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Afdeling:  Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 28 juli 2015  

Onderwerp: technische aanpassing re-

integratieverordening 

Participatiewet 

 Aan de raad.  

 

 

*Z005D25EB17* 
 

Beslispunten 

1. De gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 2015 vast te stellen. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Uw raad stelde in dit kader op 

8 december 2014 de daartoe gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 

2015 vast. Inmiddels zijn de VNG en het UWV overeengekomen dat de no-riskpolis 

van het UWV als tijdelijke oplossing ingezet kan worden voor de doelgroep van de 

banenafspraak. Dit is landelijk geregeld als tijdelijke overbrugging in 2015. Vanaf 

2016 zal een uniforme toepassing van de no-riskpolis wettelijk worden geregeld. Op 

grond daarvan moet de verordening, meer specifiek artikel 14, redactioneel worden 

aangepast. De wijzigingen zijn geel gearceerd. Tot slot zijn enkele kleine 

onvolkomenheden in de oude tekst hersteld. 

1.b Voorgeschiedenis 

Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het 

aanbieden van het instrument ‘no-riskpolis’, bedoeld om de kosten van ziekte voor 

werkgevers af te dekken. Er was echter slechts één commerciële aanbieder actief 

op de markt, i.c. Achmea, met een polis die enigszins vergelijkbaar was met de no-

riskpolis die door het UWV werd aangeboden voor de doelgroep Wajong. De 

voorwaarden van Achmea en het UWV bleken op een aantal punten substantieel 

van elkaar te verschillen, wat voor problemen in de werkgeversbenadering zou 

zorgen. Ook de Werkkamer – het landelijk overleg van VNG en Stichting van de 

Arbeid – vond het zeer onwenselijk dat er in het basispakket voor werkgevers 

(grote) verschillen zouden optreden tussen gemeenten en UWV. Na bestuurlijk 
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overleg heeft de staatssecretaris ingestemd met het voorstel om voor de doelgroep 

banenafspraak de no-riskpolis per 2016 wettelijk te harmoniseren. Achmea heeft 

zich inmiddels teruggetrokken. 

 

VNG en UWV hebben afgesproken dat de no-riskpolis van het UWV beschikbaar 

komt voor werkgevers. Dit betekent dat de gemeentelijke doelgroep van de 

banenafspraak met de no-riskpolis van het UWV gaat meelopen. Dit is een tijdelijke 

oplossing voor 2015. Vanaf 2016, als de wettelijke harmonisatie van de no-riskpolis 

is geregeld, hoeft dit niet meer in de verordening te worden opgenomen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het betreft een specifieke Werk & Inkomen-verordening. De wijzigingen zijn 

afgestemd met de gemeente Leiden, waardoor de verordeningen in  beide 

gemeenten inhoudelijk gelijk zijn. 

 

2 Beoogd effect 

Het in overeenstemming brengen van de Re-integratieverordening met de laatste 

ontwikkelingen en afspraken in het kader van de Participatiewet. 

 
3 Argumenten 

1.1 Draagt bij aan zorgvuldige regelgeving 

Door de “verouderde’ verordeningen redactioneel aan te passen aan de gewijzigde 

wetgeving, met correcte verwijzingen, dragen we bij aan een zorgvuldige overheid. 

 

1.2 Verplichting  

Gemeenten worden geacht de afspraken tussen UWV en VNG over de no-riskpolis in hun 

verordening te verwerken. Deze afspraken gelden alleen voor 2015. Zodra de wettelijke 

harmonisatie van de no-riskpolis in 2016 is gerealiseerd, zullen wij de dan opnieuw te 

wijzigen re-integratieverordening ter vaststelling aan uw raad voorleggen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 
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5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Na besluitvorming door uw raad zullen beide verordeningen worden gepubliceerd in de 
Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en de Gemeenschappelijke 
Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de no-riskpolis worden gedekt binnen het beschikbare re-integratiebudget, 

thans onderdeel van de integratie-uitkering Sociaal Domein. Het UWV brengt de kosten 

van de no-riskpolissen die in 2015 verstrekt worden, pas in 2016 in rekening. Geadviseerd 

wordt hiervoor middelen te reserveren. Mocht dat nodig zijn, zullen wij te zijner tijd vragen 

deze middelen via een resultaatbestemming mee te nemen naar 2016.  

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: - 


