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Geachte  

Op 21 september heeft u gemaild aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van de Tweede Kamer (hierna: de Commissie SZW). De 

Commissie SZW heeft uw e-mail doorgestuurd naar mij. De brief wordt hierdoor 

niet openbaar en wij gaan er vertrouwelijk mee om. De Commissie SZW heeft aan 

mij gevraagd op uw brief te reageren. Daarom stuur ik de brief die ik aan u stuur 

óók aan de Commissie SZW. De brief aan de Commissie SZW is geanonimiseerd. 

 

Ik heb uw brief met interesse gelezen. Veel dank voor uw openheid. U geeft aan 

dat u besloot te gaan werken omdat u iets nuttigs wilt doen en een hoger inkomen 

wilt hebben ondanks dat u een fysieke belemmering ervaart. Ik vind dat u trots 

mag zijn op deze beslissing. Het is goed om te horen dat u uw werk leuk vindt.   

Werk is belangrijk. Werk zorgt voor sociale verbinding door interactie met 

collega’s. Het zorgt ook voor persoonlijke ontwikkeling door het hebben van 

verantwoordelijkheden en het leren van nieuwe vaardigheden. Daarnaast levert 

werk een bijdrage aan de maatschappij en zorgt het hebben van een eigen 

inkomen voor zelfredzaamheid.  

 

Het is vervelend om te lezen dat u niet ervaart dat uw besteedbare inkomen stijgt 

doordat u meer gaat werken. U vraagt wat hier mis gaat. Ik kan niet exact uw 

financiële situatie narekenen. Wel leg ik in deze brief uit waar de knelpunten 

liggen in het huidige stelsel. Deze knelpunten bestaan al langer en zijn 

onafhankelijk van de veranderingen in de Wajong.   

 

Het klopt dat de Wajong sinds 1 januari 2021 een nieuwe inkomensregeling kent. 

Voor 1 januari 2021 gold in sommige gevallen dat het inkomen geheel met de 

uitkering verrekend werd. Het loonde dan niet om te gaan werken. Vanaf 1 januari 

2021 geldt dat 70% verrekend wordt. Dat betekent dat het totale bruto-inkomen 

van een Wajonger (inkomen uit werk plus de uitkering) 30 cent stijgt met elke 

euro die hij verdient. Het hangt van de persoonlijke omstandigheden, belastingen, 

toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen af wat er dan netto 

overblijft.  

 

In Nederland betaalt iedereen belasting over het inkomen of de uitkering. Hierdoor 

is wat iemand bruto verdient niet hetzelfde als wat iemand netto verdient. Doordat 
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je als je begint met werken ook begint met belasting betalen, kan het voorkomen 

dat de stijging in inkomen per uur in het begin beperkt is. Er zijn heffingskortingen 

die, indien van toepassing, het bedrag dat u aan belasting moet betalen 

verminderen: 

- De jonggehandicaptenkorting is er voor Wajongers die UWV automatisch 

verrekend met de uitkering. Werkt de Wajonger dan krijgt die de 

jonggehandicaptenkorting bij de aangifte inkomensbelasting voor de 

Belastingdienst.  

- De algemene heffingskorting geldt voor alle Nederlanders.  

- De arbeidskorting geldt voor mensen met inkomen uit werk. De 

arbeidskorting is gunstig voor personen die meer uren gaan werken, 

omdat de stijgende arbeidskorting ervoor zorgt dat er netto meer 

overblijft bij meer werken. Dan moet het wel mogelijk zijn om meer te 

gaan werken en dat is niet voor iedereen het geval.  

 

De overheid ondersteunt mensen met lage inkomens daarnaast met toeslagen. 

Wanneer het inkomen van iemand stijgt is die ondersteuning minder nodig en 

bouwen de toeslagen af. Het afbouwen van toeslagen zorgt er ook voor dat het 

nettobedrag dat iemand overhoudt bij een beperkt aantal uren werken nog niet zo 

groot is. De gemeenten kunnen daarnaast mensen met lage inkomens nog verder 

ondersteunen met de door u ook genoemde minimaregelingen. De gemeentelijke 

regelingen en bijzondere bijstand zijn verschillend per gemeente en zijn 

afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Het is daarom niet mogelijk om 

exact te zeggen wat dat betekent voor iemand die meer gaat verdienen. Het is 

mogelijk dat u door meer te verdienen de kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen en bijzondere bijstand verliest. Dit kan leiden tot een teruggang in 

inkomen van meer dan 800 euro per jaar. Zo’n probleem speelt als iemand net 

iets meer gaat verdienen dan het bijstandsniveau maar niet genoegl om het 

verschil met de kwijtschelding goed te maken.  

 

Het lijkt erop dat u het recht op minima-regelingen verliest omdat u net te veel 

verdient. Ik vind het vervelend dat een vooruitgang in inkomen uit werk niet leidt 

tot een vooruitgang in besteedbaar inkomen en dat u op basis van de wijzigingen 

in de Wajong wel die verwachting had. Ik wil u nogmaals bedanken voor het delen 

van uw verhaal. Ik herken het probleem en vind het belangrijk dat werken 

uiteindelijk voor iedereen lonend is. Vanwege de demissionaire status van dit 

kabinet is het aan het volgend kabinet om besluiten te nemen over het eventueel 

aanpassen van wet- en regelgeving. Wel zullen we alvast starten met een 

inventarisatie van mogelijke oplossingsrichtingen op de door u aangestipte 

knelpunten.   
 

Mocht u naar aanleiding van mijn antwoord nog vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met mijn ministerie.  

 

Met vriendelijke groet, 

de Staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

 

A.D. Wiersma 




