Voorstel van wet
tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in
verband met afsluiten van de instroom voor werkende Wajongers in de voortgezette
werkregeling.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om voor een specifieke
groep Wajongers die verwacht had in 2021, 2022 of 2023 in de voortgezette
werkregeling te stromen, het garantiebedrag alsnog te baseren op de voortgezette
werkregeling;
Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 8:8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot het vierde tot en met
zevende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
3. In afwijking van het tweede lid wordt het garantiebedrag voor de jonggehandicapte
die in de maand van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen S, W, Z, AA en BB
van de in het eerste lid, onderdeel a, genoemde wet, recht zou hebben gehad op
inkomensondersteuning, bedoeld in artikel 2:39, eerste lid, zoals dat luidde op de dag
voor inwerkingtreding van die wet vastgesteld aan de hand van de berekeningswijze
behorende bij de inkomensondersteuning, bedoeld in artikel 2:41, zoals dat luidde op
de dag voor inwerkingtreding van die wet, indien die jonggehandicapte sinds januari
2015 onafgebroken inkomen heeft genoten.
2. In het vijfde lid (nieuw) wordt ‘derde’ vervangen door ‘vierde’.
3. In het zesde lid (nieuw) wordt na ‘het tweede’ ingevoegd ‘en derde’.

ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad (, in het Afkondigingsblad van Aruba, in
het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten) zal worden
geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
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