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De Europese commissie heeft onlangs een voorstel aangenomen 
om meer vrouwen in het bestuur van grote bedrijven te krijgen. Het 
streven is om besturen van grote bedrijven voor veertig procent uit 
vrouwen te laten bestaan. Dat gaat blijkbaar niet vanzelf en als iets 
niet vanzelf gaat, is een quotum handig. Iets wat ook niet vanzelf 
gaat, is de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. Er zijn in 
Nederland naar schatting 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten en deze 
groep kent een arbeidsparticipatie van zo’n 36,5 procent. terwijl rond 
1980 Nederland volgens lubbers ‘ziek’ was, is Nederland anno 2012 
arbeidsgehandicapt. Een quotum gaat nu uitkomst bieden.

rEvIval vaN HEt  
arBeidsgehandiCaptenquotum

P
vdA en VVD zijn in 
het regeerakkoord 
een quotum van vijf 
procent overeengeko-
men voor bedrijven 
vanaf vijfentwintig 

werknemers voor het aannemen 
van arbeidsgehandicapten. Zo’n 
quotum is een aantal maal eerder 
geïntroduceerd. Zo werd in 1947 
de Wet plaatsing mindervalide 
arbeidskrachten (WPMV) aan-
genomen. Hierin werd bepaald 
dat een werkgever met minimaal 
twintig werknemers, twee pro-
cent mindervalide werknemers in 
dienst moest hebben. Ook werd 
met deze wet geregeld dat een 
lager loon betaald kon worden 
als de arbeidsprestatie van een 
mindervalide daar aanleiding 
toe gaf: loondispensatie. Het is 
niet verwonderlijk dat er in die 
tijd toenemende aandacht was 
voor de ‘beperkte’ werknemer.  
De Tweede Wereldoorlog zorgde 
ervoor dat in de oorlogseconomie 
iedereen ingezet moest worden. 
Daarnaast was ten gevolge van 
de oorlogshandelingen het aantal 
mindervaliden sterk toegenomen. 
De wet heeft niet goed gefunctio-
neerd, vooral omdat sanctiemoge-
lijkheden ontbraken. In plaats van 
de WPMV is op 1 juli 1986 de Wet 
arbeid gehandicapte werknemers 

(WAGW) in werking getreden. 
Ook in deze wet was een quotum 
voor de werkgever opgenomen: 
drie tot zeven procent arbeids-
gehandicapten in dienst. Dit 
quotum was echter facultatief en 
is in de praktijk nooit gehaald. 
De WAGW is vervallen met de 
inwerkingtreding van de Wet REA 
in 1998 die dezelfde vrijblijvende 
quotumregeling kende. De Wet 
REA is uiteindelijk met de komst 
van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) verval-
len. Daarmee kwam een voorlopig 
einde aan de arbeidsgehandicap-
tenquota in Nederland. 

reViVal quotum 
In het voorjaar van 2012 ver-
scheen het arbeidsgehandicaten-
quotum  weer ten tonele. Twee-
deKamerlid Karabulut van de SP 
kondigde toen haar initiatiefwets-
voorstel voor bevordering van  
sociaal ondernemerschap aan. De 
boodschap van dit voorstel was 
dat werkgevers meer gestimuleerd 
moeten worden om mensen met 
een beperking aan het werk te 
helpen. Het wetsvoorstel vroeg 
van werkgevers om per vijftig 
werknemers één persoon met een 
beperking in dienst te nemen. 
Bedrijven die dit nalaten zouden 
jaarlijks een solidariteitsheffing 

in een fonds moeten storten. Uit 
dat fonds zouden dan vervolgens 
voorzieningen, ondersteuning, 
werkplekaanpassingen en bege-
leiding kunnen worden betaald 
voor werkgevers die wel iemand 
met een beperking in dienst ne-
men. Het initiatief van de SP is 
echter achterhaald voordat het in 
de Tweede Kamer behandeld kon 
worden. Uit de onderhandelingen 
tussen VVD en PvdA over een 
nieuwe coalitie verscheen name-
lijk eind oktober het regeerak-
koord. In dit akkoord is voorzien 
in een arbeidsgehandicaptenquo-
tum dat zelfs verder gaat dan het 
SP-plan.

‘werken naar Vermogen’ 
wordt ’partiCiperen’
Het vorige Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
wilde de regelingen WSW, Wa-
jong en WWB bundelen in de Wet 
werken naar vermogen (WWNV). 
Doel van deze wet was om meer 

mensen aan de 
slag te krijgen 
en minder 
uitkeringen te 
hoeven ver-
strekken. Maar 

de WWNV voorzag niet in een 
quotum. Dankzij de afgelopen 
TweedeKamerverkiezingen werd 
op het Ministerie van SZW het 
liberale duo Kamp & De Krom 
afgelost door het sociaaldemocra-
tische span Asscher & Klijnsma. 
Ook de meer liberaal klinkende 
Wet werken naar vermogen wordt 
afgelost door de meer sociaal 
klinkende Participatiewet. 
 In de Participatiewet, die per 
1 januari 2014 moet ingaan,  zal 
per 2015 wel een quotum worden 
opgenomen. Het is de bedoeling 
dat bedrijven met vijfentwintig 
werknemers of meer een aandeel 
arbeidsgehandicapte werknemers 
van vijf procent van hun werkne-
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mersbestand krijgen. Die vijf pro-
cent moet in een periode van zes 
jaar stapsgewijs worden gehaald, 
omdat er tegelijkertijd een bezui-
niging op het WSW-budget zal 
plaatsvinden. Naarmate het aantal 
plaatsen in de socialewerkvoor-
ziening afneemt, moet het aantal 
reguliere plaatsen voor arbeidsge-
handicapten toenemen. 
 De quotumregeling wordt vanaf 
1 januari 2015 in zes jaar staps-
gewijs ingevoerd. Anders dan bij 
de eerdere regelingen zal er bij 
het quotum van de Participatiewet 
wel sprake van een dwangmid-
del zijn. Bedrijven met vijfen-
twintig of meer werknemers die 
verzuimen minimaal vijf procent 
arbeidsgehandicapten in dienst te 
nemen, ontvangen een boete van 
vijfduizend euro per niet-ingevul-
de werkplaats. Zou het nu wel een 
succes zijn? Als het allemaal lukt, 
zijn er een hoop winnaars: bedrij-
ven hebben gemotiveerde nieuwe 
krachten en een (nog) socialer 
profi el, arbeidsgehandicapten een 
vergrote kans op arbeidsparticipa-
tie. Ook voor het Rijk zit er wat in 
het vat. Volgens doorrekening van 
het CPB levert de maatregel het 
Rijk 0,2 miljard op in 2017 en 0,3 
miljard structureel. 

praktisChe zaken en 
Verzekeringen
Los van de werkgevers die gebruik 
zullen maken van de mogelijk-
heid om het quotum af te kopen, 
zullen bedrijven dus (meer) te 
maken gaan krijgen met arbeids-
gehandicapte werknemers. Die 
bedrijven zijn daar niet blij mee, 

als je enquêtes 
van onder an-
dere Quality 
Coaching1 en 
De Normaal-
ste Zaak2 mag 
geloven. Re-

denen voor deze ontevredenheid 
zijn uiteraard het verplichtende 
karakter en de angst dat mensen 
op werkplekken worden geplaatst 
waar ze niet passen. Werkgevers 
moeten passende krachten vin-
den, zowel qua werk als organi-
satie. Vervolgens moeten deze 
krachten begeleid, geschoold en 
getraind worden en er moet voor 
gezorgd worden dat zij duur-
zaam inzetbaar zijn. Ook als de 
werkgever in deze taken door de 
overheid wordt ondersteund, blijft 
er nog een obstakel over: wat 
gebeurt er als de nieuwe arbeids-
gehandicapte werknemer ziek en 
arbeidsongeschikt raakt? 

Voor het in dienst nemen van een 
arbeidsgehandicapte werknemer 
geldt een no-riskpolis van de Ziek-
tewet. Een verminderd risico voor 
de werkgever op dat vlak, maar 
er zijn wel een aantal aandachts-
punten. De arbeidsgehandicapte 
potentiële werknemers waar het in 
de Participatiewet om gaat, komen 
met name uit een WSW- of uitke-
ringssituatie. Voor werknemers met 
een arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring geldt de bescherming van de 
no-riskpolis gedurende vijf jaren 
vanaf het moment van indienst-
treding. Heeft de werknemer een 
WSW-indicatie of een Wajong-
status, dan is de duur van de no-
riskpolis onbeperkt.
 De werkgever zal met zijn ar-
beidsgehandicapte werknemer dus 
moeten opletten welke duur van 
de no-riskpolis van toepassing is. 
Is de termijn van vijf jaar voorbij, 
dan zal hij de werknemer kun-
nen opnemen in de dekking van 
de ziekteverzuimverzekering en 
indien van toepassing de WGA-
eigenrisicodragersverzekering. 
Verder zal de werkgever rekening 
moeten houden met de Wet wijzi-
ging verrekening inkomsten met 
ziekengeld, die per 1 juli 2011 
in werking is getreden. Met deze 
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het is de vraag hoe 
verzekeraars en 
pensioenfondsen omgaan 
met de acceptatie van 
arbeidsgehandicapte 
werknemers
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wet kan een werkgever aangepakt 
worden als de arbeidsgehandicapte 
werknemer vanuit de Ziektewet in 
de WIA belandt. Als een werkgever 
onvoldoende re-integratie-inspan-
ningen heeft verricht, kan UWV 
een loonsanctie van een jaar opleg-
gen.
 Naast de werkgeversverzekerin-
gen zijn er ook nog de aanvullings-
verzekeringen voor werknemers. 
De werkgever zal zijn nieuwe 
arbeidsgehandicapte medewerkers 
dezelfde toezegging doen waar het 
gaat om het arbeidsongeschikt-
heidspensioen. Het is dan de vraag 
hoe verzekeraars en pensioenfond-
sen omgaan met de acceptatie van 
deze werknemers. Om een arbeids-
gehandicapte werknemer met een 
ogenschijnlijk verhoogd risico op 
arbeidsongeschiktheid een aanvul-
lende uitkering uit eigen zak te 
verstrekken tot de steeds hogere 
pensioenleeftijd, is geen aantrek-
kelijk risico om binnen te halen.

Beter dan de Voorgangers?
Zou het dit keer lukken met het 
quotum? De kans wordt een stuk 
groter als de no-riskpolis, de priva-
te verzekeringen en arbobegelei-
ding de werkgevers ondersteunen. 
Werkgevers die uit overtuiging 
arbeidsgehandicapten willen laten 
participeren, zouden die risico’s 
ook niet voor de kiezen moeten 
krijgen, anders wordt de afkoop 
van vijfduizend euro een serieus 
alternatief. Het zou best jammer 
zijn als uiteindelijk de enige ver-
betering van de Participatiewet 
ten opzichte van de vorige quo-
tumwetgeving, de rijksinkomsten 
vanuit de sancties zijn.   

J. Vluggen
De auteur is adviseur bij Enkwest 
Opleiding & Advies B.V. te Apeldoorn.

Voetnoten
1 Onderzoek Kansen voor kansarmen, 

uitgevoerd door Quality Coaching.
2 Onderzoek Participatiewet, uitgevoerd 

door De Normaalste Zaak.

quotumregeling in europa
In Duitsland zijn werkgevers met meer dan twintig 
werknemers verplicht om vijf procent van het 
aantal arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen 
aan zwaargehandicapte werknemers. Ook Tsjechië, 
Oostenrijk en Spanje hebben een quotumregeling. 
Scandinavische landen hebben die juist niet, omdat 
zo’n regeling stigmatiserend zou werken. (Cedris.nl)
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JuBileumaanBieding

BeursBengel-JuBileumCongres

programma
13.30		 Ontvangst	met	koffi		e
14.15		 Plenair,	welkomstwoord	

en	presentaties:
-  Vakbekwaamheid, 

door Dik van Velzen 
(NIBE-SVV) 

-  Invoering generieke zorg-
plicht, door Wijnand van 
de Beek (AFM)

	
15.45		 Workshops	

-  Actuele ontwikkelingen in het 
verzekeringsrecht (Houthoff  
Buruma)

-  Contracteren met de klant 
(Kennedy Van der Laan)

-  Oude Meuk: hoe ging het 
vroeger en hoe gaat het nu 
(Henk de Jong) 

-  Risicomanagement in de 
praktijk (Eiff el)

-  Young Insurance buddypro-
ject/verschillende generaties 
(Sjaak Schouteren)

17.30-19.00	Borrel

om het 75-jarig bestaan van de Beursbengel feestelijk luister bij 
te zetten organiseren we op 31 januari een congres.

75
coNGrEs

75 jaar de Beursbengel

praktisChe info
Datum:  31 januari 2013
Tijd:  13.30-19.00 uur
Locatie: Eiff el, Meander 1061, 6825 MJ Arnhem
Prijs:  Beursbengelabonnees € 75,- / 
 niet-Beursbengelabonnees € 125,- 

meer informatie en/of aanmelden?

NIBE-SVV Klantadvies
T 020-520 85 34
E cursist@nibesvv.nl
I www.nibesvv.nl

Tijdens het congres geven vooraanstaande specialisten met allemaal een andere 
achtergrond hun visie op verschillende aspecten van de veranderende verzekeringswereld. 




