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Wajonger
kanuitkering
kwijtraken
UWV-artsen plannenherbeoordeling in 2018

IngridWeel

Arbeidsongeschikten in de Wajong
die (deels) kunnen werken, moeten
vrezen voor hun uitkering. Momen-
teel worden alle Wajongers her-
keurd. Als ze kunnen werken, ver-
liezen ze 5 procent van hun uitke-
ring. Wat zij echter niet weten, is
dat de artsen van het UWV van plan
zijn hen over twee jaar weer op te
roepen voor een herbeoordeling,
waarna de uitkering helemaal stop-
gezet kan worden.
Dat staat in een oproep die de vak-

bond van de UWV-artsen, Novag,
doet aan haar 475 leden en die in
handen is gekomen van Trouw. De
verzekeringsartsen vinden het na-
melijk niet in de haak dat als men-
sen die kunnen werken toch een ar-
beidsongeschiktheidsuitkering krij-
gen. “We kunnen en moeten een
heronderzoek plannen na 1 januari
2018. Vanwege maatschappelijke
en ethische motieven. En vanwege
onze zorgplicht waar we tuchtrech-
telijk op aanspreekbaar zijn”, aldus
de vakbond in haar oproep.
De afgelopen jaren zijn veel jonge

werklozen met relatief lichte aan-
doeningen als ADHD of een licht au-
tistische stoornis in de Wajong be-
land, die volgens menig arts eigen-
lijk niet volledig afgekeurd hadden
moeten worden. Maar ook jongeren
met zware psychische problemen of
zware tijdelijke fysieke klachten
kwamen in de Wajong en sommi-
gen van hen zijn inmiddels her-
steld.
Op dit moment worden alle Wa-

jongers – mensen die een arbeidsbe-
perking hadden voor hun 18de le-
vensjaar – al herbeoordeeld, op ver-
zoek van staatssecretaris Jetta
Klijnsma van sociale zaken. Zij
heeft besloten om mensen die
(deels) kunnen werken met 5 pro-
cent te korten op hun uitkering. Die
wordt niet stopgezet.
Deze huidige herbeoordelingsope-

ratie onder de 240.000 Wajongers
leidt tot grote onrust bij de groep.

Op een discussieplatform van het
UWV speciaal voor Wajongers,
druipt de wanhoop van de ingezon-
den berichten af. Rond de jaarwis-
seling was er zelfs een jongere die
op die site meldde de druk niet
meer aan te kunnen en zelfmoord
overwoog.
Van ongeveer 60.000 Wajongers

wordt verwacht dat zij arbeidsver-
mogen hebben, al dan niet gedeel-
telijk. Zij worden dit jaar of in 2017
door een verzekeringsarts opgeroe-
pen. En als ze kunnen werken, wor-
den ze na 2018 dus waarschijnlijk
weer opgeroepen voor een herbe-
oordeling. Als mensen kunnen wer-
ken, hebben ze geen recht op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering,
staat immers in de wet.
De Novag zegt in de brief: “De po-

litiek heeft dan wel besloten dat de
huidige herbeoordelingsoperatie

geen gevolgen mag hebben voor be-
staande uitkeringsrechten. Na af-
ronding van de herindeling mag
dat wel.” Het ministerie van sociale
zaken erkent dat. “In het arbeids-
vermogen van Wajongers kunnen
veranderingen optreden. Als daar-
toe aanwijzingen bestaan, dan kan
het UWV een herbeoordeling aan-
vragen.”
Vanaf 2018 kan de Wajonguitke-

ring worden stopgezet. Dan wacht
de bijstand die tegenwoordig on-
derdeel is van de Participatiewet.
Hoeveel Wajongers moeten vrezen
voor hun uitkering kan de vakbond
niet zeggen. De UWV-artsen komen
‘best veel’ Wajongers tegen die ar-
beidsvermogen hebben.

Wajonger die kan
werkenwordt nu
5 procent op zijn
uitkering gekort


