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Geachte leden van de vaste Kamercommissie SZW,
Volgende week behandelt u in de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Een belangrijke begrotingsbehandeling voor mensen met een beperking, want
deze grote groep Nederlanders loopt nog steeds ver achter op de rest van de beroepsbevolking wat
betreft arbeidsparticipatie, koopkrachtontwikkeling en mogelijkheden voor het opbouwen van een
zelfstandig bestaan.
Voorafgaand aan het plenaire debat wil ik u wijzen op twee aanstaande maatregelen, die negatieve
gevolgen zullen hebben op de participatie van mensen met een arbeidsbeperking:
-

Vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie

-

Korting van de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen

Ook breng ik graag het bijgevoegde onderzoek van onderzoeksbureau Regioplan Beleidsonderzoek
bij u onder de aandacht. Hieruit blijkt onder meer dat werken voor een grote groep
jonggehandicapten niet of nauwelijks loont.
Vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie
Het voornemen van het kabinet om 20.000 extra beschutte werkplekken te creëren, wordt
bekostigd door loonkostensubsidies voor werkgevers te vervangen door loondispensatie. Dat heeft
een aantal zeer nadelige gevolgen voor werknemers met een arbeidshandicap:
-

60% van de jonggehandicapten in de Participatiewet zal nooit boven bijstandsniveau
kunnen verdienen.

-

De arbeidsvoorwaarden verslechteren onder andere doordat er minder pensioen en geen
WW-rechten worden opgebouwd.

-

Het inkomen zal fluctueren door verrekening achteraf. Dat tast mensen met een structureel
laag inkomen aan in hun bestaanszekerheid en vergroot de kans op schulden flink.

Ieder(in) zou graag zien dat de staatssecretaris op zoek gaat naar een duurzame oplossing, samen
met werkgeversorganisaties en werknemers met een beperking. Een duurzame oplossing die niet
alleen voor werkgevers maar ook voor werknemers met een beperking werkt, voldoet wat Ieder(in)
betreft in ieder geval aan de volgende voorwaarden:
-

Pensioenopbouw over het volledige inkomen.

-

Elke maand hetzelfde inkomen; Geen verrekening achteraf.

-

Werknemers met een arbeidsbeperking verdienen tenminste het wettelijk minimumloon.

Korting van de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen
Per 1 januari hebben Wajongers met (gedeeltelijk) arbeidsvermogen niet langer recht op een
uitkering van 75%, maar 70% van het wettelijk minimumloon. Dit zou een financiële prikkel
moeten vormen om betaald werk te zoeken. Deze maatregel is om twee redenen oneerlijk:
-

Er zijn onvoldoende geschikte banen voor Wajongers met arbeidsvermogen.

-

De overheid is er niet in geslaagd om voldoende banen te creëren. De doelstellingen van de
banenafspraak zijn niet gehaald. Toch krijgt de overheid een jaar uitstel voordat de
heffingen van de Quotumwet ingaan. Arbeidsgehandicapten hoeven niet op die coulance te
rekenen.

Ieder(in) zou graag zien dat de Wajongkorting wordt uitgesteld totdat er voldoende passende
banen zijn en gemeenten adequate begeleiding bieden voor Wajongers met arbeidsvermogen.
Door de nieuwe maatregelen komt het erop neer dat het – al lage – inkomen van mensen met een
arbeidsbeperking verslechtert, terwijl de arbeidskansen nog steeds gering zijn. Bovendien leidt het
werk dat er is in veel gevallen niet tot een hoger inkomen dan een uitkering. Zolang die
veronderstelde financiële prikkel ontbreekt en er onvoldoende werk is, zijn de voorgenomen
maatregelen niet te rechtvaardigen.
Met vriendelijke groet,

Illya Soffer
Directeur
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