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Sinds de wijziging van de Wajong en de invoering van 
de Participatiewet in 2015 zijn er twee verschillende 
regimes voor jonggehandicapten zonder arbeidsver-
mogen. Het duurzaamheidscriterium is bepalend voor 
de vraag welk regime van toepassing is. Wij nemen 
het duurzaamheidscriterium onder de loep en betrek-
ken daarbij verschillende aspecten van het gelijk-
heidsbeginsel. Onze conclusie is dat alle jonggehandi-
capten zonder arbeidsvermogen onder de Wajong 
2015 zouden moeten vallen. Dat dit niet aan de orde is 
gekomen in het op 26 mei 2020 aangenomen wets-
voorstel Vereenvoudiging Wajong is een gemiste kans 
voor een kwetsbare groep jonggehandicapten.

1.  Inleiding

De Wajong is in de afgelopen jaren verschillende keren 
ge wij zigd.2 Vanaf 2015 is de Wajong alleen nog toegan
kelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen moge
lijkheden tot arbeidsparticipatie hebben; daarvoor is het 
UWV ver ant woor de lijk. Jonggehandicapten die nu of in 
de toekomst mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heb
ben en instromen vanaf 2015 vallen on der de Par ti ci pa
tie wet en dus on der de ver ant woor de lijk heid van de ge
meenten.3

Een casus. Alex ontwikkelde op veertienjarige leeftijd een 
eetstoornis, en op zestienjarige leeftijd een dwangstoornis. 
Zijn middelbare school heeft hij niet af kunnen maken. In 
maart 2019 werd Alex achttien. Alex werd arbeidsonge
schikt op jeugdige leeftijd, dus voordat hij de arbeidsmarkt 
kon betreden. Bert is even oud als Alex en ontwikkelde op 
dertienjarige leeftijd een eetstoornis en op veertienjarige 
leeftijd een dwangstoornis. Hierdoor heeft ook hij zijn mid
delbare school niet af kunnen maken en de arbeidsmarkt 
niet kunnen betreden. Daarmee lijken zij precies on der de 
doelgroep te vallen waarvoor de Wet arbeidsongeschikt
heidsvoorziening jonggehandicapten (hierna: Wajong) in 
1998 in het leven is geroepen. Die doelgroep betreft jongge

1 Dr. I.W.C.M. Borghoutsvan de Pas en mr. R. Coenmans zijn beiden werk
zaam binnen de vakgroep Arbeidsrecht en Sociaal Beleid aan Tilburg 
University, mr. M. Veraa is onlangs afgestudeerd aan de master rechts
geleerdheid Tilburg University.

2 Op twee momenten is de Wajong ingrijpend ge wij zigd: in 2010 en 2015. 
Zie voor een korte uiteenzetting daarvan: I.W.C.M. Borghoutsvan de 
Pas (2010), ‘De gevolgen van de voorgenomen Par ti ci pa tie wet voor 
jonggehandicapten’, TRA 2014/53.

3 Ibid.

handicapten en studenten die voordat zij betaalde arbeid 
hebben kunnen verrichten arbeidsongeschikt zijn gewor
den, zon der dat zij zich tegen dat ri si co hebben kunnen 
verzekeren. Het werd destijds ongewenst geacht jongge
handicapten tot de doelgroep van de minimumbehoeftere
gelingen te laten behoren, omdat dit zou kunnen leiden tot 
een achteruitgang in het sociaal beschermingsniveau.4 
Echter, de Wajongaanvraag van Alex is afgewezen. Hoewel 
het UWV oordeelde dat Alex geen arbeidsvermogen heeft, 
werd deze si tu a tie niet duurzaam geacht. Alex valt dus on
der de Par ti ci pa tie wet. Het UWV oordeelde dat Bert geen 
arbeidsvermogen heeft, en omdat er geen be han del op ties 
meer zijn, werd deze si tu a tie wél duurzaam geacht. Bert 
valt on der de Wajong. Door de wijzigingen in de Wajong in 
2015 en de daaraan verbonden fi nan ci ë le consequenties 
werd Alex ‘gedwongen’ bij zijn vader te blijven wonen, ter
wijl dit door de extreme dwangstoornis bijna onmogelijk is. 
Bert kan wel zelfstandig blijven wonen met een Wajonguit
kering.

