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Bijlage(n) 

 

Geachte mevrouw Klijnsma,  

 

Met brief van 19 december 2013 ontvingen wij van u het gewijzigde wetsvoorstel Participatie-

bijdrage quotumdoelstelling. Over een eerdere versie van het wetsvoorstel is aan u op  

19 augustus 2013 een advies
1
 uitgebracht. Ook voor de huidige versie van het wetsvoorstel 

geldt dat het naar verwachting ingrijpende gevolgen voor de regeldruk van bedrijven heeft. Dat 

is het geval als de bepalingen van deze wet op enig tijdstip in de toekomst worden geactiveerd. 

Nieuw in dit gewijzigde wetsvoorstel is dat het ook gevolgen voor de regeldruk van burgers 

heeft. Ons advies over het gewijzigde wetsvoorstel treft u hieronder aan. 

 

Het maatschappelijke en economische belang van deze wet en die van de Participatiewet om 

de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten te verhogen is groot. Wij hebben al in onze 

adviezen over de Participatiewet
2
 en de vorige versie van dit wetsvoorstel

3
 aangegeven, dat 

vele condities moeten zijn vervuld om deze participatie te verhogen. Daartoe behoren ook het 

werkbaar zijn van regels voor burgers en bedrijven en het achterwege blijven van onnodige 

drempels of onnodige irritaties. Ook nu hebben wij vanuit dit perspectief naar het wetsvoorstel 

gekeken. Wij beperken deze reactie tot de effecten voor de regeldruk, die als gevolg de 

wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie optreden. Voor de overige gevolgen en onze 

daarop betrekking hebbende adviespunten verwijzen wij u kortheidshalve naar ons advies van 

19 augustus 2013. Die overige gevolgen en adviespunten betreffen: 

- De inzet van wetgeving als instrument om de beleidsdoelen te realiseren; 

- De berekening van de eenmalige en structurele regeldruk voor bedrijven; 

- De compensatie van de toename van de regeldruk; 

- Ons minder belastend alternatief voor voorgenomen vormgeving en wijze van 

vaststellen van de participatiebijdrage; 

- De extra regeldruk door onderscheid van bedrijven in grootte op basis van het aantal 

werknemers. 

  

                                                      
1
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Wij beoordelen de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder 

belastende alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

 

Aangezien de eerste toetsvraag reeds uitgebreid aan de orde is geweest in ons advies over de 

vorige versie van het wetsvoorstel, richten wij ons in dit advies op de tweede en derde vraag. 

Het beantwoorden van deze vragen bleek problematisch omdat ook voor het gewijzigde 

wetsvoorstel geldt dat de gevolgen voor de regeldruk niet of onvolledig in beeld zijn gebracht. 

Hieronder schetsen wij de tekortkomingen in de berekeningen van de regeldruk. 

 

Onvolledige beschrijving van de initiële en structurele regeldruk voor bedrijven 

Het wetsvoorstel bevat een korte beschrijving van de regeldruk. Deze beperkt zich tot het in 

beeld brengen van enkele administratieve lasten. De berekeningen bij het wetsvoorstel 

besteden geen aandacht aan de inhoudelijke nalevingskosten die met dit wetsvoorstel voor 

bedrijven optreden. Zo moeten werkgevers hun administratieve organisatie en systemen 

aanpassen om aan de nieuwe wet uitvoering te kunnen geven. Wij constateren verder dat in de 

beschrijving de eenmalige regeldruk voor bedrijven ontbreekt en de beschrijving van de 

structurele regeldruk voor bedrijven niet volledig is. 

 

Bij de eenmalige regeldruk voor bedrijven ontbreken in ieder geval de volgende handelingen en 

kosten: 
- Het kennisnemen van de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor het bedrijf; 

- Het aanpassen van de loon-/financiële administratie om de heffing van de 

participatiebijdrage te kunnen verwerken; 

- Het aanpassen van het P&O-beleid gericht op arbeidsgehandicapte werknemers 

(aannamebeleid); 

- Het aanpassen van de P&O-beschrijvingen, handboeken en processen, onder meer voor 

het uitvoeren van een check op (doelgroep)status van nieuwe werknemers; 

- Het inrichten van de administratie en de organisatie om controle op de beschikkingen van 

de inspecteur te kunnen uitvoeren;  

- Het inrichten van de administratie en de organisatie om controle door de Belastingdienst 

mogelijk te maken. 

