REGELINGEN
&VOORZIENINGEN

2020
Informatie voor werkgevers

De wet -en regelgeving voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt is continu in beweging. Bij Jobstap geloven we in
kennis delen en partnerships. We bieden de werkgevers uit ons
netwerk daarom dit document. U vindt hierin de belangrijkste
zaken op het gebied van wet- en regelgeving op een rij.

Actuele ontwikkelingen
De Quotumwet: bonus voor
quotumregeling in 2020
De huidige vormgeving van de Quotumwet staat op het punt te
veranderen. Voor nu wordt de quotumheffing tot uiterlijk 2022
uitgesteld. Via de monitor voor de quotumregeling wordt nog wel
vastgesteld of werkgevers hebben voldaan aan het opgelegde
quotumpercentage voor 2019. Deze resultaten worden in het
derde kwartaal van 2020 bekendgemaakt. Het is hierbij niet meer
van belang in welke sector je werkzaam bent. Heb je als werkgever
niet voldaan aan dit quotumpercentage? Dan kan er een
‘inclusiviteitsopslag’ volgen. Er is ook een bonus voor werkgevers
die actief banen creëren voor kwetsbare doelgroepen. Deze loopt
mogelijk op tot wel €5.000 per werknemer. Het is dan ook van
belang om uw quotumpercentage te weten.

"Heeft een werkgever niet voldaan aan dit
quotum percentage, dan kan er een
‘inclusiviteitsopslag’ volgen"
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Het Breed Offensief:
februari 2020
Het Breed Offensief is een brede agenda om de
arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te
vergroten. Het gaat hier om mensen die onder de Participatiewet
of Wajong vallen. De vereenvoudiging Wajong ligt momenteel bij
de Eerste Kamer. De staatssecretaris wil mensen met een
beperking door middel van een reeks nieuwe maatregelen verder
helpen. Zij heeft op 13 februari 2020 haar wetsvoorstel Breed
Offensief aan de Tweede Kamer verstuurd. De beoogde
inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2021.

Het voorstel
Het wordt eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om
mensen in dienst te nemen en houden. Gemeenten gaan meer op
dezelfde manier werken en het proces rond ziekmelding wordt
simpeler. Ook komen er extra waarborgen voor passende
ondersteuning, kunnen jonggehandicapten onder de 27 jaar
meteen een uitkering aanvragen tijdens hun zoektocht naar werk
en hoeven ze daarmee niet langer eerst vier weken te
wachten. Mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken
en nog een aanvullende uitkering nodig hebben, mogen straks
15% van hun verdiende salaris bovenop hun uitkering houden,
met een maximum van €136,26 per maand. Ook voor deze
mensen moet werken daadwerkelijk gaan lonen.
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Stimulans voor werkgevers
Bij Jobstap merken we in de praktijk dat werkgevers het aanvragen
en gebruiken van loonkostensubsidie als complex ervaren. Omdat
het voor werkgevers juist makkelijk moet zijn om mensen met een
arbeidsbeperking in dienst te nemen, wordt deze aanvraag
vereenvoudigd. Er komt straks één loonwaardebepaling voor
werkgevers; en daarmee komt er ook een einde aan de
verschillende manieren waarop gemeenten de loonwaarde
bepalen. Loonkostensubsidie compenseert werkgevers in de
loonkosten van werknemers met een productiviteit die lager ligt
dan het minimumloon.
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UWV/Gemeenten Regelingen
Doelgroepregister
Heeft u werknemers in dienst die in het doelgroepregister staan?
Sinds 1 februari 2020 zijn de regels veranderd. Dit heeft voor u
mogelijk gevolgen, lees hieronder welke.
Wijziging 1: Een werknemer kan zich uitschrijven
Als een werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden om in
het doelgroepregister te staan, kan hij zich laten uitschrijven. Een
werknemer kan besluiten om zich uit te schrijven, omdat hij niet
geregistreerd wil staan onder een doelgroep waar hij niet langer
onder valt.
Voor u als werkgever kan dit betekenen dat u bepaalde voordelen
verliest. Zo telt de werknemer niet meer mee voor het quotum
'arbeidsbeperkten'. Dit geldt pas wanneer de werknemer
daadwerkelijk wordt uitgeschreven op 1 januari 2021.
Sommige werknemers worden wel meteen uitgeschreven. Dit zijn
werknemers die alleen geregistreerd staan als:
schoolverlater van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of
van het praktijkonderwijs (PRO);
iemand die op 31 december 2014 op de wachtlijst 'Wet Sociale
Werkvoorziening' (WSW) stond.
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Wijziging 2: Opname tot AOW-leeftijd
Vanaf 1 februari 2020 blijft een werknemer tot zijn AOW-leeftijd in
het doelgroepregister staan, behalve als hij zich laat uitschrijven.
Dit geeft u als werkgever meer zekerheid.