Dit be sluit heeft grote fi nan ci ë le gevolgen voor Alex. Hij 
krijgt vanwege zijn leeftijd van inmiddels negentien jaar 
op dit moment zo’n € 260 netto per maand bijstand 
(art. 20 lid 1 on der a Par ti ci pa tie wet); dit is inclusief va
kantietoeslag. Bert daarentegen heeft recht op zo’n € 750 
netto per maand (zie art. 1a:4 Wajong); dit is exclusief 
vakantietoeslag.5 Daar komt nog een jaarlijkse te ge moet
ko ming arbeidsongeschikten van zo’n € 180 bij (art. 3:75 
Wajong). Het inkomen van Alex is dus drie keer lager dan 
het inkomen van Bert.

Inmiddels is het vijf jaar geleden dat de Wajong 2015 en 
de Par ti ci pa tie wet in werking zijn getreden. Bij verande
ringen in de Wajong stond steeds de activeringsfunctie 
van so ci a le zekerheid voorop: neemt de instroom in de 
Wajong af en gaan er meer jonggehandicapten aan het 
werk? So ci a le zekerheid heeft echter nog een functie: de 
waarborgfunctie (inkomensbescherming).6 Dit artikel 
legt de nadruk juist op die waarborgfunctie. Op dit mo
ment bestaan er twee verschillende regelingen voor 
jonggehandicapten zon der arbeidsmogelijkheden: de 
Wajong en de Par ti ci pa tie wet. De Wajong wordt op
nieuw ge wij zigd; dit wetsvoorstel is op 26 mei 2020 aan
ge no men door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel veran
dert echter niets aan het bestaan van twee verschillende 

4 Ka mer stuk ken II 1995/96, 24760, nr. 3, p. 89.
5 ‘Uitkeringsbedragen per 1 ja nu a ri 2020’, rijksoverheid.nl.
6 S. Klosse & G.J. Vonk, Hoofdzaken so ci a lezekerheidsrecht, Den Haag: 

Boom ju ri disch 2018, p. 2122.
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regelingen voor jonggehandicapten zon der arbeidsver
mogen; wat ons betreft een gemiste kans. In dit artikel 
worden eerst de verschillen tussen de twee regelingen 
uiteengezet. Vervolgens wordt het bepalende criterium 
voor de vraag welke regeling van toepassing is (het duur
zaamheidscriterium) on der de loep genomen, en bekeken 
of dit criterium passend en bruikbaar is. Daarbij wordt 
gekeken naar de rechtspraak omtrent dit criterium, en de 
doelmatigheid daarvan. In onze analyse maken we ge
bruik van het door Gerards ontwikkeld model voor de 
rechterlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel.7 Dit mo
del integreert gelijkheidsbeginselen uit verschillende gel
dende rechtstelsels en verdragen, waaron der Nederland 
en het EVRM, en verenigt theorie en praktijk (recht
spraak).

