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Maastricht, 19 december 2021  

 

Betreft: Schriftelijke vragen SPM - Wajong-uitkering en bijzondere bijstand. 

 
Geacht college,  
 
De vereenvoudiging van de Wajong heeft onbedoeld tot financiële achteruitgang geleid voor veel 
Wajongers. Enerzijds heeft de vereenvoudiging tot gevolg gehad dat er sprake is van een incidentele 
hogere of lagere uitkeringen, anderzijds heeft het voor velen een onverwacht effect indien aansprak 
is gemaakt op bijzondere bijstand en/of andere inkomensafhankelijke regelingen. Daarnaast heeft de 
zgn. compensatiefactor een niet voorzien effect voor het inkomen van de Wajonger. 
 
Uitgangspunt voor het verkrijgen van een Wajong uitkering is dat men niet 75% van het 
minimum(jeugd)loon kan verdienen. Ontvangt men daarnaast een toeslag va het UWV, de 
Belastingdienst of heeft men een loonheffingskorting en komt het inkomen daarmee niet op of 
boven het sociaal minimum dan kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende 
bijstanduitkering. 
 
De minister heeft kenbaar gemaakt de wet met ingang van 1 januari 2022 aan te passen en het te 
veel verkregen bedrag niet terug te vorderen. 
 
Dit is aanleiding tot het stellen van de volgende vragen: 

1. Kunt u aangeven of in welke mate de vereenvoudiging van de Wajong financiële gevolgen 
heeft voor Wajongers in Maastricht gehad en/of dat er sprake is van het terug vorderen van 
bijzondere bijstand? 

 
2. In hoeverre heeft de vereenvoudiging van de wet voor de Maastrichtse Wajongers tot gevolg 

gehad dat het inkomen lager uitvalt dan het zgn. garantiebedrag? 
 

3. Bent u bereid af te zien van terugvordering van uitgekeerde bijzondere bijstand in 2021 als 
dit in 2022 mogelijk tot een onvoorziene terugval van inkomen zal leiden? 

 
4. Kunt u aangeven op welke wijze Wajongers worden begeleid indien er sprake is van een 

eenmalige inkomensterugval? 
 
In afwachting van uw reactie, 
namens de Senioren Partij Maastricht, 
John Steijns, fractievoorzitter  
Jos Boelen, raadslid 