No-riskpolis:
Looncompensatie bij ziekte
De no-riskpolis geldt per 17 november 2016 structureel voor alle
werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.
Deze regeling zorgt ervoor dat u, de werkgever, niet
verantwoordelijk bent voor de loondoorbetaling bij ziekte van een
werknemer die onder de no-riskpolis valt.
De no-riskpolis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag van de
werknemer. Wordt de werknemer ziek binnen deze periode van 5
jaar? Dan betaalt het UWV voor maximaal 2 jaar de
Ziektewetuitkering, onder voorwaarden zelfs onbeperkt. Voor
werknemers die een Wajong hebben (gehad) geldt de no-risk polis
zolang zij werken.
Wat als werkgevers loonkostensubsidie krijgen?
Dan informeert het UWV de gemeente, zodra je als werkgever op
basis van de no-riskpolis voor de werknemer een
ziektewetuitkering krijgt. De loonkostensubsidie stopt dan. Als
werkgever ontvangt u dan namelijk voor het volledige loon dat u
dient door te betalen ziektewetuitkering, waardoor u geen recht
meer hebt op de loonkostensubsidie. U zou anders dubbele
subsidie ontvangen.
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Loonkostenvoordeel (LKV)
Werkgevers ontvangen voor elke verloond uur van werknemers
een tegemoetkoming. Het gaat hierbij om werknemers die nieuw
bij u in dienst komen. De volgende doelgroepen zijn aangewezen:
oudere voormalig werklozen (56+, ontvingen in de maand voor
indiensttreding een uitkering);
arbeidsgehandicapte werknemers (WIA, WAO)
herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers;
werknemers uit doelgroep banenafspraak en
scholingsbelemmerden.
Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in
een nieuwe of aangepaste functie wanneer deze werknemers
arbeidsongeschikt zijn geworden. Het verzoek voor LKV dient u
zelf in via de aangifte 'loonheffingen'. Daarnaast dient u in het
bezit te zijn van een doelgroepverklaring LKV, aangevraagd door
uw medewerker. Dit kan ook middels een machtigingsformulier.
De arbeidscoach van Jobstap kan u helpen bij het invullen van dit
formulier. Let op! De doelgroepverklaring dient binnen drie
maanden na indiensttreding te zijn aangevraagd, anders vervalt
het recht op LKV.
De hoogte en het termijn van het loonkostenvoordeel ziet eruit
zoals hieronder in de tabel weergegeven.
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Uitbetaling: Het recht op tegemoetkomingen en de hoogte
hiervan wordt vastgesteld in het kalenderjaar volgend op het jaar
waarover de tegemoetkomingen worden berekend. Voor 15 maart
ontvangt u hiervan een voorlopig overzicht. Heeft u het idee dat
dit niet klopt? Dan kunt u voor 1 mei een correctiebericht
indienen. Uiterlijk 31 juli ontvangt u de definitieve beschikking. De
belastingdienst komt binnen 6 weken na deze beschikking tot
uitbetaling en wel uiterlijk op 12 september.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Het LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers
op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL). Het LIV
is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met
een laag loon en geldt met ingang van 1 januari 2017.
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Wanneer heeft u recht op het lage-inkomensvoordeel?
Werkgevers hebben recht op deze tegemoetkoming wanneer de
werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:
werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar;
werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
werknemer heeft op dit moment een dienstverband bij u en
ontvangt loon voor het werk dat hij bij u doet. Dit wordt ook wel
'loon uit tegenwoordige dienstbetrekking' genoemd;
werknemer is verzekerd voor één of meer werknemersverzekeringen;
werknemer had een gemiddeld uurloon van tussen de €9,82 en
€12,29 in 2018 of een gemiddeld uurloon tussen de €10,05 en
€12,58 in 2019.
Uw voordeel:
Het lage-inkomensvoordeel kan oplopen tot €1.000 per
werknemer per jaar. Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van
het aantal verloonde uren van de werknemer. En van het
gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde
uren).
Per 2020 wordt het LIV niet gedifferentieerd maar generiek
vastgesteld op € 0,51 per verloond uur, met een maximum van
€1.000 per werknemer per kalenderjaar.

