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• Actualiteit banenafspraak en quotumregeling:

o huidige situatie;

o vereenvoudiging wet banenafspraak;

o vervolgtraject vereenvoudiging;

o overige informatie.

Inhoud van de presentatie



• Eind 2017 bijna 37.000 extra banen.

• Veel commitment en energie om mensen aan het 

werk te helpen.

• Commitment kan niet altijd worden omgezet in extra 

banen.

• Onder andere door de complexiteit van het huidige 

systeem.

• Het realiseren van extra banen staat voorop. 

Systemen moeten dit doel ondersteunen.

Huidige situatie



• Onderdeel van het brede offensief:

o De 125.000 extra banen moeten er komen.

o Markt en overheid realiseren afgesproken banen.

o Focus op extra banen, niet op waar ze 

meetellen.

o Minder administratieve lasten.

o Inkoop kan meetellen mee bij de inkopende 

werkgever.

o Werkgevers belonen die meer banen realiseren.

Vereenvoudiging Wet banenafspraak



• Banenafspraak:

o Opheffen onderscheid overheid/markt.

o Meer mogelijkheden om banen te realiseren door 

samenwerking.

o Overheid blijft verantwoordelijk voor haar aandeel.

• Quotumregeling:

o Nieuwe vormgeving quotumregeling.

o Quotumregeling als stok achter de deur.

o Bonus/malus systeem.

Contouren vereenvoudiging banenafspraak



• Bonus/malus systeem:

o inclusiviteitsopslag;

o bonus per gerealiseerde baan;

o netto effect: heffing per individuele werkgever;

o banen via inleen/inkoop kunnen in overleg 

meetellen bij de inlener/inkoper.

Contouren vereenvoudiging quotumregeling



• Opschorten heffing via wetsvoorstel ‘deactivering en 

uitstel quotumheffing’.

• Contourenbrief van 20 november schetst de 

contouren en randvoorwaarden.

• Definitieve vormgeving in overleg met betrokken 

partijen.

• Eind juni 2019 duidelijkheid over de inhoud van de 

vereenvoudigde wet banenafspraak.

• Wetsvoorstel in tweede helft 2019 naar de Tweede 

Kamer.

Vervolgtraject



• Anticipatie op wetsvoorstel deactivering en uitstel 

quotomheffing:

o Quotumgroep wordt toegevoegd aan de 

doelgroep banenafspraak.

o Mensen die zijn uitgestroomd via de t+2-regel 

worden weer opgenomen in het 

doelgroepregister.

o Recht op no-riskpolis en LKV voor bovenstaande 

groepen.

Overige informatie



Vragen



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 27 november 

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019

– 14 maart - 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



