Wijziging Regeling langdurig werkloze Wet
inschakeling werkzoekenden
SZW
8 december 1998/nr.
AM/RAW/98/39268
Directie Arbeidsmarkt
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Gelet op artikel 15, tweede lid, van de
Wet inschakeling werkzoekenden;
Besluit:
Artikel I
De Regeling langdurig werkloze Wet
inschakeling werkzoekenden1 wordt
als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel c, van het eerste lid, komt
te luiden:
c. die arbeidsgehandicapte is in de zin
van de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten;
Onderdeel d, van het tweede lid, komt
te luiden:
van wie de dienstbetrekking op grond
van de artikelen 11, onderdeel a, 13,
eerste lid, of 23, eerste lid, onderdeel
a, van de wet is beëindigd;

Artikel II
1. Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, onder
1, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1
januari 1998.
2. Artikel 1, onderdeel A, onder 1,
treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1
juli 1998.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 8 december 1998.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
K.G. de Vries.
1

Regeling van 18 december 1997, Stcrt. 249.

Toelichting

In de Regeling langdurig werkloze Wet
inschakeling werkzoekenden zijn, veelal met terugwerkende kracht tot en
B
met 1 januari 1998, enige kleine wijziNa artikel 2 wordt een nieuw artikel 2a gingen aangebracht.
ingevoegd, luidende:
Artikel I, onderdeel A, onder 1, zorgt
Artikel 2a. Afwijking minimumloonbe- ervoor dat meer expliciet wordt verwepaling
zen naar de inmiddels totstandgekoIndien een dienstbetrekking wordt
men Wet op de (re)integratie arbeidsaangegaan met een werknemer, die
gehandicapten. Een materiële
langdurig werkloze is op grond van
wijziging van de gelijkstelling van
artikel 2, tweede lid, onderdelen e, f
arbeidsgehandicapten met langdurig
en g, is artikel 15, tweede lid, van de
werklozen wordt niet beoogd. Deze
wet niet van toepassing voorzover in
bepaling werkt terug tot en met 1 juli
de eerdere dienstbetrekking artikel 15, 1998, de datum waarop de Wet op de
tweede lid, van de wet reeds is toege- (re)integratie arbeidsgehandicapten in
past.
werking is getreden. Onder 2 is nu
Het eerste lid is van overeenkomstige
nadrukkelijk met een langdurig werktoepassing op de langdurig werkloze,
loze gelijkgesteld de persoon van wie
bedoeld in artikel 2, derde lid, indien
de dienstbetrekking in de zin van de
die langdurig werkloze voorafgaand
Wet inschakeling werkzoekenden
aan zijn arbeid op een werkervarings- (WIW) is beëindigd op grond van artiplaats arbeid heeft verricht in een
kel 11, onderdeel a, 13, eerste lid, of
dienstbetrekking.
23, eerste lid, onderdeel a. Aan de
bestaande bepaling zijn de jongeren
C
toegevoegd van wie de dienstbetrekIn artikel 8, tweede lid, wordt ‘artikel
king op grond artikel 11, onderdeel a,
2, vierde lid’ vervangen door: artikel 2, of 23, eerste lid, is beëindigd. Dit werd
derde lid.
beleidsmatig al zo uitgedragen, maar
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was niet onderdeel a, uitdrukkelijk in
de Regeling langdurig werkloze Wet
inschakeling werkzoekenden opgenomen. In deze omissie is thans voorzien.
Artikel I, onderdeel B, heeft betrekking op de situatie dat een werknemer
vanuit de WIW uitstroomt naar een
reguliere, niet gesubsidieerde, baan,
vervolgens binnen één jaar onvrij-willig werkloos wordt en het gemeentebestuur binnen acht weken na die
datum verzoekt opnieuw in aanmerking te komen voor een dienstbetrekking. In de Regeling langdurig werkloze Wet inschakeling werkzoekenden is
al bepaald voor welke categorieën van
personen dergelijke terugkeermogelijkheden bestaan. Personen, ouder
dan 23 jaar, die gebruik maken van
deze mogelijkheid - en voorzover
nodig van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie weer
een WIW-verklaring krijgen - worden
vervolgens, bij strikte toepassing van
artikel 15, tweede lid, van de wet,
geconfronteerd met een loon dat
gedurende de eerste twee jaar van de
dienstbetrekking niet meer mag bedragen dan het minimumloon. Dit is ongewenst in de situatie dat betrokkene in
zijn eerdere dienstbetrekking in de
WIW reeds meer verdiende dan het
minimumloon en in de situatie dat
betrokkene reeds een deel van
genoemde periode van twee jaar heeft
doorlopen.
Beleidsmatig is altijd uitgedragen dat
dergelijke personen met instemming
van het gemeente-bestuur in principe
terug moet kunnen keren op hetzelfde
beloningsniveau en onder dezelfde
verdere arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld het voortzetten van de termijn
van twee jaar bedoeld in artikel 13,
eerste lid, van de WIW en het behoud
van hetzelfde aantal arbeidsuren,
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de
WIW) als in de eerdere dienstbetrekking op basis van de WIW was overeengekomen. Deze bepaling legt de
vanaf 1 januari 1998 gevolgde beleidslijn nu met terugwerkende kracht vast
in de Regeling langdurig werkloze Wet
inschakeling werkzoekenden. Deze
bepaling is van overeenkomstige toepassing in de situatie beschreven in het

1

derde lid van artikel 2 van de Regeling
langdurig werkloze Wet inschakeling
werk-zoekenden (van een werkervaringsplaats weer terugkeren in een
dienstbetrekking), indien de daar
bedoelde persoon voorafgaand aan
zijn werkervaringsplaats reeds in een
dienstbetrek-king in de zin van de
WIW werkzaam is geweest.
In de situatie dat iemand als jongere
(in de zin van de WIW) uitstroomt en
na de terugkeermogelijkheid geen jongere (in de zin van de WIW) meer is,
wordt bij een nieuwe dienstbetrekking
conform artikel 15, tweede lid, van de
wet het loon bepaald op niet meer dan
het van toepassing zijnde minimumloon naar rato van de arbeidsduur.
Voor de volledigheid wordt nog
opgemerkt dat een dergelijke jongere
bij de indeling in een van de categorieën genoemd in artikel 5, tweede lid,
overeenkomstig het zesde lid van artikel 7 van de regeling kan worden ingedeeld in de categorie van 2 tot 3 jaar
werkloosheid.
Artikel I, onderdeel C, betreft het
herstellen van een foutieve verwijzing.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
K.G. de Vries.
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