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Geachte mevrouw Klijnsma,  

 

Op 15 juli jl. ontvingen wij het wetsvoorstel Participatiebijdrage quotumdoelstelling. Het voorstel 

biedt de wettelijke basis voor heffing van een participatiebijdrage. Het tijdstip van 

inwerkingtreding is afhankelijk gesteld van nakoming van de afspraken uit het Sociaal Akkoord. 

Dit tijdstip wordt bij AMvB nader bepaald. Een eerste beoordeling van de noodzaak tot 

inwerkingtreding is in 2016 voorzien. Bij deze beoordeling worden de bereikte resultaten 

vergeleken met die van de nulmeting, die in 2013 wordt uitgevoerd. Dit wetsvoorstel heeft naar 

verwachting ingrijpende gevolgen voor de regeldruk van bedrijven als de bepalingen van deze 

wet op enig tijdstip in de toekomst worden geactiveerd. Daarom brengen wij advies uit. Ons 

advies treft u hieronder aan. 

 

Wij stellen vast dat de doelstelling van deze wet nauw verbonden is met die van de 

Participatiewet. Het maatschappelijk en economisch belang om het doel van de beide wetten, 

de verhoging van de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten, te realiseren is groot. Wij 

hebben in ons advies over de Participatiewet
1
 al aangegeven dat vele condities moeten worden 

vervuld om deze participatie te kunnen verhogen. Daartoe behoren ook het werkbaar zijn van 

regels voor burgers en bedrijven en het achterwege blijven van onnodige drempels of onnodige 

irritaties. Vanuit dit perspectief hebben wij naar dit wetsvoorstel gekeken. Het wetsvoorstel 

bevat een aantal tekortkomingen, die wij met dit advies in kaart brengen. Wij koppelen aan deze 

tekortkomingen aanbevelingen. Deze hebben ten doel de eenvoud te bevorderen en de 

onnodige drempels en irritaties weg te nemen en de regeldruk merkbaar te verminderen.  

 

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? 
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Wetgeving meest aangewezen instrument? 

Het doel van de wet is om de arbeidsparticipatie, van de in de wet gedefinieerde groep 

arbeidsgehandicapte werknemers, te vergroten. Om dit doel te bereiken schetst de toelichting 

het belang van de afspraak met sociale partners om 100.000 extra banen in de marktsector te 

scheppen. De overheid zorgt voor 25.000 extra banen voor deze werknemers. De toelichting 

stelt dat “een baangarantie die vrijwillig door werkgevers wordt gegeven beter is dan een door 

de overheid opgelegde verplichting”
2
. Daarmee geeft de toelichting in feite aan dat (deze) 

wetgeving als instrument om het doel te verwezenlijken hoogstens als “second best” kan 

worden gezien. Met deze constatering door de wetgever behoeft de beantwoording in de 

toelichting van de eerste vraag van het toetsingskader een betere onderbouwing. Immers als 

vrijwillige afspraken van werkgevers niet het doel doen bereiken, waarom zou dan moeten 

worden aangenomen dat dit met de wettelijke quotumverplichting als ”second best” wel zal 

gebeuren? Een toereikende onderbouwing is temeer aangewezen, nu de wet naar verwachting 

ingrijpende gevolgen voor de regeldruk van bedrijven gaat hebben. Het feit dat deze wet met de 

sociale partners is afgesproken maakt beantwoording van deze vraag niet minder relevant.  

 

Wij adviseren om in de toelichting op de wet de beantwoording van de vraag of 

wetgeving het meest aangewezen instrument is om het doel te bereiken van een 

toereikende onderbouwing te voorzien.  

 

Ontbreken van een kwantitatieve berekening van de regeldruk 
Het is op dit moment niet zeker dat regeldruk als gevolg van dit wetsvoorstel gaat optreden. Dat 

komt omdat over inwerkingtreding van het wetsvoorstel op zijn vroegst in 2016 een besluit zal 

worden genomen. Het indienen van dit wetsvoorstel dient als “een stok achter de deur” bij de 

uitvoering van de afspraken uit het Sociaal Akkoord. Om deze reden ziet u er van af om bij dit 

wetsvoorstel de regeldruk kwantitatief in beeld te brengen. Een berekening zou pas ter 

gelegenheid van de AMvB over inwerkingtreding aan de orde (kunnen) zijn.  

