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Den Haag, 23 oktober 2019 

 

Betreft: Betreft plenaire behandeling Wetsvoorstel Wijziging Wajong 

Referentie: LCR-TK-0061/AA/ER 

 

Geachte dames en heren, 

 

Volgende week behandelt u het wetsvoorstel Wijziging van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband 
met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van 

de verschillende regimes Wajong (35213). 

Het voorstel bevat een aantal goede aanpassingen:  
• Herziening van de studieregeling; 

• Uitbreiding/verbetering van de terugval mogelijkheden in de Wajong als werken 

tijdelijk of structureel niet meer mogelijk is; 
• Het verdwijnen van de zaagtand in de oude Wajong (Wajong voor 2010). 

 
Voor de Wajong gerechtigden zit de angel in de harmonisering van de inkomensregelingen. 

Daar wringt de schoen ernstig voor alle jonggehandicapten. 

De voortgezette werkregeling, de Breman-regeling en de mogelijkheid van de Maatman 
wissel worden weggesneden. Waarmee jonggehandicapten de mogelijkheid om een inkomen 

te verwerven boven het WML wordt ontnomen.  
 

Dat er in het huidige woud van inkomensregelingen binnen oude en nieuwe Wajong enige 

vereenvoudiging wenselijk is, onderschrijft de LCR. Echter de voorgestelde harmonisering 
betekent een achteruitgang in inkomensregeling voor iedereen in de Wajong.  

Als gevolg van de harmonisatie voorstellen zullen jonggehandicapten die niet in staat zijn 
fulltime te werken en een beperkt ontwikkel potentieel hebben, niet het WML kunnen 

verdienen. Zij hebben het perspectief hun hele werkzame leven een inkomen onder het WML 

te verdienen. Zij die fulltime met loondispensatie werken verwerven een inkomen (som loon 
+ uitkering) van maximaal WML. Ook hier ontbreekt ieder financieel perspectief. 

De voorstellen voldoen daarmee niet aan de vereisten van het VN-verdrag voor mensen met 

een handicap.  
 

Loont werken? 
De staatssecretaris heeft in haar beleid als uitgangspunt: werk moet lonen.  

De vraag is: 

1. Loont werken als je je hele werkzaam leven een inkomen verdient tussen sociaal 
minimum en WML omdat je een urenbeperking hebt? Elk extraatje op grond van 

de arbeidsvoorwaarden voor het grootste deel met de uitkering wordt verrekend 
(zelfs de bonus vanwege een 12 ½ jaar dienstverband). Het antwoord is nee. 
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2. Loont werken als je je hele leven fulltime werkt met behulp van loondispensatie? 

Je zal nooit meer gaan verdienen dan het WML en elk extraatje op grond van de 
arbeidsvoorwaarden wordt voor het grootste deel verrekend wordt met de 

uitkering (zelfs de bonus vanwege een 12½ jaar dienstverband). Het antwoord is 

nee. 
 

Dit is het inkomensperspectief in de geharmoniseerde Wajong regeling voor het grootste deel 

van de mensen. 
 

Gevolgen nieuwe regeling 
Alle bestaande Wajongers gaan er op achteruit. Immers als de huidige voortgezette 

werkregeling zou blijven bestaan dan wordt bij alle werkende wajongers in 2021 het loon 

aangevuld tot het WML. Immers na 7 jaar komen alle wajongers in aanmerking voor de 
voortgezette werkregeling. Dit financiële perspectief wordt nu ontnomen. De referentie in dit 

wetsvoorstel is niet het functieloon loon als norm, maar de uitkering. De mensen met een 
Maatmanwisseling en de mensen die werken onder de Breman regeling gaan er fors op 

achteruit. Van een inkomen aanzienlijk boven het minimumloon gaan zij naar een inkomen 

op of onder het WML.  
 

