Besluit van
houdende tijdelijke regels voor een experiment met de inzet van re-integratieinstrumenten voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikte personen (Tijdelijk
besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten)
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
, nr. 2022-0000063432, gedaan mede namens Onze Minister voor Armoedebeleid,
Participatie en Pensioenen;
Gelet op artikel 82a, eerste lid, onderdelen a, f en h, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van
);

, nr.

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
, nr.
, uitgebracht mede namens Onze Minister voor
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
Artikel 2. Doelstelling experiment
Bij wijze van experiment als bedoeld in artikel 82a, eerste lid, van de Wet SUWI wordt in afwijking
van de artikelen 30a, derde lid, onderdeel b, van de Wet SUWI, en 2:30 en 3:73a van de Wajong
onderzocht of de inzet van de re-integratie-instrumenten bedoeld in paragraaf 4.2 van de Wet WIA
en afdeling 5 van hoofdstuk 2 en afdeling 5 van hoofdstuk 3 van de Wajong de arbeidsparticipatie
stimuleert voor de personen bedoeld in artikel 30a, derde lid, onderdeel b, van de Wet SUWI en de
artikelen 1a:1, eerste lid, 2:4, eerste lid, en 3:8a, eerste lid, van de Wajong.
Artikel 3. Doelgroep
Voor deelname aan het experiment op basis van dit besluit komt in aanmerking de persoon die
een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op grond van hoofdstuk 6 van de Wet WIA of
duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft als bedoeld in de artikelen 1a:1, eerste
lid, 2:4, of 3:8a, eerste lid, van de Wajong.
Artikel 4. Inzet van re-integratie-instrumenten
1. Het UWV kan, in afwijking van de artikelen 30a, derde lid, onderdeel b, van de Wet SUWI,
en 2:30 en 3:73a van de Wajong, voor de persoon, bedoeld in artikel 3, de re-integratieinstrumenten inzetten, bedoeld in artikel 30a van de Wet SUWI, paragraaf 4.2 van de Wet
WIA, en afdeling 5 van hoofdstuk 2 en afdeling 5 van hoofdstuk 3 van de Wajong.
2. Het UWV kan de inzet van de re-integratie-instrumenten beëindigen wanneer de plichten
die zijn opgenomen in de re-integratievisie of het re-integratieplan, bedoeld in artikel 30a
van de Wet SUWI, niet worden nagekomen.

3. Het UWV beslist uiterlijk 31 december 2026 over de inzet van de re-integratieinstrumenten op grond van het eerste lid.
Artikel 5. Evaluatie
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt, in overeenstemming met Onze
Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, uiterlijk 1 april 2026 aan de StatenGeneraal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het experiment in de praktijk,
alsmede een standpunt inzake de voortzetting van dit besluit anders dan als experiment.
Artikel 6. Wijziging artikel 4
Artikel 4, derde lid, vervalt.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2023, met uitzondering van artikel 6, dat in
werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 8. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratieinstrumenten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.
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