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Geachte mevrouw Klijnsma, 

 

U heeft ons verzocht over de gevolgen voor de regeldruk voortvloeiend uit het Wetsvoorstel 

harmonisering instrumenten Participatiewet te adviseren.
1
 Dit wetsvoorstel harmoniseert twee 

instrumenten uit de Participatiewet: de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus. Het honoreert 

daarmee het daartoe strekkende verzoek van de Werkkamer.  

 

Wij doen u in dit advies een aantal voorstellen ter verdere beperking van de regeldruk. Onze 

voorstellen maken een eenvoudiger en eenduidiger uitvoering voor bedrijven mogelijk. Ook 

zorgen zij er voor dat een optimale dienstverlening aan werkgevers geborgd is. Bovendien 

constateren wij dat de harmonisering van de instrumenten beperkt blijft tot de periode van 2016 

tot en met 2020. Het wetsvoorstel heeft daarmee het karakter van een horizonwet. Dat betekent 

dat vanaf 2021 opnieuw gevolgen voor de regeldruk kunnen optreden. In ons advies zullen wij 

ook ingaan op de regeldruk die mogelijkerwijs in 2021 optreedt. 

 

Toetsingskader 

Bij de beoordeling van de gevolgen voor de regeldruk hebben wij het volgende toetsingskader 

gehanteerd:  

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? 

 

Gelet op de aard en inhoud van het wetsvoorstel, namelijk de harmonisatie van bestaande 

instrumenten en regelingen, richt ons advies zich met name op de vragen 2 en 3. Onze 

adviespunten volgen hieronder. 
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Voorkom bij ziekte van de werknemer dubbele meldingsplicht voor werkgevers 

Vanaf 2015 is het mogelijk dat werknemers behorend tot de doelgroep van de gemeenten bij 

ziekte een beroep kunnen doen op de no-riskpolis van UWV. In 2015 berust deze mogelijkheid 

op afspraken tussen UWV en gemeenten. Vanaf 2016 berust het op een wettelijke bepaling. 

Vanaf dat jaar betaalt UWV bij een beroep op de no-riskpolis het ziekengeld aan de werkgever. 

Het bedrag aan ziekengeld wordt daarbij verminderd met het bedrag aan loonkostensubsidie. 

De gemeente betaalt tijdens ziekte de loonkostensubsidie aan de werkgever door.
2
 Dit betekent 

dat zowel UWV als gemeente van de ziekte van de werknemer op de hoogte moeten zijn. De 

Ziektewet verplicht de werkgever tot een ziekmelding bij UWV. Over een melding aan de 

gemeente is echter niets wettelijk geregeld. Dit brengt het risico met zich mee dat de werkgever 

bij inrichting van het uitvoeringsproces niet alleen een melding aan het UWV maar ook aan de 

gemeente moet doen. Wij constateren overigens dat het wetsvoorstel de kwantitatieve effecten 

van een dubbele meldingsplicht ten onrechte niet in beeld brengt. Ten einde het risico van een 

dubbele meldingsplicht weg te nemen moet het uitvoeringsproces zo worden ingericht, dat 

UWV de gemeente van de ziekte van de werknemer op de hoogte stelt.  

 

Wij adviseren u er voor te zorgen dat in geval van ziekte van de werknemer UWV de 

gemeente hiervan op de hoogte stelt, zodat de werkgever geen afzonderlijke melding van 

ziekte aan de gemeente hoeft te doen.  

Reduceer de complexiteit en ondoorzichtigheid als gevolg van de verschillende 

wetgevingsregimes 

Voor de doelgroep “mensen met een arbeidsbeperking” van gemeenten leidt invoering van  

het wetsvoorstel voor burgers en bedrijven tot drie verschillende elkaar in de tijd opvolgende 

regimes: 

 

TIJDVAK REGIME 

Tot 2016 Lokale regelgeving op basis van de afspraak tussen VNG 

en UWV over een beroep op de no-riskpolis UWV. 