2.  De Wajong versus de Par ti ci pa tie wet 
(polisvoorwaarden)

Er kan pas een recht op bijstand op grond van de Par ti ci
pa tie wet bestaan als iemand niet beschikt over voldoen
de middelen om te voorzien in de noodzakelijke kosten 
van het bestaan (art. 11 lid 1 Par ti ci pa tie wet), ook wel de 
middelentoets. Het gaat dan om het vermogen en inko
men van de aanvrager zelf, maar ook van diens partner; 
de partnertoets. Ook kent de Par ti ci pa tie wet een kosten
delersnorm (art. 22a Par ti ci pa tie wet). Kostendelers zijn 
medebewoners van 21 jaar of ouder die in dezelfde wo
ning hoofdverblijf hebben als de aanvrager, zon der dat zij 
als gehuwden aangemerkt kunnen worden. Hoe meer 
kostendelende medebewoners, hoe lager de uitkering. De 
Wajong kent geen middelen en partnertoets, en ook 
geen kostendelersnorm.
De Par ti ci pa tie wet heeft afwijkende normen voor jonge
ren, die niet in de Wajong voorkomen: de bij stands norm 
voor jongeren on der de 21 jaar is afgestemd op de ouder
lijke on derhoudsplicht, en daardoor een stuk lager 
(art. 20 Par ti ci pa tie wet). Wanneer de ouders over onvol
doende middelen beschikken, kunnen deze jongeren mo
gelijk wel in aan mer king komen voor bijzon dere bijstand. 
Concluderend kan worden gezegd dat de Par ti ci pa tie wet 
strengere polisvoorwaarden kent dan de Wajong. Dit kan 
ervoor zorgen dat jonggehandicapten helemaal geen 
recht hebben op een uitkering, of slechts recht hebben op 
een veel lagere uitkering dan in de Wajong. 

3.  Het duurzaamheidscriterium

3.1  Rechtspraak
Sinds 2015 staat de Wajong alleen nog open voor jongge
handicapten die duurzaam geen mogelijkheden tot ar
beidsparticipatie hebben. Iemand heeft geen mogelijkhe
den tot arbeidsparticipatie als hij of zij geen taak kan 
uitvoeren in een arbeidsorganisatie; geen basale werkne
mersvaardigheden heeft; niet ten minste een uur achter 

7 J.H. Gerards, Judicial Review in Equal Treatment Cases, Leiden: Brill 2005. 

elkaar kan werken; of niet ten minste vier uur per dag 
kan werken, tenzij hij of zij twee uur per dag kan werken 
en per uur minimaal het minimumuurloon kan verdienen 
(art. 1a Schattingsbe sluit arbeidsongeschiktheidswetten). 
Deze criteria zijn cumulatief; aan alle criteria (in positie
ve formulering) moet worden voldaan voordat er moge
lijkheden tot arbeidsparticipatie zijn.
Het ontbreken van mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 
is daarnaast duurzaam als de mogelijkheden tot arbeids
participatie zich niet kunnen ontwikkelen; ze kunnen 
niet verbeteren door medisch herstel en/of training.8
De Centrale Raad van Beroep stelt hoge eisen aan de moti
vering van (het ontbreken van) de duurzaamheid. Inhou
delijk zijn bij die motivering een aantal aspecten van be
lang. Zoals hierboven weergegeven zijn er vier cumulatieve 
voorwaarden voor het hebben van arbeidsvermogen. Als 
aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, is er dus 
geen arbeidsvermogen. Dat ontslaat het UWV er echter 
niet van om ook weer te geven of het arbeidsvermogen 
ontbreekt op grond van de andere drie voorwaarden én of 
op grond van die voorwaarden wel of geen ontwikkeling 
te verwachten valt.9 Als het gaat om de ontwikkeling van 
de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie, moeten de ver
zekeringsarts en ar beids des kun di ge inschatten hoe de 
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie zich kunnen ont
wikkelen. Deze inschatting moet toegespitst zijn op de 
persoon, en mag niet beperkt blijven tot het in algemene 
zin overwegen dat er ontwikkeling te verwachten is.10 Er 
moet een concrete afweging van de feiten en om stan dig
he den betrekking hebbende op de si tu a tie van betrokkene 
plaatsvinden. Als er verwacht wordt dat een medische be
handeling zal leiden tot ontwikkeling van arbeidsvermo
gen, moet on derbouwd worden wat de behandeling in
houdt en wat het mogelijke resultaat van die behandeling 
zal zijn bij betrokkene. Zo zal ook moeten blijken hoe de 
behandeling kan leiden tot de ontwikkeling van mogelijk
heden tot arbeidsparticipatie.11 Dit is erg belangrijk, nu er 
regelmatig sprake is van een complexe problematiek. Zo 
oordeelt een verzekeringsarts in een zaak voor de Recht
bank Gelderland dat er geen sprake is van het duurzaam 
ontbreken van arbeidsvermogen, nu de prefrontale cortex 
nog zal uitrijpen. Deze verwachting baseert de verzeke
ringsarts op de literatuur. Deze stelling is volgens de rech
ter echter veel te algemeen, nu er bij betrokkene ook spra
ke is van gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek en 
depressie. De verzekeringsarts moet in zo’n geval uitwer
ken wat de invloed is van deze bijkomende problematiek 
op de uitrijping van de prefrontale cortex.12 Zo kan het 
oordeel dat er geen sprake is van duurzaamheid de toets 

