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   125.000 banen en 35 regionale       
  Werkbedrijven 

 



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 

 



Wat is een baan? 
 

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

• Een volledige baan = 25 verloonde uren per week 

• De nulmeting kan nieuw inzicht geven in het 
gemiddeld aantal verloonde uren van personen uit 
doelgroep. 



Wie behoren tot de doelgroep 
banenafspraak en 
quotumheffing? 

 

• Mensen die niet WML kunnen verdienen en onder 
de Participatiewet vallen 

• Huidige Wajongers 

• Mensen met een Wsw-indicatie 

• Mensen met een Wiw- of ID-baan 

• Voorrang bij plaatsing (afspraak 
Werkkamer):Wajongers en  
Wsw’ers op de wachtlijst 

 



Doelgroepregister 
 

• UWV legt register aan en beheert doelgroepregister 

• Basis voor nulmeting en monitoring 

• Opgenomen: alle mensen die meetellen voor 
banenafspraak en quotumheffing  na plaatsing bij 
reguliere werkgever 

 



UWV voert nulmeting en monitor 
uit 

Nulmeting 

• UWV meet de doelgroep werkzaam per 1-1- 2013 en 
koppelt doelgroepregister met polisadministratie 

Monitor  

• Jaarlijks  

• Actuele aantal extra banen afgezet tegen banen in de 
nulmeting 

• Beoordeling  realisatie banenafspraak 

 



Wanneer wordt quotumheffing 
geactiveerd? 

• Aantal extra banen niet gerealiseerd 

• Afzonderlijk voor sector overheid en sector niet-
overheid 

• Na overleg met sociale partners en VNG 

• Besluit via de Ministerraad 



Worden inleenverbanden 
meegeteld? 
 • Ja, bij inlenende sector/werkgever  

• Oplossing gevonden voor: 

o inleenverbanden gedurende baanafspraak 

o inleenverbanden voor de quotumheffing 

oWsw-detacheringen  

• Uitgewerkt in lagere regelgeving  



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 

 



Wsw-detacheringen 
 

 

 

 

• Wsw-detacheringen tellen mee, 
opgenomen in de nulmeting  

• Bij baanafspraak: extra (t.o.v nulmeting) 
Wsw-detacheringen tellen mee als 
vrijgevallen werk (bij gemeente of sw-
bedrijf) is herbezet door mensen in beschut 
werk  

• Bij quotumheffing tellen alle extra Wsw-
detacheringen mee, herbezetting niet 
vereist  



Quotumheffing 
 

• Quotumheffing individuele werkgevers met 25 of 
meer werknemers (uitgedrukt in verloonde uren) 

• Indien niet aan quotum voldoen jaarlijks een heffing  

• Bij activering quotum word percentage bepaald  

• Percentage wordt jaarlijks vastgesteld 

 



Verschil banenafspraak en quotumheffing 

 



De reeks voor de banenafspraak en 
activering quotumheffing 

Reeks voor beoordeling activering quotum (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 



Uitvoering quotumheffing 

 
• Aparte heffing werknemersverzekering 

• UWV verwerkt gegevens – Belastingdienstloket naar  
werkgevers. 

• UWV stelt vast welke werkgevers quotumplichtig zijn 
en 

• stelt jaarlijks heffing vast per werkgever 
(basisregister en polisadministratie). 

• Belastingdienst verzendt beschikking en 

• int heffing, bezwaar en beroep mogelijk 

 



Lagere regelgeving 

• AMvB regelt 

• Verloonde uren, bepaling quotumtekort 

• Registratie, informatieverstrekking 

• Beoordeling verdienmogelijkheid 

•Ministeriële regeling regelt  

• Indeling sectoren, aantallen te realiseren banen 

•Berekening ingeleende mensen uit de doelgroep en 
quotumpercentage 



  Nog andere vragen? 
 



Doelgroepen Participatiewet en 
Wet Banenafspraak en quotum 

 



Tijdpad quotumheffing 

 
 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• www.samenvoordeklant.nl is er ook in het 
nieuwe jaar! Houd de website in de gaten.  

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

