen ondersteund kunnen worden tijdens hun opbouwfase (30 034/28 333,
nr. 61). Het lid Bussemaker heeft na de stemming over de motie gevraagd
hoe de regering de integrale motie denkt uit te voeren. Met deze brief kom
ik tegemoet aan dit verzoek.

De motie gaat over bedrijven die zich voornamelijk richten op inschake-
ling van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Deze bedrijven hebben oog voor
wat mensen, ondanks hun gebreken, nog kunnen. Dergelijke initiatieven
voor verantwoord ondernemen juich ik van harte toe.
Om die reden ben ik bereid te onderzoeken hoe deze bedrijven in de
opbouwfase ondersteund kunnen worden. Ik zal daarbij in elk geval het in
de motie genoemde Belgische model betrekken. Ook zal ik kort ingaan op
andere instrumenten, zonder recente discussies hierover te herhalen. Ik
zal de voor- en nadelen ten opzichte van het bestaande instrumentarium
in beeld brengen. Ik verwacht uw Kamer vóór de begrotingsbehandeling
over de uitkomsten te kunnen informeren.

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