Wij zijn van mening dat een kwantitatieve berekening van de regeldruk nu al noodzakelijk is. Wij 

zien daartoe de volgende redenen:  

• De wettekst noch de toelichting van het wetsvoorstel geeft aan dat de (totale) regeldruk 

een rol speelt bij het opstellen van de AMvB over inwerkingtreding. Daarmee is onzeker of 

(de omvang van) de regeldruk in de afweging over het al dan niet invoeren van de 

participatiebijdrage een rol gaat spelen. Enkel het al dan niet voldoen aan de afspraken uit 

het Sociaal Akkoord lijkt op dat moment doorslaggevend te zijn.  

• Het wetsvoorstel bevat niet uitsluitend de wettelijke basis voor de participatiebijdrage. Het 

bevat ook al een aantal specifieke bepalingen over de bijdrage zelf, die impact hebben op 

de regeldruk. Een voorbeeld hiervan is de bepaling over het mee laten wegen van 

ingeleende arbeidskrachten uit de doelgroep bij vaststelling van de hoogte van de bijdrage. 

Doordat deze specifieke bepalingen al in de wet zijn verankerd, staan deze (en de 

verwachte regeldruk als gevolg hiervan) niet meer ter discussie bij het vaststellen van de 

AMvB over inwerkingtreding. 

• De toelichting is op het punt van regeldruk inconsistent. Het bevat wel een kwalitatieve 

beschrijving van de regeldruk en trekt de conclusie dat door bepaalde keuzes de extra 
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administratieve lasten zo veel mogelijk worden beperkt. De kwantitatieve berekening 

ontbreekt echter. Deze is onmisbaar om deze conclusie in de toelichting te kunnen trekken. 

• De toelichting op het wetsvoorstel is niet helder over mogelijke regeldruk die voor bedrijven 

optreedt in de fase voorafgaand aan (het besluit tot) de invoering van de wet. Het lijkt erop 

dat het wetsvoorstel in deze fase toch al handelingen van werkgevers vraagt, namelijk dat 

werkgevers nu al moeten nagaan of zij werknemers in dienst hebben die behoren tot de 

doelgroep
3
.  

 

Wij adviseren om in de toelichting op het wetsvoorstel de eenmalige en structurele 

regeldruk niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief in beeld te brengen en dat niet in 

een later stadium te doen. 

 

Ontbreken van een complete kwalitatieve beschrijving van de initiële en structurele regeldruk 

Het wetsvoorstel bevat een korte kwalitatieve beschrijving van de regeldruk. Wij constateren dat 

in deze beschrijving de initiële regeldruk ontbreekt en de beschrijving van de structurele 

regeldruk niet volledig is. 

 

Bij de eenmalige regeldruk gaat het voor bedrijven in ieder geval om de volgende handelingen 

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

- Het vaststellen welke van de huidige werknemers deel uitmaken van de doelgroep van de 

wet; 

- Het bepalen van het aantal verloonde uren van de groep werknemers; 

- Het verzamelen en archiveren van documenten waaruit blijkt dat zij tot de doelgroep 

behoren (zo nodig opvraag van deze documenten bij UWV en gemeenten); 

- Het mogelijk instellen van bezwaar en het aantekenen van beroep over het wel of niet 

mogen/moeten meetellen; 

- Het verzamelen van informatie over de status van ingeleende uitzendkrachten die 

(mogelijk) tot de doelgroep behoren, en het archiveren en bewaren van deze 

documentatie; 

- Het aanpassen van de administratieve organisatie, processen en handboeken in bedrijven 

om de regeling te kunnen uitvoeren; 

- Het verwerven en implementeren van de rekentool om de hoogte van de 

participatiebijdrage te kunnen vaststellen;  

- Het aanpassen van de (geautomatiseerde) loonadministratie om de heffingsbijdrage te 

kunnen verwerken; 

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

mogelijk te maken. 

Het wetsvoorstel leidt – zo constateert ook de toelichting - tot een structurele toename van de 

regeldruk. De toelichting somt een aantal (extra) handelingen voor de werkgever op. Deze is 

echter verre van volledig.  
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De structurele regeldruk van het wetvoorstel bestaat in ieder geval uit de volgende handelingen: 

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

werknemers wordt overschreden. Uit oogpunt van consistentie met de overige onderdelen 

van de bijdrageregeling mag worden aangenomen dat het hier gaat om een beoordeling 

van de verloonde uren van de werknemers. Onduidelijk is of hierbij ook de ingeleende 

uitzendkrachten moeten worden meegeteld. Bij de bepaling van het aantal extra/nieuwe 

uren van arbeidsgehandicapte werknemers mag dat namelijk wel.  