2016 tot en met 2020 No-riskpolis en mobiliteitsbonus conform de Wet 

harmonisering instrumenten Participatiewet  

Na 2020 Lokale regelgeving, no-riskpolis is afhankelijk van wijze 

van invullen polis door gemeente  

 
De regeling verandert in betrekkelijk korte tijd drie keer qua wetgevingsregime, wijze van 

uitvoering en uitvoeringsverantwoordelijkheid. Voorkomen moet worden dat bedrijven als gevolg 

van complexiteit en ondoorzichtigheid een onjuist beeld van de inhoud van de regeling vormen 

en niet (meer) weten bij wie zij moeten aankloppen voor no-riskpolis en mobiliteitsbonus. De 

vele veranderingen kunnen hen ontmoedigen om kandidaten uit de doelgroep aan te nemen. 

Op maat gesneden voorlichting en communicatie zullen de bereidheid onder bedrijven doen 

toenemen.  

Verder is het van belang dat UWV en gemeenten bij toepassing van de no-riskpolis en 

mobiliteitsbonus aangeven wat de gevolgen zijn voor niet alleen het lopende wetgevingstijdvak, 
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maar ook die voor het daaropvolgende tijdvak. Bied bedrijven in individuele situaties helderheid 

over of, wanneer en welke handeling zij in een volgend tijdvak moeten verrichten. Gelet op de 

complexiteit en de aanstaande veranderingen in de regeling is ook een doorzendplicht aan de 

bevoegde instantie gewenst in geval van melding bij een verkeerde instantie. Wanneer in het 

volgend tijdvak een andere uitvoerder verantwoordelijk wordt, is – bij gebreke van een 

overgangsregeling – nodig dat een ambtshalve dossieroverdracht naar de nieuwe uitvoerder 

plaatsheeft. Zo wordt voorkomen dat bedrijven zich opnieuw moeten melden en reeds bij de 

overheid bekende informatie moeten aanleveren.  

 

Wij adviseren u: 

- een op maat gesneden voorlichting die de interesse en bereidheid onder 

ondernemers stimuleert; 

- de communicatie op gevals- en dossierniveau met bedrijven en burgers niet te 

beperken tot de gevolgen voor het toepasselijke wettelijke regime, maar daarbij ook 

in te gaan op de gevolgen voor het daarop volgend (wetgevings)tijdvak; 

- ambtshalve dossieroverdrachten naar nieuwe uitvoerders mogelijk te maken; 

- een doorzendplicht voor meldingen te introduceren, als deze meldingen bij een 

verkeerde instantie is gedaan. 

 

Beperk het aantal verandermoment in de regeling  

In de periode van 2016 tot 2021 wordt na evaluatie bezien of en op welke wijze de no-riskpolis 

kan c.q. moet worden gecontinueerd. Dat geeft ons aanleiding tot het plaatsen van de volgende 

kanttekeningen.  

 

Bereidheid en enthousiasme onder bedrijven zijn cruciaal om de doelstellingen van de 

Participatiewet te verwezenlijken. Voortdurend veranderen van toepasselijke regelgeving, zoals 

bij deze regeling is voorzien, maakt bedrijven onzeker en terughoudend en werkt niet 

bevorderlijk voor de bereidheid onder ondernemers. Dit risico is bij deze regeling zeker 

aanwezig, omdat niet alleen het regime verandert, maar ook de uitvoering en de 

uitvoeringsverantwoordelijke. Deze elkaar opvolgende veranderingen leiden telkens tot 

(nieuwe) kennisnemingskosten en aanpassingskosten. Dit pleit ervoor om het aantal 

verandermomenten in deze wet te beperken en de regeling op zijn minst in materieel opzicht 

vanaf 2021 ongewijzigd te laten. 