Jeugd-LIV
Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, omdat het
minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1
juli 2017 is verhoogd. Werknemers van 21 jaar en ouder hebben
recht op het minimumloon. Zij vallen niet onder het jeugd-LIV
maar onder het reguliere LIV.
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Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in
het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt
berekend.

Gemeenten Regelingen
Loonkostensubsidie
Om het voor u als werkgever aantrekkelijk te maken om iemand
met een arbeidsbeperking in dienst te nemen via de gemeente,
heeft de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te
verstrekken. Medewerkers die vallen onder de Participatiewet en
geregistreerd staan in het doelgroepenregister, komen hier vaak
voor in aanmerking.
Enkele aandachtspunten:
1) De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de
werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld
door middel van een gevalideerde loonwaardemeting. De
loonwaarde wordt elke contractperiode opnieuw vastgesteld of
verlengd.
2) De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk
minimumloon en de loonwaarde. De subsidie is maximaal 70%
van het wettelijk minimumloon.
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2) U betaalt aan de werknemer het CAO-loon of
wettelijk minimumloon als er geen CAO is.
3) Het verschil tussen de bepaalde loonwaarde
wettelijk minimumloon is voor rekening van de
verschil tussen het 100% WML en het Cao-loon is
van de werkgever.

minimaal het
en het 100%
overheid. Het
voor rekening

Medewerkers met een Wajong kunnen een beroep doen op de
beschreven loondispensatie verderop in deze werkgeversbrief.

Forfaitaire loonkosten
subsidie
Vaste loonkostensubsidie in het eerste half jaar van het
dienstverband
Werkgevers en gemeenten hebben de mogelijkheid om het eerste
half
jaar
van
het
dienstverband
een
(forfaitaire)
loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon overeen te
komen op grond van artikel 10d van de Participatiewet. Na het
eerste half jaar past de gemeente de loonkostensubsidie aan, op
basis van een objectief op de werkplek vastgestelde loonwaarde
van de werknemer.

"Tijdens de loonwaardemeting denkt de
arbeidscoach van Jobstap met zowel
werknemer als werkgever mee"
Wichert van den Brink, Adviseur
Inclusieve Arbeidsmarkt bij Jobstap
Werkgeversbrief Wet- en regelgeving | Jobstap social enterprise | 2020

UWV Regelingen
Proefplaatsing
Wilt u als werkgever inzicht krijgen in de capaciteiten van uw
toekomstige werknemer? Dan kunt u een (UWV) Proefplaatsing
aanvragen van maximaal 2 maanden. Hieraan zijn geen
loonkosten verbonden; de werknemer in spé werkt gedurende
deze periode bij u met behoud van uitkering.
Voorwaarden
U heeft de intentie om de werknemer na proefplaatsing
minstens 6 maanden een dienstverband te bieden voor
minimaal het aantal uren dat hij tijdens de proefplaatsing
werkte.
U sluit tijdens proefplaatsing voor de werknemer een
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.
Na de proefplaatsing is de proeftijd binnen het dienstverband
niet meer rechtsgeldig.
In sommige gevallen is een termijn van 2 maanden niet voldoende
om de werknemer te beoordelen. Deze kan, in sommige gevallen,
in overleg met het UWV of gemeente verlengd worden. Is de
werknemer ziek tijdens de proefplaatsing? Dan is het mogelijk om
de proefplaatsing te verlengen met de ziekteperiode.
Extra voorwaarden voor een werknemer met WW
Voor een werknemer met een WW-uitkering gelden extra
voorwaarden.
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De werknemer:
moet minimaal 3 maanden werkloos zijn;
komt zonder hulp moeilijk aan werk.
Is de werknemer korter dan 3 maanden werkloos? Dan verwacht
het UWV dat hij zonder hulp werk kan vinden.
Er gelden enkele uitzonderingen als de werknemer:
Jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft.
Voor zijn WW-uitkering langere tijd een ziektewet- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg en niet meer kan
werken in zijn oude functie.
Enkele aandachtspunten:
1) Bent u werkgever in de sector Overheid en Onderwijs en heeft
uw (ex-)werknemer een WW-uitkering? Als hij een proefplaatsing
kan krijgen, moet hij ook eerst toestemming aan het UWV vragen.
2) Bent u eigenrisicodrager voor de ziektewet en de WGA en kan
uw (ex-)werknemer een proefplaatsing krijgen? Dan hoeft hij geen
toestemming aan het UWV te vragen. U moet wel toestemming
geven voor de proefplaatsing.
3) Als u werkgever bent in de sector Transport dan kunt u een
chauffeur niet laten werken in het goederenvervoer op basis van
een proefplaatsing.

