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Participatiewet: 
activering vanuit de bijstand

Iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan 

werken maar niet in staat is het wettelijk minimum-

loon te verdienen, valt straks onder één regeling. 

Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de 

WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet 

sociale werkvoorziening) en mensen met arbeids-

vermogen in de Wajong. De Participatiewet moet 

ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt zo veel mogelijk in een reguliere baan 

werken. Een bewuste keuze is om alle beschikbare 

budgetten te bundelen, oftewel de schotten tussen 

de regelingen en budgetten te laten verdwijnen. 

Bezuiniging
De Participatiewet moet leiden tot minder 

bureaucratie en regeldruk. Niet genoemd wordt dat 

er een bezuinigingsdoel achter zit. Dit is uiteraard 

wel degelijk het geval. Met minder geld, meer 

mensen plaatsen. Met name de budgetten van de 

WsW (sociale werkplaatsen) worden fors minder. 

Ook WsW’ers moeten zoveel mogelijk geplaatst 

worden in reguliere arbeid, eventueel met een 

loonkostensubsidie. Benoemd wordt dat door het 

samenvoegen en decentraliseren van de regelingen 

op de lange termijn € 1,7 miljard wordt bezuinigd.

Loonkostensubsidie 
Het kabinet en de sociale partners hebben in het 

sociaal akkoord afgesproken extra banen te creëren 

voor WsW’ers en Wajongers. Om werkgevers 

hierbij financieel te ondersteunen, kunnen zij een 

loonkostensubsidie ontvangen.  

De loonkostensubsidie komt in de plaats van de 

bestaande regeling voor loondispensatie. Het 

verschil is dat bij loondispensatie de arbeids-

gehandicapte werknemers eerst een aantal jaren 

minder dan het minimumloon verdienen. Door de 

loonkostensubsidie verdienen zij minstens het 

minimumloon, waardoor ze ook een volwaardig 

pensioen kunnen opbouwen.

De loonkostensubsidie geldt voor mensen met  

een arbeidsbeperking die wel arbeidsvermogen 

hebben, maar niet in staat zijn om 100% van het 

wettelijke minimumloon te verdienen. De loon-

kostensubsidie kan nooit hoger zijn dan 70% van  

het minimumloon. Werkt de arbeidsgehandicapte 

parttime (bijvoorbeeld omdat hij een medische 

urenbeperking heeft), dan ontvangt de werkgever 

subsidie voor het verschil tussen de naar rato 

verminderde loonwaarde en het naar rato 

verminderde minimumloon. De loonkostensubsidie 

heeft geen maximumduur. Wel moet de loonwaarde 

elk jaar opnieuw worden bepaald.

De Tweede Kamer is op 20 februari akkoord gegaan met 
de Participatiewet. Als de Eerste Kamer ook zijn akkoord 
geeft, gaat de Participatiewet op 1 januari 2015 in.

de loonkostensubsidie  

vervangt de loondispensatie
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Verschil tussen minimumloon en cao-loon  
voor rekening werkgever
Werkgevers ontvangen een aanvulling op de 

loonwaarde van de werknemer tot aan het 

wettelijke minimumloon. Betaalt de onderneming 

de werknemer meer dan het minimumloon  

– bijvoorbeeld omdat het cao-loon hoger ligt –  

dan komt het deel boven het minimumloon  

voor rekening van de werkgever. 

Loonwaarde moet jaarlijks worden bepaald
Belangrijk is de bepaling van de loonwaarde. 

Gemeenten moeten in een verordening regels 

vastleggen over de wijze waarop de loonwaarde 

wordt vastgesteld. Het bepalen van de loonwaarde 

behoort niet tot de kerncompetenties van de 

gemeente. Bovendien is voor gemeenten niet 

duidelijk op welke wijze zij de verordening  

moeten invullen. Het is verwonderlijk dat deze 

taak niet bij het UWV is neergelegd. 

Nadeel is dat gemeenten verschillend de loon-

waarde kunnen gaan vaststellen. Gemeenten 

moeten afspraken maken met regionale werk-

bedrijven over de minimumeisen waaraan een 

methode ter bepaling van de loonwaarde moet 

voldoen. Komen deze eisen niet of niet tijdig  

tot stand, dan zal de regering minimumeisen 

in lagere regelgeving vastleggen. 

Combinatie loonkostensubsidie en 
mobiliteitsbonus niet mogelijk 
Naast de loonkostensubsidie kan een 

werkgever recht hebben op de no-riskpolis, 

werkplekaanpassingen en proefplaatsing. 

Het is niet mogelijk om zowel een loonkosten-

subsidie als een mobiliteitsbonus te ontvangen.  

Als de loonwaarde hoger is dan 100% van het 

minimumloon maar werknemer wel arbeids-

beperkt is, blijft er gewoon recht bestaan op  

de mobiliteitsbonus van € 7000,- voor de eerste  

drie jaar. 

Boete quotumregeling 
De Quotumwet is een aanvulling op de Participatie-

wet en moet ervoor zorgen dat werkgevers banen 

creëren voor arbeidsbeperkten. Het quotum zou 

eerst worden vastgesteld op 5%, maar uit de 

concepttekst blijkt dat het percentage variabel 

wordt. Alleen als werkgevers de komende jaren 

onvoldoende banen realiseren voor arbeids-

gehandicapten, treedt de Quotumwet in werking. 

Eind 2015 vindt het eerste meetmoment plaats. Uit 

het eerste concept blijkt dat het kabinet kiest voor 

een variabel percentage voor het in dienst nemen 

van arbeidsgehandicapten. 

Daarmee vervalt het vaste quotum van 5% dat  

in het regeerakkoord was afgesproken. Banen 

worden straks uitgedrukt in verloonde arbeidsuren. 

Voor het quotum betekent dit dat een jaarlijks  

te berekenen percentage van het totaal aantal 

verloonde arbeidsuren door mensen met een 

arbeidsbeperking moet worden ingevuld.

Voldoet een werkgever met 25 of meer werk-

nemers niet aan het quotum, dan is hij een heffing 

verschuldigd van € 5.000 per niet ingevulde 

arbeidsplaats. De heffing is een nominale opslag  

op de basispremie voor het Arbeidsongeschikt-

heidsfonds (Aof). De basispremie is voor alle 

bedrijfstakken gelijk. 


