
Open brief Wajong 
Op 19 mei stemt de Eerste Kamer over nieuwe regels voor het inkomen van mensen die sinds jonge leeftijd 

een ziekte of handicap hebben. Door deze regels gaat een deel van de werkende gehandicapten in de Wajong 

erop achteruit. Zij kunnen, als het aan het Kabinet ligt, straks niet meer verdienen dan het minimumloon. 

Veel Wajongers zullen niet durven te wisselen van baan, omdat zij bang zijn er uiteindelijk op achteruit te 

gaan. Jongerenvakbonden FNV Young & United, VCP Young Professionals en CNV Jongeren vinden dat 

onacceptabel en roepen de Eerste Kamer op om gebruik te maken van een novelle zodat het huidige 

wetsvoorstel wordt gewijzigd en er breed draagvlak ontstaat voor het wetsvoorstel.  

 

Het wetsvoorstel is gericht op het versimpelen van het huidige systeem voor Wajongers. Zo krijgen mensen 

niet meer betaald voor hun maximale inzet, maar voor het aantal gewerkte uren. Wanneer je door een 

handicap minder kan werken, krijg je straks dankzij dit voorstel een loon dat lager ligt dan het wettelijk 

minimumloon. Ook regelt het voorstel dat de aanvulling op het loon die Wajongers krijgen, nooit hoger 

kan zijn dan het minimumloon.  

 

Het voorstel roept veel weerstand op bij Wajongers, maatschappelijke organisaties en vakbonden. 

Organisaties als de LCR, Ieder(in), de koepel voor gehandicaptenorganisaties, maar ook de FNV, CNV en 

VCP, Wij Staan Op en talloze individuele Wajongers lieten al van zich horen. Helaas mocht deze weerstand 

niet baten. Door maatschappelijke organisaties is er een alternatieve formule op tafel gelegd waardoor het 

ook voor mensen met een urenbeperking mogelijk wordt om het minimumloon of meer te verdienen.  

 

Dit wetsvoorstel is ondermaats en zet een groep Wajongers op een grotere achterstand. Werknemers die 

niet meer uren kunnen werken door een handicap of ziekte, worden gestraft door dit Kabinet. Door de ziekte 

of handicap hebben Wajongers een lastige positie op de arbeidsmarkt. De coronacrisis maakt deze situatie 

urencontracten, min-max contracten, uitzendcontracten en proefplaatsingen en verliezen hun baan. Om op 

de huidige arbeidsmarkt binnen 12 maanden een nieuwe baan te vinden lijkt onrealistisch waardoor de 

groep die erop achteruitgaat toeneemt.  

 

Ook lijkt dit voorstel in te gaan tegen het VN-verdrag handicap. Dat verdrag erkent het recht van personen 

met een handicap op de mogelijkheid in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Nederland dient dit 

verdrag uit te voeren om zo de positie van mensen met een beperking te versterken. Dit wetsvoorstel 

verzwakt die positie juist voor veel Wajongers.  

 

Dit Kabinet sprak ooit de wens uit iedere groep in Nederland erop vooruit te laten gaan. Onze oproep aan 

de Eerste Kamer is het Kabinet aan deze uitspraak te houden. Senatoren, maak gebruik van een novelle 

zodat het huidige wetsvoorstel wordt gewijzigd. Iedereen heeft recht op een eerlijk loon. 
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