Loondispensatie
Voor werknemers met een Wajong uitkering bestaat er de
mogelijkheid om een lager salaris te betalen. Voorwaarde hiervoor
is dat er sprake is van een aantoonbaar lagere productiviteit ten
gevolg van ziekte of handicap en dat de loonwaarde daardoor
lager uitkomt dan het Wettelijk Minimumloon. De loondispensatie
wordt afgegeven voor minimaal 6 maanden tot max 5 jaar. Daarna
kan er een nieuwe aanvraag worden gedaan.
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Een arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt of er inderdaad
sprake is van een duidelijk mindere arbeidsprestatie die verband
houdt met de ziekte of handicap. Op basis van dit oordeel stelt de
arbeidsdeskundige vast hoeveel loon de werkgever moet betalen.
De werknemer ontvangt een aanvulling vanuit zijn Wajong
uitkering.

Overige Regelingen
De praktijkroute
Via de praktijkroute worden mensen bij wie op basis van een
gevalideerde loonwaardemethode op de werkplek een
loonwaarde beneden het Wettelijk Minimum Loon (WML) is
vastgesteld, in het doelgroepenregister opgenomen, zonder
beoordeling op arbeidsvermogen door het UWV.
Heeft u iemand in dienst die niet het WML kan verdienen en er is
bij deze werknemer sprake van een medische of psychische
achtergrond/afstand tot de arbeidsmarkt? Dan is de praktijkroute
een manier om iemand aan te melden, zodat diegene (alsnog) in
het doelgroepenregister te komen. U kan contact opnemen met
de contactpersoon van de gemeente waar de medewerker woont.
De gemeente zorgt ervoor dat er een loonwaardemeting wordt
ingezet. Wanneer er inderdaad vanuit de loonwaardemeting wordt
bepaald dat er sprake is van prestatievermindering, en er dus een
loonwaarde aan de orde is, wordt uw werknemer opgenomen in
het doelgroepenregister. Zowel uw werknemer als u kunnen
vervolgens gebruikmaken van de bijbehorende voorzieningen.
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De Inclusiescan
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is mooi, maar
het is nog mooier als dit ook nog positief bijdraagt aan uw
bedrijfsresultaat! Wilt u hier meer over weten? Bespreek dan de
mogelijkheden van een Inclusiescan met uw contactpersoon van
Jobstap of neem eens contact op via de algemene
contactgegevens. Zo wordt u vanzelf verbonden aan onze
adviseurs Inclusieve Arbeidsmarkt.
De Inclusiescan geeft antwoord op de volgende vragen:
Zijn er binnen mijn bedrijf functies, taken en/of deeltaken die
mensen met een beperking kunnen uitvoeren?
Kan ik door de inzet van mensen met een beperking de
efficiency, servicegerichtheid en/of flexibiliteit van mijn bedrijf
vergroten?
Het resultaat van de Inclusiescan is een functie met meerwaarde
voor uw organisatie, waarbij Jobstap ook de werving en selectie
voor u verzorgt.

Jobcoaching
Voor medewerkers uit het doelgroepregister is het vaak mogelijk
om jobcoaching in te zetten. De kosten voor deze voorziening
worden betaald door de gemeente of het UWV, afhankelijk van de
uitkeringssituatie van uw werknemer.
De jobcoach heeft als doel om samen met u en de werknemer
een duurzame arbeidsplaats te realiseren. U kunt bij hem/haar
terecht met vragen over subsidies en andere regelingen. Onze
jobcoaches zijn er voor werknemer- en gever.
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Meer informatie?
Voor vragen over de inhoud van deze werkgeversbrief, of een
ander thema, kunt u contact opnemen met uw vaste
contactpersoon bij Jobstap. Daarnaast beantwoorden onze
collega's van de Frontoffice uw vragen met plezier. Hieronder vindt
u onze algemene contactgegevens. We horen u graag!

Telefoon: 026-3397520
E-mail: info@jobstap.nl
Website: www.jobstap.nl
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