
 

 

 
 
 
Schriftelijke vraag PvdA Kampen 
 
Kampen, 1 mei 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Geacht College, 
 
Het kabinet wil voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking 
aan het werk hebben de regels versimpelen. Het doel is om zo meer 
mensen aan het werk te helpen. Maar deze nieuwe maatregelen zijn 
funest voor mensen met een arbeidsbeperking!  
 
De nieuwe maatregelen hebben de volgende neveneffecten: 
 
1. Verleggen aanvraag loondispensatie, mensen die niet zelfstandig 

het wettelijk minimumloon kunnen verdienen worden aangevuld door 
de bijstand. Voorheen moest de werkgever dit regelen en nu moet de 
werknemer zelf de aanvulling aanvragen. We hebben het over een 
kwetsbare groep die niet altijd beschikken over goede schriftelijke en 
mondelinge vaardigheden. Ook het risico is verlegd naar de 
werknemer. Gaat het mis bij het aanvragen dan zijn de gevolgen voor 
de werknemer. 

2. Verslechtering arbeidsomstandigheden. De werknemer met een 
arbeidsbeperking krijgt een inkomen dat bestaat uit twee delen: een 
deel inkomen uit arbeid en een deel bijstand. De werknemer zal zo in 
veel gevallen niet boven het minimumloon uitkomen en het inkomen 
kan per uitbetalingsperiode wisselen. Dit maakt dat werken niet loont 
en vergroot de kans op een instabiel inkomen.  

3. Minder zekerheid. Werknemers met een arbeidsbeperking bouwen 
door de nieuwe maatregelen geen of minder pensioen op en hebben 
minder recht op een werkloosheids- of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering.  

 
 
 



 

 

Vragen aan het college 
 
Deelt het college het standpunt van de PvdA dat met de nieuwe 
maatregelen de arbeidspositie van mensen met een arbeidsbeperking 
gevaar loopt en dat dit zeer onwenselijk en asociaal is omdat het een 
groep kwetsbare mensen betreft? Wat kan en wil de gemeente Kampen 
doen om te voorkomen dat mensen met een arbeidsbeperking straks 
dreigen te verdrinken in de bureaucratie?  
 
Concreet: 
 

 Hoe gaat u deze mensen helpen om op eenvoudige wijze de 
aanvullende uitkering te regelen? 
 Kunt u via de aanvullende bijstand of minimaregelingen maatregelen 
treffen om pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
deze groep veilig te stellen? 

 


