IAK Maatregelen Wajong
1. Wat is de aanleiding?
Aanleiding voor het voorliggende conceptwetsvoorstel is het debat met de Eerste Kamer over het
wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong. In dat debat heeft Senator Oomen gevraagd voor
Wajongers die vanwege inwerkingtreding van het wetsvoorstel niet in de voortgezette
werkregeling kunnen instromen, maar wel sinds januari 2015 onafgebroken hebben gewerkt het
overgangsrecht aan te passen. Staatssecretaris van Ark heeft toegezegd een wetswijziging voor te
bereiden om voor deze specifieke groep bij de berekening van het garantiebedrag de regels van
de voortgezette werkregeling toe te passen.
2. Wie zijn betrokken?
Dit conceptwetsvoorstel is ambtelijk voorbereidt in overleg met UWV en volgt nauwgezet de
toezegging van Staatssecretaris van Ark aan de Eerste Kamer. Het conceptwetsvoorstel is voor
een reactie voorgelegd aan oa. UWV, de landelijke cliëntenraad en de sociale partners.
3. Wat is het probleem?
Door de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging Wajong kan een deel van de Wajongers in
de Wajong2010 niet meer in de voortgezette werkregeling instromen. In het debat met de Eerste
Kamer over het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong heeft senator Oomen aandacht gevraagd
voor de groep mensen in de Wajong2010 die sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet in
2015 aaneengesloten werkt, een inkomen heeft van meer dan 20 procent WML en de verwachting
had om in 2021, 2022 of 2023 de voortgezette werkregeling in te kunnen stromen. Deze groep
heeft de zes jaar voor inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging Wajong aaneengesloten
gewerkt en zit dicht op instroom in de voortgezette werkregeling. Dit perspectief op de
voortgezette werkregeling verdwijnt door de inwerkingtreding van de nieuwe regels voor
inkomensondersteuning.
4. Wat is het doel?
Het doel van dit wetsvoorstel is tegemoet te komen aan de toezegging van de Staatssecretaris om
voor deze specifieke groep werkende Wajongers het overgangsrecht aan te passen en het
garantiebedrag voor hen te baseren op de regels van de voortgezette werkregeling.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De regering acht een uitzondering voor deze groep gerechtvaardigd. De betreffende groep heeft
de zes jaar voor inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging Wajong aaneengesloten gewerkt
en een inkomen uit arbeid vergaard van meer dan 20 procent WML. De kans dat deze groep was
ingestroomd in de voortgezette werkregeling en daarmee had kunnen profiteren van een
aanvulling tot het WML als de Wet vereenvoudiging Wajong niet in werking was getreden, is
aanzienlijk. Voor Wajongers die niet onafgebroken een inkomen uit arbeid hebben vergaard en de
Wajongers die niet werken op het moment van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging
Wajong, is dat in mindere mate het geval.
6. Wat is het beste instrument?
Wijziging van het overgangsrecht, waarbij voor een specifieke groep het garantiebedrag afwijkend
wordt berekend is alleen mogelijk via wetgeving.
7. Wat zijn de gevolgen?
Met dit wetsvoorstel wordt de berekening van het garantiebedrag voor een kleine specifieke groep
aangepast. Het garantiebedrag wordt voor hen berekend op basis van de regels van de
voortgezette werkregeling. Daarmee wordt voor hen een hoger garantiebedrag vastgesteld en
neemt de uitkering in 2021 toe.