Hoe kan het eenvoudig met perspectief 
Wij willen dat alle wajongers een inkomen kunnen verwerven van minimaal het wettelijk 

minimumloon en dat zij gedurende hun werkzame leven in inkomen kunnen groeien net als 

andere werknemers die groei doormaken op de werkplek of door een opleiding af te ronden. 
Ook vinden wij dat de ‘extraatjes’ uit de arbeidsvoorwaarden niet moeten worden verrekend 

met de uitkering. Bijvoorbeeld een bonus omdat zij hun jubileum halen of een bonus 

ontvangen voor hun arbeidsprestatie.  
Wij stellen het volgende systeem van inkomensaanvulling voor:   

- De jonggehandicapte die minder dan 20% WML verdient mag dit naast zijn uitkering 
behouden; 

- De jonggehandicapte met een functie op het WML en in deeltijd werkt: G – I  

(G is de grondslag = WML en I is het inkomen). Waarbij inkomen het kale loon is. 
Extraatjes worden niet verrekend. De maximale aanvulling kan nooit meer zijn dan de 

Wajong-uitkering. 
- Voor mensen die fulltime werken met loondispensatie  

(0, 7 x G) – (0, 7 x compensatiefactor x I);  

Compensatiefactor is: Loonwaarde - 0,3/0,7 x Loonwaarde. 
Waarbij inkomen het kale loon is. Extraatjes worden niet verrekend. De maximale 

aanvulling kan nooit meer zijn dan de Wajong-uitkering. 

- Mogelijkheid voor Maatmanwisseling op grond van behaald diploma, verworven kennis 
of werkervaring (elders verworven competenties) voor mensen die met 

loondispensatie werken of in deeltijd zonder loondispensatie. De Maatman wordt 
vastgesteld op basis van de van toepassing zijnde functie. Als er een Maatmanwissel 

heeft plaatsgevonden is de grondslag het Maatmanloon. De maximale aanvulling kan 

nooit meer zijn dan de Wajong-uitkering. 
Inkomensondersteuning bedraagt: (0,7 x M) – (0,7 x compensatiefactor x I);  

Compensatiefactor is Loonwaarde - 0,3/0,7x Loonwaarde.  
Bij mensen met een urenbeperking die zonder loondispensatie werken is de 

compensatiefactor 1. 

 
In ons voorstel leidt ontwikkeling en een hoger loon ook daadwerkelijk tot een hoger 

inkomen. Dan loont werken! Dan loont ontwikkeling. Tevens wordt met dit voorstel de 
verlaging van de inkomensregeling naar 70% voor mensen die werken te niet gedaan. 
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Twee voorbeelden Marieke en Sophie: 
Marieke gaat werken en begint met een inkomen op het WML. Zij werkt 4 dagen met 

loondispensatie haar loonwaarde is 40%.  

Op grond van het wetsvoorstel bedraagt het inkomen van Marieke haar loon: 32% WML + 
inkomensondersteuning ((0,7 x G) – (0,7 x compensatiefactor x I);  

Compensatiefactor is Loonwaarde - 0,3/0,7x Loonwaarde. 

 
Hoogte inkomens aanvulling op grond van wetsvoorstel: 

O,7 x WML – (0,7 x 10/28x 0,32) =  0,7WML - 0, 08WML= 0, 6 WML. Haar totale inkomen 
bedraagt 0,32WML + 0,62WML = 94% WML  

 

Volgens voorstel LCR: 
Marieke ontvangt een loon van 32% WML. In het door de LCR voorgestelde systeem wordt 

haar loon aangevuld tot het WML. Haar aanvullende uitkering bedraagt 68%.  
 

Marieke ontwikkelt zich tijdens haar werk. Zij is breder inzetbaar en dat vertaalt zich in een 

haar beloning. Haar loon is gegroeid naar een functieloon van 120% WML.  
Ook de loonwaarde van Marieke is gestegen van 40 naar 60%. 

Het loon van Marieke bedraagt nu 57,6% WML.  
 

Hoogte inkomensaanvulling op grond van wetsvoorstel: 

O, 7 x WML – (0,7x 10/14 x 0,576) = 0,7WML- 0,288WML= 0,412WML. Haar totale 
inkomen bedraagt 0,576WML + 0,412WML = 0,988WML 

 

Volgens voorstel LCR: 
Haar ontwikkeling en haar loongroei leidt tot een Maatmanwisseling. Haar Maatman wordt 

120% WML. Marieke ontvangt een loon van 57,6% WML. In het door de LCR voorgestelde 
systeem bedraagt haar inkomensaanvulling:   

O,7 x 1,2 WML – (0,7x 10/14 x 0,576) = 0,84WML- 0,288WML= 0,552WML. Haar totale 

inkomen bedraagt 0,576WML + 0,552WML = 1,128WML 
 

Sophie heeft rechten gestuurd zij heeft een urenbeperking en kan slechts 20 uur werken. 
Sophie gaat werken als jurist haar startsalaris bedraagt 150% WML bruto per maand op 

basis van 36 uur werken. Het loon van Sophie bedraagt: 83,34 % WML. 

