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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34194 

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met 

harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 29 september 2015 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel A 

13 (Karabulut) waarmee het aantal beschutte werkplaatsen van 30000 wettelijk wordt 

geborgd 

 

Dit amendement regelt dat iedere gemeente beschutte werkplekken realiseert. Krachtens 

AMvB wordt vastgesteld hoeveel beschutte werkplekken per gemeente dienen te worden 

gerealiseerd. Dit gebeurt naar rato van het inwonersaantal van de gemeente. In de AMvB 

wordt op basis van de in de Participatiewet vastgestelde volumeontwikkeling beschut werk 

geregeld binnen welke termijn deze 30.000 beschutte werkplekken moeten worden 

gerealiseerd. 

 

Indiener is van mening dat het aantal beschutte werkplekken per gemeente wettelijk 

geborgd dient te worden. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna een vijfde van de gemeenten 

niet voornemens is om beschutte werkplekken te realiseren. Dit druist in tegen de in het 

sociaal akkoord gemaakte afspraak voor 30.000 beschutte werkplekken. 

Verworpen. Voor: de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP.  
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Diverse artikelen 

10 (Karabulut) dat regelt dat de horizonbepaling met betrekking tot de no risk-polis uit het 

wetsvoorstel wordt geschrapt 

 

Dit amendement regelt dat de horizonbepaling met betrekking tot de no risk-polis uit het 

wetsvoorstel wordt geschrapt. Het wetsvoorstel voorziet in een uniforme no-riskpolis via 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) voor gemeenten en werkgevers. 

 

Het wetsvoorstel regelt dat de no-riskpolis na vijf jaar vervalt (na 2020). De regeling die is 

getroffen in de Participatiewet keert dan terug, met inbegrip van de financiering via het 

gemeentefonds voor de jaren vanaf 2021. Dit amendement bewerkstelligt dat de no-

riskpolis niet komt te vervallen in 2021 – en zodoende niet wordt teruggekeerd naar 

financiering vanuit het gemeentefonds – maar blijft voortbestaan.  

 

Indiener is van mening dat de in het wetsvoorstel opgenomen horizonbepaling voor de no-

riskpolis onwenselijk is aangezien de no-riskpolis hierdoor na vijf jaar automatisch komt te 

vervallen. De no-riskpolis is een van de weinige instrumenten uit de Participatiewet die 

uniform kan worden ingezet. Het past derhalve niet deze te beëindigen, tenzij uit evaluatie 

anders blijkt. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP.  

 

 

Artikel III, onderdeel 11, en artikel VII, onderdeel C 

9 (Karabulut) dat regelt dat mensen met een medische beperking, die is ontstaan voor hun 

achttiende verjaardag of tijdens hun studie, en die met een voorziening zelfstandig het 

wettelijk miniumloon kunnen verdienen, bij inwerkingtreding van het quotum direct aan de 

doelgroep worden toegevoegd 

 

Indiener is van mening dat het voorliggende wetsvoorstel moet gelden voor de gehele 

doelgroep, die na inwerkingtreding van de Quotumwet onder het banenquotum zal vallen. 

Bij de behandeling van de Quotumwet heeft een Kamermeerderheid uitgesproken dat 

mensen met een medische beperking, die is ontstaan voor hun achttiende verjaardag, of 

tijdens hun studie en met een voorziening zelfstandig het Wettelijk Minimumloon (WML) 

kunnen verdienen, bij inwerkingtreding van het quotum aan de doelgroep toe moet worden 

gevoegd. Indiener is van mening dat deze groep bij inwerkingtreding van het voorliggende 

wetsvoorstel meteen in aanmerking moet komen voor de ondersteunende instrumenten.  

 

In artikel 38b, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv) 

wordt bepaald dat onder «arbeidsbeperkte» mede wordt verstaan een persoon die naar het 

oordeel van het UWV wegens ziekte of gebrek ontstaan voordat de leeftijd van 18 jaren is 

bereikt of in de tijd dat hij studerende was, een belemmering ondervindt in het verrichten 

van arbeid in dienstbetrekking, een voorziening ontvangt en zonder die voorziening niet in 

staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon. In het voorgestelde artikel 29b, 

elfde lid, van de Ziektewet is vervolgens bepaald dat een dergelijke werknemer onder de 
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quotumheffing valt, maar pas nadat de quotumheffing voor die betreffende werknemer is 

geactiveerd. Artikel 49, eerste lid, onderdeel g, van de Wfsv kent een soortgelijke bepaling. 

Verworpen. Voor: Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en 

de SP. 

 

 

Invoegen Artikel VIIIa 

11 (Karabulut) dat regelt dat een evaluatiebepaling aan het wetsvoorstel wordt toegevoegd 

 

Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling aan het wetsvoorstel toegevoegd. 

Indiener is van mening dat het effect van de harmonisatie van de mobiliteitsbonus drie jaar 

na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel in beeld dient te worden gebracht. Dit omdat er 

weinig inzicht is in de effectiviteit van de mobiliteitsbonus en dit instrument na vijf jaar 

weer zal verdwijnen.  

Indien de evaluatie voor een meerderheid van de Tweede Kamer aanleiding vormt om de 

mobiliteitsbonus voor de doelgroep te continueren, is er twee jaar de tijd om met nieuwe 

wetgeving te komen.  

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

 

 

Moties 

 

14 (Karabulut) over harmoniseren van de jobcoachregeling 

Verworpen. Voor: de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP. 

 

15 (Karabulut) over verbreden van het doelgroepenregister 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

16 (Karabulut en Kerstens) over het maken van afspraken over beschutte werkplekken 

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 

Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

17 (Kerstens en Nijkerken-De Haan) over de inzet van de financiële middelen voor de 

mobiliteitsbonus vanaf 2021 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en 

de SP. 

 


