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Inhoud van de sessie 

• Wet banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten 

• Banenafspraak en quotumheffing 

• Recente ontwikkelingen 

• Doelgroepregister 

 
 



Wat regelt de wet? 

1. banenafspraak 

2. doelgroep banenafspraak en quotum 

3. doelgroepregister 

4. nulmeting en monitoring 

5. meetellen van inleenverbanden 

6. overgang banenafspraak naar quotum 

7. quotumheffing 

 



De banenreeks banenafspraak en 
activering quotumheffing 

Reeks banenafspraak en quotumheffing (x 1000) 

 

 

 
 

Baanafspraak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 struc 

Overheid  3.0 6.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

Markt  6.0 14.0 23.0 31.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 



Wat is een baan? 

• Uitgangspunt: het aantal ‘verloonde uren’ 
(bestaand gegeven in de polisadministratie) 

• Een volledige baan = 25,5 verloonde uren per 
week) 

• Alle werkgevers kunnen bij de banenafspraak 
voor de banen zorgen. 

 



Banenafspraak en Quotum 
Banenafspraak  Quotumheffing  

Vrijwillige afspraak (sociaal akkoord)  Wettelijke ‘stok achter de deur’  

Alle werkgevers kunnen banen realiseren Alleen van toepassing op werkgevers met 25 of meer 
medewerkers  

Alleen onderscheid tussen sector overheid en sector 
niet-overheid van belang  

Heffing op individueel werkgeversniveau  

Inleenverbanden toegerekend aan inlenende sector  
Voor detacheringen vanuit de sw-sector geldt de eis van 
herbezetting door de nieuwe voorziening beschut werk 

Inleenverbanden toegerekend aan individuele 
inlenende werkgever met 25 werknemers of meer  

1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die 
geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen; 
2. Mensen met een Wsw-indicatie; 
3. Wajongers met arbeidsvermogen. 
4. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan  

Dezelfde doelgroep als bij de Banenafspraak. 
Toegevoegd is de groep:  
5. Mensen met een medische beperking die is ontstaan 
voor hun 18e verjaardag of tijdens studie die zonder 
voorziening geen WML kunnen verdienen, maar met 
voorziening wel.  

 

 



Inleenverbanden 

Banenafspraak 

• Meten op macro-niveau, niet op niveau individuele 
werkgever 

• Alle uitgeleende mensen doelgroep o.b.v. gegevens 
UWV en sw-sector in een jaar  

• Onderscheid: sector overheid marktsector 

Quotumheffing 

• Meting op niveau individuele werkgever. Nader 
uitgewerkt, speelt vanaf 2017 

 



Grootste misverstanden 

 

• Niet waar: de quotumregeling is er al 

• Niet waar: het quotumpercentage is 5 procent 

• Niet waar: mensen, dus ook Wajongers die 
meer dan WML verdienen, tellen niet mee 

• Niet waar: Veel Wajongers tellen na de 
herbeoordeling van UWV niet meer mee  

 



Recente ontwikkelingen 

• Tweede Kamer: 

–Aangenomen amendementen en moties 

–Nulmeting banenafspraak 

• Eerste Kamer 

–Behandeling 24 maart 

• Lagere regelgeving 



Doelgroepregister (1) 

Wat is het doelgroepregister? 

• Monitor voortgang banenafspraak 

• Vragen van werkgevers 

 

 

 



Doelgroepregister (2) 

In- en uitstroom in het doelgroepregister 

• Ambtshalve zijn opgenomen: Wajong, Wsw, 
WIW en ID 

• Instroom: indicatie banenafspraak 

• Uitstroom: einde grondslag dan nog 2 jaar tot 
einde kalenderjaar: 

– einde Wajong op 3 april 2015, dan tot 31 
december 2017 in het register 



Doelgroepregister (3) 

Wat staat in het doelgroepregister? 

• Burgerservicenummer 

• Grondslag (Wajong, Wsw, Participatiewet, 
WIW of ID) 

• Begindatum geldigheid registratie 

• Indien bekend: einddatum registratie 



Doelgroepregister (4) 

Hoe actueel is het register? 

• Mensen die onder de Participatiewet vallen 
worden (op termijn) dagelijks toegevoegd 

• De Wajong-gegevens worden maandelijks 
vernieuwd 

• De WSW, ID en WIW-gegevens worden 1x per 
jaar vernieuwd 



Doelgroepregister (5) 

Informatie uit het doelgroepregister 

• Werkgevers 
– informatie over (kandidaat) werknemers op BSN-niveau 

• Burgers (nu nog niet) 
– Informatie over opname in register 

• Gemeenten (nu nog niet) 
– Informatie over inwoners op BSN-niveau 



Doelgroepregister (6) 

Privacy en het register 

• De gegevens vallen onder de wet bescherming 
persoonsgegevens 

• Alleen verstrekking aan bevoegde personen 

• Alleen gegevens of iemand in het register is 
opgenomen, geen verstrekking van de 
grondslag 

• Er kan vrij niet gezocht worden in het register 

 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedagen:  

– 16 april in Nieuwegein  

– 28 mei in Veenendaal 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl

