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Artikel IV
De bij de Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden behorende bijlagen 1, 2, en 3 worDe Minister van Sociale Zaken en
den voor het jaar 1999 vervangen door
Werkgelegenheid
nieuwe bijlagen 1, 2 en 3 die bij deze
Gelet op de artikelen 12, tweede lid en regeling behoren.
15, vijfde lid, van het Besluit uitvoering
en financiering Wet inschakeling werk- Artikel V
zoekenden;
Deze regeling treedt, met uitzondering
van artikel IV, in werking met ingang
Besluit:
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin zij wordt
Artikel I
geplaatst en werkt terug tot en met 1
Artikel 5 van de Regeling uitvoering en januari 1998.
financiering Wet inschakeling werkArtikel IV treedt in werking met
zoekende1 wordt als volgt gewijzigd:
ingang van 1 januari 1999.
In het eerste lid wordt ’f 2.666,= voor
het jaar 1998’ vervangen door:
Deze regeling zal met de toelichting
f 3.095,= voor het jaar 1998.
en de bijlagen in de Staatscourant worIn het tweede lid wordt ’f 5.108,= voor den geplaatst.
het jaar 1998’ vervangen door:
f 5.537,= voor het jaar 1998.
’s-Gravenhage, 8 december 1998.
In het derde lid wordt ’f 9.121,= voor
De Minister van Sociale Zaken en
het jaar 1998’ vervangen door:
Werkgelegenheid,
f 9.823,= voor het jaar 1998.
K.G. de Vries.
In het vierde lid wordt ’f 12.573,= voor
1 Stcrt. 1997, 249, laatstelijk gewijzigd bij de
het jaar 1998’ vervangen door:
regeling van 30 september 1998, Stcrt. 189.
f 13.237,= voor het jaar 1998.
In het vijfde lid wordt ’f 5.738,= voor
Toelichting
het jaar 1998’ vervangen door:
f 6.454,= voor het jaar 1998.
Artikel I
In het zesde lid wordt ’f 8.807,= voor
In de Regeling uitvoering en financiehet jaar 1998’ vervangen door:
ring Wet inschakeling werkzoekenden
f 9.485,= voor het jaar 1998.
(WIW) zijn bedragen opgenomen voor
In het zevende lid wordt ’f 7.836,=
de aanvullende kosten van de dienstvoor het jaar 1998’ vervangen door:
betrekkingen WIW. In verband met de
f 8.492,= voor het jaar 1998.
stijging van het wettelijk minimumIn het achtste lid wordt ’f 11.431,=
loon (WML) en van de overige kosten
voor het jaar 1998’ vervangen door:
zijn de normbedragen voor 1998 aanf 12.258,= voor het jaar 1998.
gepast.
Voorts is het normbedrag voor de
Artikel II
categorie –werklozen langer dan drie
Op of omstreeks 15 december 1998
jaar– extra verhoogd in verband met
wordt het uit artikel I voortvloeiende
de extra kosten uit hoofde van de colhogere vast budget bij wijze van voor- lectieve arbeidsovereenkomst.
schot in één keer voor het gehele jaar
De stijging van het WML en overige
1998 betaalbaar gesteld.
kosten is volledig in de verhoging van
de normbedragen verwerkt. Dit in
Artikel III
tegenstelling tot het jaar 1999 waar de
De bij de Regeling uitvoering en finan- kostenstijging voor een deel in het
ciering Wet inschakeling werkzoeken- normbedrag en voor een deel in een
den behorende bijlage 2 wordt voor
verhoging van het basisbedrag is verhet jaar 1998 vervangen door een
werkt. Doordat de kostenstijging vollenieuwe bijlage 2 die bij deze regeling
dig in het normbedrag is verwerkt en
behoort.
niet over de beide vergoedingen is ver-
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deeld is de stijging van de normbedragen in procenten hoger dan de toename van het wettelijk minimumloon en
de overige kosten. Dit brengt tevens
met zich mee dat de gewijzigde normbedragen in 1998 hoger zijn dan de
reeds vastgestelde normbedragen voor
het jaar 1999.
De bijstelling van de normbedragen
heeft terugwerkende kracht, zodat
gewijzigde norm-bedragen 1998 voor
het gehele jaar 1998 gelden.
In verband met de aanpassing van de
normbedragen zal het vaste budget
WIW worden verhoogd.
Artikel II
Het voorschot voor deze verhoging zal
op of omstreeks 15 december 1998
voor het gehele jaar 1998 betaalbaar
worden gesteld.
Artikel III
In artikel 19 van het Besluit uitvoering
en financiering WIW is een overgangsregeling opgenomen, waardoor de
desbetreffende gemeenten een deel
van het vaste budget en een deel van
het scholings- en activeringsbudget
kunnen aanwenden voor Fonds Sociale
Vernieuwingsactiviteiten (FSV) anders
dan arbeid. De jaaropgave 1998 is aangepast in verband met de verantwoording van deze FSV-uitgaven.
Artikel IV
Tevens worden de bij de Regeling uitvoering en financiering WIW behorende bijlagen 1, 2 en 3 voor het jaar 1999
vervangen door nieuwe bijlagen die bij
deze regeling behoren.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
K.G. de Vries.
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