
 

 

 

 
 

 

Wij Staan Op! voor een Wajong-wet zonder losse eindjes. 

15 mei 2020 

Aan de leden van de Eerste Kamer, 

 

Aanstaande dinsdag vergadert u over de harmonisatie Wajongregimes. Hoewel 

Staatssecretaris Tamara van Ark met dit wetsvoorstel goede stappen zet, zien wij dat met 

deze nieuwe wet de bestaanszekerheid van mensen met een urenbeperking wordt aangetast. 

Bestaanszekerheid zegt Staatssecretaris Van Ark echter hoog in het vaandel te hebben bij dit 

wetsvoorstel. We vragen u daarom de Staatssecretaris via een novelle in staat te stellen de 

fout in dit verder aanvaardbare wetsvoorstel te repareren. 

 

In het nieuwe wetsvoorstel kunnen mensen met een urenbeperking die naast hun salaris een 

aanvullende Wajong-uitkering ontvangen nooit een totaalinkomen op het wettelijk 

minimumloon (WML) hebben. Dat wil zeggen: de meeste mensen met een urenbeperking in de 

Wajong komen ònder het WML uit. Het betreft echter mensen die vanwege hun handicap al 

meer geld kwijt zijn in het leven, denk bijvoorbeeld aan het betalen van het eigen risico elk 

jaar en de eigen bijdragen in zorg en ondersteuning. Het leidt tot situaties waarin mensen niet 

genoeg geld hebben om de gewone kosten te dekken - laat staan dat ze ervan kunnen sparen 

voor bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine - en dus zullen mensen met een Wajong altijd in 

hun onderhoud afhankelijk blijven van anderen. 

 

Wij Staan Op! houdt vast aan het uitgangspunt van het VN-Verdrag Handicap dat mensen met 

een handicap dezelfde kansen in het leven moeten krijgen als mensen zonder een handicap. 

De kans om mee te doen met de gewone dingen, om deel te nemen aan het culturele leven, 

een gezin te stichten, enzovoorts. Het voorliggende wetsvoorstel - waar u nog invloed op uit 

kunt oefenen - zorgt ervoor dat mensen met een urenbeperking maar beter meteen kunnen 

stoppen met hun dromen te volgen: ze hebben op hun 21e al het plafond van hun leven 

bereikt,  terwijl het leven voor mensen zonder een urenbeperking dan pas net begint. 

 

De rekenformule die de Landelijke Cliëntenraad aan u heeft aangereikt, is een werkbare, bij u 

bekende oplossing. Deze rekenformule biedt het perspectief aan mensen met een 

urenbeperking dat in het wetsvoorstel afwezig is. We vragen u de Staatssecretaris te 

overtuigen om dit via een novelle over te nemen. Daarnaast zorgt het repareren van de wet er 

voor dat er geen noodmaatregel voor deze groep nodig is als gevolg van de economische 

tegenslagen die onontkoombaar volgen uit de coronacrisis. Met de rekenformule van de LCR 

komt het wetsvoorstel dichter bij de uitgangspunten van het VN-Verdrag. 

 

Kunnen we op u rekenen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wij Staan Op! 

 

Amber van Ginneken      Claudia Burger 

Cynthia van der Winden     Jiska Stad-Ogier 

Patty Bloeme       Thijs de Lange 

Thomas van Riet 

 

info@wijstaanop.nl      06 – 36 34 23 43 
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