
CONCEPT

Voorstel van wet 
tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een opslag op de 
basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet 
participatiebijdrage quotumdoelstelling)
Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 
enz.enz.enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de arbeidsparticipatie van 
werknemers met een beperking, die met ondersteuning van de gemeenten naar arbeid worden 
begeleid, te bevorderen en daarmee het volume van de uitkeringen te beperken door een 
werkgeversbijdrage te heffen in de vorm van een opslag op de basispremie 
Arbeidsongeschiktheidsfonds indien de werkgever niet of onvoldoende de quotumdoelstelling haalt 
en slechts tot invoering van deze regeling over te gaan indien de in het Sociaal Akkoord 
overeengekomen garantstelling voor extra banen voor deze doelgroep niet wordt gehaald;
Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij 
deze:
Artikel I
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A

In artikel 33, eerste lid, wordt “bedoelde basispremie” vervangen door: bedoelde basispremie, het 
heffen van de opslag, bedoeld in artikel 37,.  
B
Na artikel 36 wordt twee artikelen met opschrift ingevoegd, luidende:
Artikel 37 Nominale opslag basispremie inschakeling arbeidsbeperkten

1. Ter bevordering van de participatie van werknemers, die door de colleges van burgemeester en 
wethouders worden ondersteund bij de arbeidsinschakeling wordt de basispremie verhoogd met 
een nominale opslag, waarvan de hoogte varieert naar de mate waarin werkgevers werknemers als 
bedoeld in het tweede en derde lid in dienst hebben en die wordt vastgesteld overeenkomstig dit 
artikel.
2. Het eerste lid is van toepassing voor een werknemer die:
a. met ondersteuning bij de arbeidsinschakeling van het college van burgemeester en wethouders 
op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet naar een dienstbetrekking is 
toegeleid, en
1°.  van wie door het UWV is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk 
minimumloon, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Participatiewet, of
2°. die geïndiceerd was als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening of een nog geldende 
indicatiebeschikking heeft op grond van artikel 11 van die wet, zoals dat artikel luidde voor de 
datum van inwerkingtreding van artikel II van de invoeringswet Participatiewet.
b. recht op arbeidsondersteuning of een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten heeft. 
3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt voorts als werknemer beschouwd een werknemer 
die werkzaam is in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 7 van de Wet sociale 
werkvoorziening.
4. Voor de toepassing van het eerste lid wordt niet als werknemer beschouwd de werknemer die 
arbeid verricht in een dienstbetrekking in de zin van artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening 
of in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën werkgevers worden 
aangewezen waarvoor het eerste lid niet van toepassing is.
6. Voor de hoogte van de opslag, bedoeld in het eerste lid, worden bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur regels gesteld, waarbij voor de bepaling van de mate waarin werkgevers 
werknemers als bedoeld in het tweede, derde of zevende lid in dienst hebben een onderscheid kan 
worden gemaakt naar werkgevers die behoren tot verschillende sectoren of sectoronderdelen als 
bedoeld in artikel 95. 



7. Voor de bepaling van de mate waarin een werkgever de desbetreffende werknemers in dienst 
heeft, bedoeld in het eerste en zesde lid, kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald 
dat categorieën werknemers die aan hem ter beschikking zijn gesteld om voor hem onder zijn 
toezicht en leiding arbeid te verrichten worden beschouwd als werknemers waarop het eerste lid 
van toepassing is. In dat geval worden deze categorieën werknemers voor de toepassing van het 
eerste lid niet geacht in dienstbetrekking te staan tot de werkgever die deze werknemers ter 
beschikking heeft gesteld.
8. De inspecteur stelt de opslag, bedoeld in het eerste lid, vast bij voor bezwaar vatbare 
beschikking gehoord het UWV en in overeenstemming met het UWV.
9. De inspecteur stelt in geval van overgang van een onderneming in de zin van artikel 662 van 
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede in geval van een dergelijke overgang bij faillissement, 
de vastgestelde opslag, bedoeld in het eerste lid, opnieuw bij voor bezwaar vatbare beschikking 
vast voor de werkgever die een onderneming of een deel daarvan verkrijgt en voor de werkgever 
die een deel van zijn onderneming overdraagt.
10. De inspecteur is bevoegd tot herziening van de beschikking, bedoeld in het achtste lid, indien 
de opslag, bedoeld in dat lid, is berekend op grond van onjuiste gegevens of dat gegevens voor de 
vaststelling van de opslag onjuist zijn berekend. De inspecteur stelt de herziening vast bij voor 
bezwaar vatbare beschikking gehoord het UWV en in overeenstemming met het UWV. Deze 
bevoegdheid kan worden toegepast uiterlijk tot 5 jaar na de dagtekening van de oorspronkelijke 
beschikking die wordt herzien.

