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Geachte leden van de Kamercommissie SZW,
Begin september hebben FNV, CNV, VCP, Ieder(in), LCR, Cedris en Wij Staan OP! u middels een
brief geïnformeerd welke uitgangspunten belangrijk zijn voor het vormgeven van
loonkostensubsidie, gelijkwaardige beloning en volwaardig meedoen op de arbeidsmarkt voor
mensen met een (uren)beperking. Deze punten geven een stevige stimulans aan een inclusieve
arbeidsmarkt. We zijn blij dat er gevolg is gegeven aan onze inbreng en het plan loondispensatie
van tafel is. Wij willen de volgende stap zetten naar een inclusieve arbeidsmarkt. De ambitie van
het Breed Offensief en van de staatssecretaris om werk lonend te maken en meer mensen met een
beperking aan de slag te helpen, delen wij.
Binnenkort bespreekt u tijdens het algemeen overleg Participatiewet van 23 januari onder andere
de uitwerking van het Breed Offensief. De zeven partijen vragen uw aandacht voor de uitwerking
van loonkostensubsidie als onderdeel van het Breed Offensief. Het voorstel van de staatssecretaris,
namelijk een vrijlatingsregeling die door de uitkeringsinstantie wordt uitgevoerd, kent grote
nadelen. Het belangrijkste bezwaar is dat men blijft vallen onder het uitkeringsregime en dus nooit
volwaardig werknemer wordt. Ook leiden extraatjes zoals een bonus en andere wisselende
inkomsten tot verrekeningen en terugvorderingen. Het voorstel van de staatssecretaris doet ook
geen recht aan mensen met een medische urenbeperking. We brengen daarom graag een
alternatief onder uw aandacht.
Een alternatieve invulling van loonkostensubsidie
Het alternatief is een uitwerking binnen de huidige regelgeving en biedt oplossingen voor de
hierboven genoemde problemen. Het sluit bovendien aan op de uitgangspunten die we in
september hebben gestuurd (zie bijlage). Het inkomen is hierin gerelateerd aan het inkomen dat

iemand zou hebben verdiend wanneer hij of zij niet zou zijn geconfronteerd met een
arbeidsbeperking. Dit maakt inkomensontwikkeling mogelijk. In het voorstel van de
staatssecretaris wordt hier geen rekening mee gehouden. De zeven bovengenoemde partijen
constateren dat binnen de uitwerking van het Breed Offensief geen ruimte is om ons alternatief
verder uit te werken.
Wilt u de staatssecretaris vragen om het door ons voorgestelde alternatief te betrekken binnen de
uitwerking van het Breed Offensief?
Onderzoek naar inclusietoeslag
De zeven partijen hebben er eerder voor gepleit de vrijlatingsregeling via de fiscaliteit te regelen.
(inclusietoeslag). De staatsecretaris heeft aangegeven deze op korte termijn niet te kunnen
realiseren, omdat dit een te grote wijziging vraagt om op korte termijn te kunnen invoeren. Hier
hebben we begrip voor, maar vinden het belangrijk dat er wel stappen worden gezet om te bezien
wat nodig is om deze vrijlatingsregeling via de fiscale weg te regelen.
Daarom is eerst een onderzoek nodig naar de voorwaarden voor deze oplossing.
Wilt u de staatssecretaris vragen een onderzoek te starten naar inclusietoeslag en de voorwaarden
die hiervoor nodig zijn?

Wij wensen u een constructief overleg toe en zijn voor toelichting bereikbaar via bovenstaande
contactgegevens.
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