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THEMADAG 30 MEI 2013

Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden Zuid-Holland

Rotterdam, 10 mei 2013

Geachte mevrouw/mijnheer,

Wij nodigen u van harte uit voor het
bijwonen van de Themadag
“Participatiewet” en “Fraudewet”
op donderdag 30 mei 2013 in
“Rustburcht” Strevelsweg 744,
Rotterdam, 010-4812313
Programma:
09.30 uur Inloop en koffie
10.00 uur Welkom door de voorzitter
10.05 uur Behandeling van de “Participatiewet” door mevr. Wilma Kuiper van de
“Stichting CLiP”
11.30 uur (Rook) Pauze
11.45 uur Behandeling van de “Fraudewet” eveneens door mevr. Wilma Kuiper van de
“Stichting CliP”
12.30 uur Lunch.
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Sociaal akkoord wijzigt Participatiewet

12 april 2013 - Het wetsvoorstel voor de Participatiewet is goedgekeurd door de ministerraad. Het
voorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) werkt op de achtergrond nog steeds aan een concrete invulling van de wet. In
het sociaal akkoord dat gisteren is gesloten, is het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten echter
geschrapt.
Staatssecretaris Klijnsma heeft het wetsvoorstel voor de Participatiewet in stilte aan de ministerraad
voorgelegd omdat zij nog overleg voert over de vormgeving en invulling van de wet. De ministerraad
heeft het wetsvoorstel wel goedgekeurd. In de Participatiewet worden de Wet sociale werkvoorziening,
de Wajong en de Wet werk en bijstand samengevoegd. Met deze nieuwe wet moeten zo veel mogelijk
werknemers met een beperking aan het werk worden gehouden. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij
de Raad van State. De Raad wil begin mei een advies sturen naar de staatssecretaris Klijnsma. Ze hoopt
dat de Kamer de Participatiewet nog vóór het zomerreces in behandeling neemt. Zolang het wetsvoorstel
bij de Raad ligt, is de precieze inhoud van het voorstel geheim.

Sociaal akkoord stelt quotum arbeidsgehandicapten uit

Inmiddels is er echter ook een sociaal akkoord gesloten tussen het kabinet en de sociale partners.
Daarmee zijn veel maatregelen uit het regeerakkoord geschrapt op de lange baan geschoven. Zo is het
verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten uit de Participatiewet voorlopig uitgesteld en daarmee ook
de boete die werkgevers zouden krijgen als ze het quotum niet zouden halen.
Het sociaal akkoord wijzigt nog meer in de Participatiewet. De loonkostendispensatie wordt een
loonkostensubsidie en de datum waarop alleen nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikten toegang
hebben tot de Wajong is opgeschoven van 1 januari 2014 naar 1 januari 2015. Bovendien krijgen
Wajongers die nu al een uitkering hebben tóch een herkeuring.
Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Dit wetsvoorstel regelt dat fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
veel zwaarder bestraft wordt. Deze regels moeten de groeiende groep van hardnekkige fraudeurs
afschrikken. Met dit voorstel wil de regering duidelijk maken dat misbruik van deze regelingen niet loont.
Met dit voorstel moet bij fraude met een uitkering alles terugbetaald worden en krijgen de fraudeurs een
veel hogere boete en lopen zij het risico op (tijdelijk) stopzetten van de volledige uitkering. Ondernemers
krijgen bij overtreding van de arbeidsregels naast een hogere boete ook te maken met het preventief
stilleggen van hun bedrijf. Gemeenten worden verplicht de sancties uit te voeren.
Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij
de Tweede Kamer.
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