Artikel 37a Registratie arbeidsbeperkten

1. Het UWV draagt zorg voor de inrichting en de adequate werking van de registratie van 
arbeidsbeperkten en is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens 
met betrekking tot de verwerking van gegevens ten behoeve van deze registratie.
2. Het UWV verwerkt in de registratie arbeidsgehandicapten de gegevens over personen die 
werkgevers als werknemer als bedoeld in artikel 37, tweede, derde en zevende lid, in dienst 
kunnen nemen met het oog op het bevorderen van de arbeidsdeelname van deze personen en ten 
behoeve van de vaststelling van de opslag, bedoeld in artikel 37, eerste lid.
3. De colleges van burgemeester en wethouders verstrekken het UWV de gegevens over de 
personen, bedoeld in de artikel 37, tweede lid, onderdeel a, en het derde lid, die noodzakelijk zijn 
voor de gegevensverwerking, bedoeld in het eerste lid. 
4. Het UWV is bevoegd gegevens die het verwerkt voor de uitvoering van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en voor de uitvoering van de taak, bedoeld 
in artikel 30d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, te verwerken ten 
behoeve van de registratie, bedoeld in het eerste lid.
5. Het UWV en de rijksbelastingdienst zijn bevoegd de gegevens, die zij verwerken in de 
polisadministratie op grond van artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en 
inkomen tevens te verwerken voor zover deze noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de opslag, 
bedoeld in artikel 37, eerste lid.
6. Het UWV is bevoegd op verzoek van de werkgever aan deze mee te delen of de door de 
werkgever aangeduide persoon is opgenomen in de registratie, bedoeld in het eerste lid, voor de 
vaststelling of deze persoon een werknemer is als bedoeld in artikel 37, tweede, derde en zevende 
lid.
7. De colleges van burgemeester en wethouders en het UWV informeren de persoon op wie de 
gegevens betrekking hebben over de verwerking van zijn gegevens op grond van dit artikel 
voordat de gegevens worden vastgelegd in de registratie, bedoeld in het eerste lid, of worden 
verstrekt met het oog op die vastlegging.
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld, in ieder geval 
met betrekking tot:
a. de inrichting, de gegevensset en de wijze van verkrijging van de gegevens van de registratie, 
bedoeld in het eerste lid,
b. de minimale en maximale geldigheidsduur van de registratie van de persoon en het vervallen 
van de registratie van de persoon, en
c. de vaststelling, bedoeld in artikel 37, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder ten eerste, ten 
behoeve van de opname van personen in de registratie, bedoeld in het eerste lid.



C

Aan artikel 59 wordt een lid toegevoegd, luidende:
9. In afwijking van het eerste lid wordt de nominale opslag, bedoeld in artikel 37, eerste lid, bij 
wege van aanslag geheven met overeenkomstige toepassing van de voor de heffing van de 
inkomstenbelasting geldende regels, met uitzondering van 3.154 van de Wet inkomstenbelasting 
2001. Voor de toepassing van dit artikel wordt de beschikking, bedoeld in artikel 37, achtste, 
negende, en tiende lid, aangemerkt als een aanslag.

D

In artikel 114 wordt na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende:
d. de nominale opslag op de basispremie op grond van artikel 37;.
E
Artikel 115, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel g wordt "artikel 118" vervangen door: artikel 118, onderdeel a,.
2. Na onderdeel g een onderdeel ingevoegd, luidende:
h. de gelden die door toepassing van artikel 118, onderdeel b, worden overgeheveld naar het Rijk;.
F
Artikel 118 komt te luiden:
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent:
a. de overheveling van gelden uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds naar de Werkhervattingskas;
b. de overheveling van gelden uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds naar het Rijk ten behoeve van 
de financiering van uitkeringen en re-integratievoorzieningen op grond van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, en de financiering van uitkeringen en re-
integratievoorzieningen op grond van de Participatiewet.



G
Na artikel 122a wordt een artikel met opschrift ingevoegd, luidende:
Artikel 122b Inwerkingtreding opslag bij niet bereiken quotum

1. De artikelen 37, 59, negende lid, 114, onderdeel d, 115, onderdeel h, en artikel 118, onderdeel 
b, treden in werking op een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip waarbij nadere 
regels kunnen worden gesteld voor de invoering, indien het aantal werknemers, bedoeld in artikel 
37, tweede, derde en zevende lid in onvoldoende mate is toegenomen ten opzichte van het aantal 
van deze werknemers op 1 januari 2013, waarbij dit op verschillende wijze beoordeeld kan worden 
in verschillende sectoren als bedoeld in artikel 95. 
2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor het bepalen van de toename, bedoeld in het 
eerste lid, en voor de werknemers in bepaalde soorten dienstbetrekkingen die in verband hiermee 
worden gelijkgesteld met die, bedoeld in artikel 37, tweede, derde en zevende lid.
3. Ten aanzien van de werknemers, bedoeld in het tweede lid, zijn de artikelen 37 en 37a van 
overeenkomstige toepassing.
Artikel II
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat 
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.  
Artikel III Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet participatiebijdrage quotumdoelstelling.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand 
zullen houden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma


