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Quotumwetgeving	  
Onderdeel	  van	  de	  par+cipa+ewet	  	  

1-‐1-‐2015	  

Waarom?	  	  
Om	  mensen	  met	  een	  "arbeidsbeperking"	  weer	  aan	  het	  werk	  te	  helpen	  	  

	  
Hoeveel?	  	  

Minimaal	  5%	  van	  het	  totaal	  aantal	  gewerkte	  uren	  
	  

Voor	  iedere	  sector	  hetzelfde?	  	  
Nee,	  verdeling	  naar	  sector	  overheid	  en	  sector	  non-‐overheid	  

	  
Vaststelling	  Quotumheffing	  

Jaarlijks	  

Overheid	  	  
25.000	  extra	  banen	  in	  2023	  

Non-‐overheid	  	  
100.000	  extra	  banen	  in	  2025	  

Datum	  

Arbeidsbeperkten	  	  
Wajongers,	  WSW	  en	  bijstandsgerechSgden	  

Wat	  als	  er	  minder	  dan	  5%	  arbeidsbeperkten	  in	  dienst	  heb?	  	  
Per	  niet	  ingevuld	  arbeidsplaats	  €	  5.000,-‐	  boete	  

Boete	  betreW	  een	  nominale	  opslag	  op	  de	  basispremie	  voor	  het	  Arbeidsongeschiktheidsfonds	  
(Aof)	  

Quotumgrens	  
25	  keer	  het	  gemiddeld	  aantal	  het	  gemiddeld	  aantal	  verloonde	  uren	  per	  werknemer	  

	  
Concreet	  
Gemiddeld	  aantal	  verloonde	  uren	  per	  werknemer	  in	  NL	  is	  31,1	  uur	  oWewel	  1623	  uren	  per	  jaar,	  
oWewel	  de	  quotum	  grens	  bedraagt	  25	  x	  1623	  =	  40.575	  uren	  
	  
Het	  gemiddelde	  aantal	  verloonde	  uren	  voor	  een	  arbeidsbeperkte	  bedraagt	  1305	  uren	  per	  jaar.	  
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Vaststelling	  quotum	  percentage	  (jaarlijks):	  
	  

Formule:	  quotumpercentage	  =	  (A	  +	  B)	  *C	  /	  D	  *	  E	  
	  

A:	  totaal	  aantal	  banen	  bij	  werkgevers	  die	  worden	  vervuld	  door	  arbeidsbeperkten	  op	  grond	  
van	  de	  0-‐meSng	  op	  1	  januari	  2013	  
B:	  het	  aantal	  extra	  banen	  voor	  arbeidsbeperkten	  bij	  werkgevers	  dat	  dient	  te	  worden	  
gerealiseerd	  vanaf	  2015	  
C:	  het	  gemiddeld	  aantal	  verloonde	  uren	  van	  arbeidsbeperkten	  in	  de	  sector	  overheid	  en	  
sector	  non-‐overheid	  samen	  
D:	  het	  totaal	  aantal	  banen	  bij	  werkgevers	  die	  quotumheffing	  zijn	  verschuldigd	  
E:	  het	  gemiddeld	  aantal	  verloonde	  uren	  van	  een	  werknemer	  bij	  werkgevers	  die	  
quotumheffing	  zijn	  verschuldigd	  

	  
Let	  op:	  verdeling	  sector	  overheid	  en	  non-‐overheid	  

Bepaling	  van	  het	  quotum	  tekort:	  
	  

Formule:	  quotumtekort	  =	  (A	  *	  B)	  -‐	  C	  /	  D	  
	  

A:	  totaal	  verloonde	  uren	  van	  werknemers	  bij	  de	  werkgever	  in	  het	  kalenderjaar	  waarover	  het	  
quotumtekort	  wordt	  vastgesteld	  
B:	  het	  quotumpercentage	  dat	  hierboven	  is	  vastgesteld	  voor	  het	  kalenderjaar	  
C:	  aantal	  verloonde	  uren	  bij	  de	  werkgever	  van	  arbeidsbeperkten	  in	  het	  kalenderjaar	  
waarover	  het	  quotumtekort	  wordt	  vastgesteld	  
D:	  het	  gemiddelde	  aantal	  verloonde	  uren	  van	  arbeidsbeperkten	  op	  jaarbasis	  tezamen	  

	  
Let	  op:	  verdeling	  sector	  overheid	  en	  non-‐overheid	  

	  

Vaststelling	  Quotumheffing:	  
	  

Quotumtekort	  X	  €	  5.000,-‐	  =	  Quotumheffing	  

Variabelen	  moeten	  nog	  nader	  worden	  bepaald	  middels	  een	  uit	  te	  voeren	  0-‐me+ng.	  Een	  eventuele	  
Quotumheffing	  kan	  niet	  eerder	  dan	  2017	  worden	  geac+veerd	  

I	  

II	  

III	  
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