- Het jaarlijks kennisnemen van de regels en het vaststellen van de hoogte van de nominale 

opslag.  

- Het vaststellen welke van de huidige werknemers deel uitmaken van de doelgroep van de 

wet. 

-  Het bepalen van het aantal verloonde uren van de groep werknemers. 

- Het verzamelen en archiveren van documenten waaruit blijkt dat zij tot de doelgroep 

behoren (zo nodig opvraag van de doelgroepverklaringen bij UWV en gemeenten). 

- 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. 

- Het verzamelen en archiveren van documenten waaruit blijkt dat deze uitzendkrachten tot 

de doelgroep behoren (zo nodig opvragen van de doelgroepverklaringen bij het 

uitzendbureau/detacheringsbureau, UWV en gemeenten). 

- Het verwerken van de gegevens over de verloonde uren van de huidige en nieuwe 

werknemers in de rekentool om het percentage in de loonadministratie en de loonaangifte 

te kunnen verwerken. 

- Het periodiek afdragen van de heffingsbijdrage. 

- Het ontvangen en kennisnemen van de (naheffings)beschikking van de belastingdienst 

over de participatiebijdrage. 

- Het eventueel instellen van bezwaar en beroep tegen de beschikking. 

- Het meewerken aan een controle en boekenonderzoek door de Belastingdienst. 

 

Wij adviseren de eenmalige en structurele regeldruk voor bedrijven volledig in beeld te 

brengen. 

 

Compensatie van toename van de regeldruk 

Hoewel een kwantitatief beeld van de regeldruk ontbreekt, bevat de toelichting als gezegd wel 

een korte kwalitatieve beschrijving van de regeldruk. Deze beschrijving duidt erop dat de 

regeldruk voor bedrijven bij inwerkingtreding zowel eenmalig als structureel zal toenemen. Deze 

toename betekent dat het kabinet zich extra inspanningen moet getroosten om de doelstelling 

om de regeldruk met netto € 2,5 mld. te verminderen te realiseren
4
. De toelichting biedt geen 

inzicht in de wijze waarop de structurele toename wordt gecompenseerd. 

 

Wij adviseren inzicht te geven in de wijze waarop de toename van de regeldruk wordt 

gecompenseerd. 
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Minder belastend alternatief voor voorgenomen vormgeving en wijze van vaststellen van de 

participatiebijdrage 
Een optimale werking van de arbeidsmarkt, ook voor de groep arbeidsgehandicapten, is 

gediend met draagvlak en instemming van de sociale partners. Nodig is ook dat de overheid bij 

de (uitvoering van de) afspraken optimaal haar rol vervult. Gezamenlijk commitment van sociale 

partners en overheid kan de uitvoering van het Sociaal Akkoord tot een succes maken. Het is 

wel zaak om het wetsvoorstel zo vorm en inhoud te geven dat voor bedrijven en burgers geen 

extra regeldruk optreedt. Dat geldt niet alleen voor de fase direct na invoering van het 

wetsvoorstel, maar ook voor die daaraan voorafgaat.    

 

Vanuit de noodzaak, die het kabinet tot een wettelijke regeling van een bijdrageplicht ziet, zijn 

er bij het vormgeven en inrichten van deze bijdrage twee mogelijkheden. Beide passen naar 

onze mening binnen de ruimte, die de gemaakte afspraken bieden. Zij verschillen in gevolgen 

voor de regeldruk van een individueel bedrijf.  

- Of bedrijven worden op hun individuele verantwoordelijkheid en prestatie aangesproken. 

Bedrijven moeten in deze benadering de eigen prestaties in een administratie vastleggen. 

Bij deze wijze van invulling van de bijdrageplicht is dan wel nodig dat alleen die bedrijven 

worden aangesproken, die niet of niet toereikend hun verantwoordelijkheid nemen of 

hebben genomen. Merkbaar minder regeldruk vereist dat bedrijven die in het verleden al 

wel hun verantwoordelijkheid hebben genomen, niet bijdrageplichtig worden, als zij de 

komende jaren – om hen moverende redenen – niet in staat zijn extra banen te scheppen.   

- Of bedrijven worden als collectief op hun verantwoordelijkheid aangesproken als de 

doelstellingen uit het Sociaal Akkoord niet worden gehaald. Deze benadering kan worden 

gegrond op het gegeven dat het Sociaal Akkoord met het collectief van bedrijven (en 

overheid) is aangegaan. Worden de doelstellingen niet gehaald, dan zijn alle bedrijven in 

Nederland bijdrageplichtig. De individuele bedrijven hoeven bij deze wijze van invulling van 

de bijdrageplicht geen afzonderlijke administratie aan en bij te houden. 

In beide benaderingen (individueel en collectief) moet er worden gemeten en gerekend. Uit 

informatie van uw ministerie begrijpen wij dat de noodzakelijke nulmeting en de vervolgmeting 

in 2016 naar alle waarschijnlijkheid door het CBS zullen worden uitgevoerd. Dit gebeurt op 

basis van bij het CBS beschikbare informatie over de omvang van bedrijven, het aantal 

arbeidsgehandicapten en de verloonde uren. Uw departement verwacht dat bij deze metingen 

geen regeldruk voor bedrijven zal optreden. De bedrijven zullen niet (actief) in deze metingen 

worden betrokken (dus geen enquête onder werkgevers).  

 

Het wetsvoorstel maakt de keuze de bijdrageplicht aan het presteren van het individuele bedrijf 

te koppelen. Neemt een bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet dan volgt voor het bedrijf een 

bijdrageplicht. Is eenmaal besloten tot het activeren van de bijdrageplicht, dan moeten – in de 

thans gemaakte keuze - individuele werkgevers (met meer dan 25 werknemers) informatie gaan 

verzamelen en vastleggen om deze in een – nog te ontwikkelen - rekentool in te vullen. Met de 

rekentool wordt de hoogte van de bijdrage berekend (zie ook onze kwalitatieve beschrijving van 

de regeldruk op pagina 3 en 4). Vervolgens moeten bedrijven de uitkomsten van de toepassing 

van de rekentool in de loonadministratie en periodieke loonaangifte verwerken. 
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Gegeven de voor bedrijven te verwachten administratieve belasting bij een individuele 

verantwoordelijkheid valt er vanuit het oogpunt van regeldruk veel voor te zeggen om voor een 

collectieve verantwoordelijkheid van bedrijven te kiezen. Zou deze worden overwogen dan is er 

een minder belastend alternatief voor handen om de hoogte van de bijdrage te bepalen. Na 

activering van de participatiebijdrage zouden de metingen van het CBS kunnen worden 

gecontinueerd om te bepalen in welke mate bedrijven in de daarop volgende jaren nieuwe 

banen voor de doelgroep scheppen. Dit kan dan op dezelfde wijze gebeuren als bij de 

nulmeting en de meting van 2016. De uitkomst van deze jaarlijkse (CBS-)beoordeling kan 

vervolgens worden vertaald naar een opslag in het werkgeversdeel van de premie voor (één 

van) de werknemersverzekeringen. Er treedt bij deze berekenings- en heffingswijze geen extra 

regeldruk voor bedrijven op. Bedrijven kunnen (en moeten) bij collectieve verantwoordelijkheid 

elkaar erop aanspreken om de doelstelling van de arbeidsparticipatie te bereiken. Doen zij dat 

niet dan betalen zij recht evenredig mee aan de participatiebijdrage. 

 

Wij adviseren in het wetsvoorstel - als minder belastend alternatief voor bedrijven – te 

voorzien in de mogelijkheid van een collectieve verantwoordelijkheid van bedrijven bij 

het niet halen van de doelstelling.  

Bij de keuze voor collectieve verantwoordelijkheid adviseren wij de participatiebijdrage 

jaarlijks vast te stellen op basis van een door het CBS te verrichten meting en de 

uitkomsten van de meting te vertalen in een opslag in het werkgeversdeel van de premie 

voor (één van) de werknemersverzekeringen. 

 

Minder belastend alternatief voor het voorgestelde gebruik van de rekentool bij een keuze voor 

een individuele verantwoordelijkheid van bedrijven 

Op basis van het wetsvoorstel kunnen uitsluitend bedrijven met 25 of meer werknemers met de 

bijdrageplicht worden aangesproken. Dat zijn er op basis van CBS-cijfers ca. 30.000 van de in 

totaal ruim één miljoen bedrijven in Nederland. In de toelichting op het wetsvoorstel is vermeld 

dat zij met behulp van een te ontwikkelen rekentool gegevens moeten genereren ter bepaling 

van de hoogte van de participatiebijdrage. Daartoe moeten door de werkgever gegevens 

(waaronder de verloonde uren) in de tool worden ingebracht. Vrijwel al deze gegevens zijn 

afkomstig uit de loonadministratie van het bedrijf. De uitkomsten van de berekening met de tool 

moeten vervolgens weer in de loonadministratie en loonaangifteketen worden geïmporteerd. 