 

Wij adviseren u zich in te spannen om er voor te zorgen dat de regeling van de no-

riskpolis vanaf 2021 materieel ongewijzigd blijft. 

Beschrijving en berekening van de regeldruk behoeft enige aanvulling in de toelichting 

De toelichting geeft een schets van de structurele effecten die voor bedrijven optreden als 

gevolg van de voorstellen tot harmonisering. Voor wat betreft de no-riskpolis is de verwachting 

dat er geen extra administratieve lasten voor bedrijven en burgers optreden. Door de toename 

van de omvang van de doelgroep die in aanmerking komt voor de mobiliteitsbonus, nemen de 

structurele administratieve lasten wel toe, namelijk met 3.700 uren, wat gelijk staat met een 

bedrag van € 135.000,-. Na 2020 komen deze extra lasten te vervallen, omdat de regeling dan 

eindigt. Deze beschrijving van de structurele effecten is daarmee volledig, met dien verstande 

dat zij wel aanvulling behoeft indien de dubbele meldingsplicht bij ziekte niet wordt voorkomen.  
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De toelichting bij de regeling besteedt geen aandacht aan de eenmalige nalevingskosten. 

Hierover is contact geweest met medewerkers van uw ministerie, waaruit bleek dat de 

eenmalige kosten voor bedrijven en burgers als verwaarloosbaar worden beschouwd. Wij 

voorzien echter de volgende eenmalige kosten als gevolg van het wetsvoorstel: 

- De kennisnemingskosten voor bedrijven en burgers als gevolg van de veranderingen in de 

wettelijke regimes per 1 januari 2016 en 1 januari 2021 (bijvoorbeeld wijziging in de wijze 

van ziekmelden, het al dan niet in mindering brengen van de loonkostensubsidie, de 

verlaging van de mobiliteitsbonus en het eindigen van de mobiliteitsbonus, etc.). 

- De kosten van wijzigingen die bedrijven in de administratieve processen (o.a. de financiële 

administratie en handboeken en procesbeschrijvingen P&O) moeten doorvoeren door de 

wijzigingen in de wetgevingsregimes per 1 januari 2016 en 1 januari 2021. 

Gelet op het feit dat het beleid alle werkgevers aanspreekt om bij te dragen aan het creëren van 

nieuwe banen voor de betreffende doelgroep, ligt het in de rede dat ook alle werkgevers kennis 

moeten nemen van de nieuwe regelgeving (inzake de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus). Op 

basis van de CBS-cijfers 2014 gaat het daarmee om een groep van circa 450.000 bedrijven met 

één of meer personeelsleden. Met een geschat tijdsbeslag van 5 minuten voor kennisname van 

alle wijzigingen en 10 minuten voor verwerking ervan in de processen bedraagt het extra 

tijdsbeslag voor bedrijven circa 112.500 uur. Dit staat gelijk aan eenmalige nalevingskosten van 

€ 4,1 mln. Naar onze mening is een dergelijke bedrag niet verwaarloosbaar, zeker niet nu er per 

1 januari 2016 ook nog sprake is van een geringe structurele toename van de administratieve 

lasten voor bedrijven door uitbreiding van de doelgroep voor de mobiliteitsbonus. 

 

Wij adviseren u de eenmalige kosten in de verantwoording en toelichting op het 

wetsvoorstel op te nemen en de proportionaliteit van deze kosten te motiveren.  

Eindoordeel  

Onze bevindingen geven aan dat het wetsvoorstel op een aantal punten kan worden verbeterd 

om zo de regeldruk voor burgers en bedrijven te verminderen. Ook is het nodig om de 

beschrijving en berekening van de effecten voor de regeldruk in de definitieve toelichting te 

completeren. 

 

Alles overwegende adviseren wij u het wetsvoorstel niet in te dienen, tenzij met onze 

adviespunten rekening wordt gehouden. 

 

 
Hoogachtend, 

 

w.g. 

 

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 