Bij de structurele regeldruk van het wetvoorstel voor bedrijven ontbreken in ieder geval: 

- Het jaarlijks beoordelen en vaststellen of per 1 januari al dan niet de grens van 25 

werknemers wordt overschreden.  

- Het jaarlijks kennisnemen van de nieuwe regels en de hoogte van de nominale opslag;  

- Het bewaken of voldoende werknemers uit de doelgroep in dienst zijn;  

- Het verzamelen (check bij UWV) en het archiveren van documenten waaruit blijkt dat zij tot 

de doelgroep behoren; 

- Het verzamelen van gegevens ter beantwoording van de vraag welke van de ingeleende 

uitzendkrachten deel uitmaken van de doelgroep van de wet en het bepalen van het aantal 

verloonde uren van deze groep werknemers; 
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- Het ontvangen en kennisnemen van de (naheffings)beschikking van de inspecteur over de 

participatiebijdrage. 

 

Wij adviseren de berekeningen van de eenmalige en structurele regeldruk voor bedrijven 

te completeren met de inhoudelijke nalevingskosten die voortvloeien uit bovengenoemde 

handelingen. 

 

Ontbreken van beschrijving en berekening van de initiële en structurele regeldruk voor 

burgers 

Nieuw is dat het gewijzigd wetsvoorstel ook de wettelijke basis legt voor een doelgroepen-

register van arbeidsgehandicapten, die in de quotumregeling meetellen. Deze registratie wordt 

door UWV bijgehouden. Het wetsvoorstel introduceert de verplichting om aan betrokkenen 

melding te doen van opname in het register. Deze meldingsplicht van opname in het register 

leidt voor de betrokken burgers tot extra regeldruk. Zij zijn tijd kwijt met het kennisnemen van 

deze melding en een eventueel gebruik van het correctierecht. In de toelichting ontbreekt een 

beschrijving en berekening van deze regeldruk.  

 

Wij adviseren een beschrijving en berekening van de eenmalige en structurele regeldruk 

voor burgers aan de toelichting toe te voegen. 

 

Minder belastend alternatief voor voorgenomen melding aan burgers  
UWV en gemeenten moeten personen die tot de doelgroep van de quotumregeling behoren, 

informeren over opname in de registratie en het doel van die opname. Op welke wijze dat in de 

uitvoeringspraktijk wordt vormgegeven, is in de toelichting niet vermeld. Om de regeldruk voor 

deze groep personen beperkt te houden verdient de aanbeveling om de betrokken burgers hier 

niet afzonderlijk over te informeren. Zo mogelijk moet deze berichtgeving worden geïntegreerd 

in de overige berichten van gemeenten of UWV. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als UWV tegelijk 

met de toekenning van een Wajong-uitkering of ondersteuning melding doet van de opname in 

de registratie. Voor gemeenten zou dat kunnen als dat tegelijk gebeurt met de beslissing over 

het niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.  

 

Wij adviseren u als minder belastend alternatief de berichtgeving over opname in de 

doelgroepenregistratie te integreren in de overige berichtgeving aan de doelgroep.  

 

Wij stellen vast dat de toegezonden herziene versie van het wetsvoorstel nog niet alle 

aandachtspunten uit ons eerdere advies wegneemt. Voor die overige adviespunten verwijzen 

wij naar ons eerdere advies. Verder constateren wij dat de mogelijke gevolgen voor de 

regeldruk kwalitatief niet of onvolledig in beeld zijn gebracht en kwantitatief niet zijn berekend. 

Hierdoor onderschat de berekening de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de regeldruk. 

Daarom sturen wij een afschrift van deze brief naar de coördinerende bewindspersonen, zodat 

zij rekening kunnen houden met deze onvolledigheid bij het bepalen van de daadwerkelijke 

netto-reductie van het kabinetsbeleid.  
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Eindoordeel  

Onze bevindingen geven aan dat ook voor het nieuwe wetsvoorstel de gevolgen voor de 

regeldruk niet kwantitatief in beeld zijn gebracht. Bovendien ontbreekt ook in deze versie een 

toereikende motivering van wetgeving als aangewezen instrument om het doel van de wet te 

bereiken. Het nieuwe wetsvoorstel neemt bovendien niet de onvolkomenheden van de vorige 

versie weg, die de regeldruk voor bedrijven negatief (kunnen) beïnvloeden. 

 

Het voorgaande overwegende adviseren wij het wetsvoorstel niet in te dienen. 

 

 

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest,  
 

Hoogachtend, 

 

(w.g.)      

 

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