8 Stb. 2014, 359, p. 5.
9 Rb. Den Haag 4 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:5976, r.o. 7.7.
10 Rb. Gelderland (zittingsplaats Arnhem) 28 juni 2017, 

ECLI:NL:RBGEL:2017:3651, r.o. 8.
11 CRvB 5 april 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1018, USZ 2018/154, m.nt. E. van 

den Boogaard, r.o. 4.2.6 en 4.5.
12 Rb. Gelderland (zittingsplaats Arnhem) 20 september 2018, 

ECLI:NL:RBGEL:2018:4049, r.o. 11.2.
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van de Centrale Raad van Beroep in een andere zaak wel 
doorstaan, nu de verzekeringsarts de (goede) behandelmo
gelijkheden voor een depressie en angstproblemen uiteen 
heeft gezet, en daarbij de verstandelijke beperking van be
trokkene heeft betrokken.13 Ook kan studie of werkerva
ring in het verleden van belang zijn bij het beoordelen van 
de duurzaamheid van het ontbreken van arbeidsvermogen. 
Zo acht de Rechtbank OostBrabant het van belang dat be
trokkene een MBO2opleiding heeft afgerond. Daardoor 
kan ze basale werknemersvaardigheden aanleren, en heeft 
ze laten zien dat ze bij voor beeld hele dagen stage kon lo
pen.14 In een zaak voor de Rechtbank Zee land West 
Brabant oordeelt het UWV dat er geen sprake is van duur
zaamheid. De rechtbank oordeelt echter dat het ontbreken 
van arbeidsvermogen wél duurzaam is. Dit oordeel is mede 
gebaseerd op een verklaring van de begeleidster van be
trokkene, waaruit blijkt dat arbeidsmatige dagbesteding in 
de supermarkt en bij de voetbalvereniging is beëindigd, 
omdat dit niet ging. Daarbij wordt ook meegenomen dat 
betrokkene een beperkt leervermogen heeft.15 Dit oordeel 
is bevestigd door de Centrale Raad van Beroep.16

Na vijf jaar Wajong 2015 wordt het steeds dui de lij ker wat 
rechters verwachten van het UWV met betrekking tot de 
on derbouwing van (het ontbreken van) de duurzaamheid. 
Het UWV blijft echter voor een ingewikkelde taak staan: 
een zeer zorgvuldig on derbouwde toekomstvoorspelling 
doen. Van deze toekomstvoorspelling is veel afhankelijk; 
zoals blijkt uit paragraaf 1 is het verschil in inkomensbe
scherming groot.

3.2  Doel van de Par ti ci pa tie wet en Wajong 2015
Om iets te kunnen zeggen over het duurzaamheidscriterium 
is het van belang te kijken naar het doel van de wetgeving 
waarin dit criterium wordt gehanteerd. Bij het maken van 
on derscheid is het van belang dat daaraan een gerechtvaar
digd doel ten grondslag ligt.17 Het doel van de wijzigingen in 
de Wajong in 2015 en de invoering van de Par ti ci pa tie wet is 
om zoveel mogelijk arbeidsbeperkten aan het werk te hel
pen; de Par ti ci pa tie wet vormt daartoe één regeling voor alle 
mensen met arbeidsvermogen.18 De Wajong is alleen nog 
toegankelijk voor mensen zon der arbeidsvermogen. Vervol
gens moet worden beoordeeld of dit doel gerechtvaardigd 
is. Het toetsingsmodel van Gerards met betrekking tot gelij
ke behandeling geeft daarvoor verschillende aan kno pings
pun ten,19 die we hieron der nader bespreken.
Ten eerste is het van belang dat het doel op zichzelf niet in 
strijd is met geschreven recht en algemene rechtsbeginse