 
Hoogte inkomensaanvulling op grond van wetsvoorstel: 

0, 7 X WML – (0,7 x 1 x 0,8334) = 0,7 WML – 0, 5834WML = 0,116 WML 

Haar inkomen bedraagt: 0,8334 WML + 0,1166WML = 0,95WML 
 

Volgens voorstel LCR: 
Bij Sophie vindt onmiddellijk een Maatmanwissel plaats. De Maatmanwissel zorgt voor 

gelijkwaardig loon voor een gelijkwaardige prestatie op de werkplek en compensatie van 

haar arbeidsongeschiktheid. 
Hoogte inkomensondersteuning: 0,7 x 1,5 WML - (0,7 x 1 x 0,8334) =  

1,05 WML – 0,5834= 0,4666 WML 
Hoogte inkomen 0,8334 + 0,4666 WML = 1,3 WML 

 

Garantieregeling zonder garantie 
Marieke en Sophie (Marieke met Bremanregeling en Sophie met Maatmanwissel) gaan er 

ernstig in inkomen op achteruit als de nieuwe inkomensregeling voor hen gaat gelden. Zij 
zouden beiden een inkomen (loon + aanvullende uitkering) onder het WML ontvangen. Voor 
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hen en alle anderen die er in de nieuwe regeling op achteruitgaan is een garantieregeling 

bedacht. Zij behouden hun huidige regeling zolang ze aan het werk blijven en als ze hun 
werk verliezen binnen twee maanden weer nieuw werk hebben. De garantieregeling is ook 

bedoeld voor Wajongers die van baan willen veranderen. Maar wie durft nu van baan te 

veranderen met een garantieregeling van 2 maanden. 
Dit is een regeling die de naam garantieregeling niet verdient. In de UWV Monitor 

Arbeidsparticipatie 2018 lezen wij dat van de Wajongers die hun werk verliezen ruim 40% na 

een jaar nog steeds werkloos is.  
Wij verzoeken u als u de in wetswijziging voorgestelde inkomensregeling handhaaft de 

garantieregeling aan te passen en de overgangstermijn te verlengen van 2 maanden naar 2 
jaar. 

 

Geen overgangsregeling toegang oWajong 
De toegang tot de oWajong voor personen geboren vóór 1980, die op basis van 

overgangsrecht nog steeds een aanvraag kunnen indienen voor de oWajong verdwijnt. Het 
gaat om een beperkt aantal (275 tussen 2010 en 2016), maar voor hen die het betreft zijn 

de gevolgen groot.  

Wij verzoeken u de mogelijkheid tot toegang Wajong voor personen geboren voor 1980 te 
handhaven. 

 
Tot slot 

Goede voorlichting en cliëntondersteuning is van groot belang nu en de toekomst omdat de 

nieuwe wetgeving grote impact heeft nu en in de toekomst voor hen die onder de 
garantieregeling vallen. 

 

Wij roepen u op de mensen in de Wajong perspectief te bieden.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Amma Asante 

Voorzitter 

 

Samenstelling Landelijke Cliëntenraad 
• Landelijke cliëntenorganisaties: Vakcentrale voor Professionals/ Christelijk Nationaal Vakverbond 

(VCP/CNV), Ieder(in) (2 zetels voor het netwerk voor mensen met een beperking of chronische 

ziekte), KBO-PCOB (Samen sterker voor ouderen), Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), 

Vertegenwoordiger organisaties van Minderheden (SMN, IOT), MIND Landelijk Platform Psychische 

Gezondheid. 

• Vertegenwoordigers van cliëntenraden: cliëntenraden SVB en UWV. 

• Vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenparticipatie: Mobility, cliëntenraden G4, 

vertegenwoordiger dak- en thuislozen. 


