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Geachte heer Koolmees, 
 
Met de uitvoering van de harmonisatie van de Wajong gaat van alles fout, wij krijgen daarover veel 
reacties. De onzekerheid, schrik en verontwaardiging bij de mensen waar het om gaat is groot. We 
dringen er bij U op aan om de menskracht bij het UWV direct te versterken om deze problemen snel 
op te lossen. 
 
Overstap naar Wajong 2010 vertraagd 
De mensen die tot 30 november 2020 een overstap van de oude Wajong naar Wajong 2010 hebben 
aangevraagd (de voortgezette werkregeling is nl. beter bereikbaar geworden), kregen een brief, 
waarin werd aangekondigd dat pas na juni 2021 een gesprek zou volgen en dan pas de aanvraag in 
behandeling kon worden genomen. Er is dus direct een wachtperiode. Het besluit zal dan voor 
1 januari 2022 worden afgerond! Dat betekent dat het hele aanvraagproces vaak meer dan een jaar 
gaat duren! Dat kan toch niet! 
 
Berekening garantiebedrag vertraagd 
We hoorden ook dat veel mensen die in aanmerking komen voor een garantiebedrag een brief hebben 
gekregen dat de berekening is vertraagd, omdat de individuele situatie iets afweek van de 
standaardsituatie. Het betreft mensen die naast loon nog andere inkomsten hebben, mensen met 
loondispensatie, mensen van wie de aanvullende uitkering via de werkgever wordt uitgekeerd en 
andere bijzondere omstandigheden. De berekening kan dan in juni volgen (!). Dat kan leiden tot 
verrekeningen en als dat langer duurt, vrezen mensen voor hoge bedragen. Met de recente problemen 
bij de kinderopvang toeslag in het achterhoofd roept dat spanningen op. 
 
Brief over garantiebedrag onbegrijpelijk 
De brief die aan de Wajongers is verstuurd over de vaststelling van het garantiebedrag is 
onbegrijpelijk. Er wordt aangegeven wat het brutobedrag per dag is. Hoe je dat moet omrekenen tot 
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het bruto maandbedrag is onduidelijk, laat staan tot het nettobedrag. Er wordt verwezen naar de 
betaalspecificatie. Maar hoe kunnen mensen narekenen of het garantiebedrag klopt? Veel Wajongers 
willen dat kunnen controleren. Er blijkt een systeem te zijn van voorschot en definitieve berekening. 
Dat betekent dus dat er verrekeningen kunnen volgen! Omdat het hier een beschikking betreft is al die 
onduidelijkheid hoogst onwenselijk, omdat bezwaar en beroep binnen een bepaalde termijn moet 
worden ingediend. Bovendien geeft deze beschikking geen duidelijkheid over de uitkomst van de 
nieuwe formule, waardoor betrokkene niet kunnen zien waar ze volgens de nieuwe wet recht op 
hebben en wat er gebeurt als ze het garantiebedrag onverhoopt kwijtraken. 
 
Bij ZZP-ers zeer lang traject 
Een aantal van ons is ZZP-er. Zij worden sowieso geconfronteerd met een wachttijd van minimaal een 
jaar voordat ze zekerheid krijgen over de hoogte van het garantiebedrag, omdat het berekenen van 
het garantiebedrag nog ingewikkelder is dan bij mensen in loondienst (het is overigens wel positief dat 
het inkomen berekend wordt over een jaar en niet een hele korte periode).   
 
Signalen over achteruitgang 
Bij ons en andere organisaties zijn al gevallen binnengekomen van mensen die erop achteruit lijken te 
gaan. Aangezien de staatssecretaris heeft gegarandeerd dat niemand erop achteruitgaat is dat een 
verontrustend signaal. Het lijkt vooral te gaan om Wajongers die wisselend wel of geen baan hadden, 
flexibele uren werkten of onder de voortgezette werkregeling vielen en sommige maanden onder 
WML verdienden. 
 
Meer deskundig personeel 
Het UWV heeft inmiddels besloten tot een nacontrole en heeft een groep, waarbij een fout was 
gemaakt bij het garantiebedrag, benaderd. Het UWV heeft in deze tijd een enorme werklast en onze 
doelgroep is daar de dupe van. Wij verzoeken U daarom dringend om voldoende deskundig personeel 
bij het UWV beschikbaar te stellen om al deze vragen en individuele gevallen netjes af te handelen en 
de onacceptabel lange periode van aanvragen overstap en berekening garantiebedragen in te korten. 
Ook moet voorkomen worden dat door omvangrijke verrekeningen een Wajongaffaire ontstaat.   
 
De organisaties SWOM, MIND, Ieder(in), LCR, VCP en CNV herkennen deze signalen en ondersteunen 
ons verzoek. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de FNV Wajonggroep Plus, 
 
Anton van der Zandt, voorzitter 
Titia Beukema, secretaris 
 
 
cc. Commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Eerste en Tweede Kamer. 


