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AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT
Ontvangen 9 december 2014
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In artikel I wordt onderdeel K als volgt gewijzigd:
1.
In de aanhef vervalt:, eerste lid,.
2.
In onderdeel 1 wordt «In onderdeel g» vervangen door: In het eerste lid,
onderdeel g,.
3.
In onderdeel 2 wordt «Na onderdeel g» vervangen door: In het eerste lid
wordt na onderdeel g.
4.
Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
3. Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde en
vierde lid tot het vierde en vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:
3. De opbrengst van de quotumheffing, genoemd in artikel 114, onder d,
mag uitsluitend worden aangewend voor het realiseren van banen voor
arbeidsbeperkten als bedoeld in artikel 38b, eerste lid, en voor ondersteuning als bedoeld in de artikelen 10da en 10f van de Participatiewet. Bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen hierover nadere
regels worden gesteld.
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Toelichting
Met dit amendement beoogt de indiener de opbrengst van de quotumheffing enkel te bestemmen voor nieuwe banen die in het kader van het
quotum arbeidsbeperkten worden geschapen.
Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door een nieuw lid aan
artikel 115 van de Wfsv toe te voegen, waarin is geregeld dat de
opbrengst van de op grond van de Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten opgelegde heffing alleen mag worden aangewend voor
het realiseren van banen voor arbeidsbeperkten. Bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald welke uitgaven hier
precies onder vallen.
Karabulut
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