Dat is nodig om loonaangifte met inbegrip van de participatiebijdrage te kunnen doen. De 

rekentool is dus in zekere zin een “bypass” op de loonadministratie en de loonaangifteketen van 

het bedrijf. De extra regeldruk die door deze “bypass” optreedt kan worden voorkomen door de 

rekentool in de loonadministratie en loonaangifteketen te incorporeren.  

 

Wij adviseren om bij de thans in het wetsvoorstel gemaakte keuze voor individuele 

verantwoordelijkheid van bedrijven- als minder belastend alternatief - de rekentool ter 

bepaling van de hoogte van de participatiebijdrage in de loonadministratie en 

loonaangifteketen te incorporeren. 
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Extra regeldruk door onderscheid van bedrijven in grootte op basis van het aantal 

werknemers  

Met de voorgestelde regeling ontstaan in de praktijk twee groepen bedrijven, namelijk bedrijven 

met minder en die met 25 of meer werknemers. De eerste categorie is bij onvoldoende 

presteren geen bijdrage verschuldigd, de tweede categorie wel. Hiermee wordt opnieuw een 

indeling van bedrijven geïntroduceerd en toegevoegd aan de reeks, die al in andere wet- en 

regelgeving (bijvoorbeeld de Wet op de ondernemingsraden) voorkomt. De voorgenomen 

indeling is (zeker) afwijkend als hierbij met verloonde uren gewerkt gaat worden. 

Op het risico van extra regeldruk door verschillende wijzen van indelen van bedrijven en het 

hanteren van verschillende grenzen bij deze bedrijfsindelingen hebben wij al in ons advies over 

de premiedifferentiatie voor flexibele arbeidsrelaties gewezen
5
. Wij brengen opnieuw onder de 

aandacht dat het zeer gewenst is om eerst tot een uniforme (wijze van) indeling van bedrijven 

(naar bedrijfsgrootte) te komen, alvorens weer een nieuwe wijze van indeling te introduceren. 

Diversiteit in grenzen en criteria verhoogt onnodig de regeldruk voor bedrijven, en kan aldus de 

doorgroei van ondernemingen belemmeren. 

 

Wij adviseren om tot een uniforme (wijze van) indeling van bedrijven naar bedrijfsgrootte 

voor alle bestaande en toekomstige wet en regelgeving te komen, alvorens in dit 

wetsvoorstel weer een nieuwe wijze van indeling van bedrijven op te nemen. 

 

Extra regeldruk door gedragseffecten als gevolg van de grens van 25 werknemers 

Het wetsvoorstel kent een grens van 25 werknemers. Mochten uitzendkrachten en/of 

gedetacheerd personeel hierbij buiten beschouwing (moeten) worden gelaten, dan kan dit ertoe 

leiden dat kleine bedrijven (tot 25 werknemers) bij groei in ruimere mate gebruik gaan maken 

van dit type personeel. Dit voorkomt dat zij onder het heffingsregiem komen te vallen. Ook is 

mogelijk dat zij voorafgaand aan het eerste jaar van invoering bestaande arbeidsrelaties 

omzetten in een uitzend/detacheringsrelatie. Deze gedragseffecten hebben extra regeldruk voor 

bedrijven tot gevolg.  

 

Wij adviseren aan te geven hoe dit risico van (extra) regeldruk bij ingeleend/ 

gedetacheerd personeel kan worden voorkomen. 
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Eindoordeel  

Onze bevindingen geven aan dat het wetsvoorstel en de toelichting de gevolgen voor de 

regeldruk niet kwantitatief in beeld brengen. Bovendien ontbreekt een toereikende motivering 

van wetgeving als aangewezen instrument om het doel van de wet te bereiken. Het 

wetsvoorstel bevat bovendien onvolkomenheden, die de regeldruk voor bedrijven negatief 

(kunnen) beïnvloeden.  

 

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

 

Hoogachtend, 

 

(w.g.)      

 

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