13 CRvB 17 oktober 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3284, r.o. 4.2.
14 Rb. OostBrabant (zittingsplaats ’sHer to gen bosch) 6 december 2017, 

ECLI:NL:RBOBR:2017:6266, r.o. 1519.
15 Rb. Zee land West Brabant 3 no vem ber 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6931, 

r.o. 6.3 en 6.6.
16 CRvB 16 ja nu a ri 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:301, USZ 2019/140, m.nt. E van 

den Boogaard.
17 Gerards 2005, p. 676678.
18 Ka mer stuk ken II 2013/14, 33161, nr. 107, p. 3839.
19 Gerards 2005, p. 679683.

len. Als het gaat om per so nen met een handicap, schrijft 
het door Nederland geratificeerde Verdrag inzake de rech
ten van per so nen met een handicap, zelfs voor dat de staat 
de verwezenlijking van het recht op werk bevordert (zie 
art. 27 van dat Verdrag). Tevens is het doel niet inherent 
discriminatoir.
Ten tweede is het vereiste van actualiteit van belang: het 
doel moet voortkomen uit een bestaande si tu a tie of uit een 
bestaand probleem. Komt het doel om meer arbeidsbeperk
ten aan het werk te helpen en één regeling te vormen voor 
alle mensen met arbeidsvermogen voort uit een daad wer
ke lijke behoefte van de regering? Dat lijkt vanuit verschil
lende invalshoeken wel het geval. Zo blijkt uit een advies 
van de Commissie De Vries dat het stelsel van verschillende 
regelingen voor mensen met arbeidsvermogen te complex 
is en dat daardoor veel arbeidspotentieel onbenut blijft.20 
Het on der één regeling brengen van alle mensen met ar
beidsvermogen (de Par ti ci pa tie wet), kan bij dra gen aan het 
minder complex maken van het stelsel. Daarbij moet wel de 
kanttekening worden geplaatst dat decentralisatie naar ge
meenten het stelsel niet noodzakelijkerwijs minder com
plex maakt, nu gemeenten behoorlijk wat beleidsvrijheid 
krijgen. Uit verschillende on derzoeken blijkt dat de ar
beidsparticipatie van jonggehandicapten in de jaren vooraf
gaand aan de invoering van de Par ti ci pa tie wet is gedaald. 
Dit is om meerdere redenen problematisch. Zo leidt de ver
grijzing ertoe dat het aantal mensen met een AOWuitke
ring alleen maar zal toenemen de komende jaren, waardoor 
het aandeel werkenden verhoudingsgewijs afneemt. Wer
kenden moeten de lasten van de vergrijzing dragen. Als 
meer arbeidsbeperkten aan het werk gaan, wordt bespaard 
op uitkeringen én nemen de belastingopbrengsten toe.21 De 
stijging van het aantal Wajonguitkeringen wordt onhoud
baar geacht voor het so cia le ze ker heids stel sel. Het so cia le
ze ker heids stel sel is gebaseerd op solidariteit en activering. 
Als het stelsel te weinig activerend is en onbetaalbaar dreigt 
te worden, kan het maatschappelijk draagvlak verdwijnen. 
Ook acht de regering het goed voor de eigenwaarde van ar
beidsbeperkten om zoveel mogelijk mee te doen in de sa
menleving.22 Ten derde is het van belang dat het doel past 
binnen het so ci a le beleid. Dit is het geval: één van de af
spraken in het Sociaal Akkoord van 2013 is het aan het werk 
helpen van meer arbeidsbeperkten.23 Het doel is ook vol
doende specifiek, nu in dit Sociaal Akkoord afgesproken is 
dat so ci a le partners zich garant stellen voor een afgespro
ken aantal extra banen voor arbeidsbeperkten (de zogehe
ten ‘banenafspraak’). Het doel dat ten grondslag ligt aan het 
gemaakte on derscheid is derhalve gerechtvaardigd.

