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van de betrokken werkgever of werkne- is bedoeld voor een beperkt verdienvermogen in de beginfase van het dienstmer de hoogte van de aanspraak op
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Daarbij kan gedacht worden aan werkprestatie van een arbeidsgehandicapte
werknemer in een bepaalde functie ten nemers die werken met een jobcoachondersteuning. Voor diegenen die aan
gevolge van ziekte of gebreken duidede voorwaarden voldoen, kan de terlijk minder is dan de arbeidsprestatie,
mijn van vijf jaar worden verlengd.
Het bestuur van het Landelijk instituut
sociale verzekeringen,
Gelet op artikel 7, van de Wet op de
(re)integratie arbeidsgehandicapten;

Uit: Staatscourant 1998, nr. 217 / pag. 9

1