20 Bijlage bij Ka mer stuk ken II 2008/09, 29817, nr. 40, p. 2526.
21 Ka mer stuk ken II 2013/14, 33161, nr. 107, p. 4647.
22 Ka mer stuk ken II 2013/14, 33161, nr. 107, p. 3637.
23 Ka mer stuk ken II 2013/14, 33566, nr. 15, p. 6.
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3.3  Het duurzaamheidscriterium in het licht van het 
doel

In § 3.2 wordt duidelijk dat het doel van de Par ti ci pa tie
wet en de veranderingen in de Wajong in 2015 is om zo
veel mogelijk arbeidsbeperkten aan het werk te helpen, 
en daartoe één regeling te vormen voor alle mensen mét 
arbeidsvermogen (de Par ti ci pa tie wet). Daarvoor is het es
sentieel dat on derscheid wordt gemaakt tussen jongge
handicapten met arbeidsvermogen en jonggehandicapten 
zon der arbeidsvermogen. Dit on derscheid is te vinden in 
art. 1a:1 lid 1 sub a Wajong: de Wajong staat slechts open 
voor per so nen die ‘duurzaam geen mogelijkheden tot ar
beidsparticipatie’ hebben (art. 1a:1 lid 1 sub a Wajong). 
Met deze definitie wordt inderdaad on derscheid gemaakt 
tussen per so nen met arbeidsvermogen (die terug moeten 
vallen op de Par ti ci pa tie wet en zo aan het werk moeten 
worden geholpen) en per so nen zon der arbeidsvermogen 
(die aanspraak kunnen maken op een Wajonguitkering). 
Zo lijkt de definitie in lijn met het doel – meer arbeidsbe
perkten aan het werk te helpen en daartoe alle mensen 
met arbeidsvermogen on der de Par ti ci pa tie wet brengen. 
Er wordt in de definitie echter een element toegevoegd: 
de duurzaamheid. Zo leidt de definitie ertoe dat een groep 
jonggehandicapten bui ten de Wajong valt, terwijl zij daar 
gezien het doel van het on derscheid wel binnen horen te 
vallen: jonggehandicapten zon der arbeidsvermogen, zon
der dat kan worden vastgesteld dat het arbeidsvermogen 
duurzaam ontbreekt. Deze jonggehandicapten moeten 
dan terugvallen op de Par ti ci pa tie wet – de regeling voor 
alle mensen met arbeidsvermogen – terwijl zij op dat mo
ment geen arbeidsvermogen hebben. Zo leidt de definitie 
van het on derscheid tot wat Gerards aanduidt als ‘on
derinclusiviteit’:24 de definitie van het on derscheid leidt 
ertoe dat een bepaalde groep – die gezien het doel wel on
der de Wajong zou moeten vallen – bui ten de regeling 
valt. Het gaat dan om jonggehandicapten van wie het ont
breken van arbeidsvermogen niet duurzaam wordt ge
acht; zij hebben geen recht op een Wajonguitkering.

Als deze groep wél on der de Wajong wordt gebracht, is 
het onwaarschijnlijk dat dit nadelig is voor het bereiken 
van het doel. Deze per so nen kunnen op dat moment on
mogelijk bij dra gen aan het doel, nu zij geen arbeidsver
mogen hebben. Het duurzaamheidscriterium lijkt dus niet 
noodzakelijk te zijn voor het bereiken van het doel, terwijl 
het wel grote gevolgen heeft voor de jonggehandicapten 
die door dit criterium niet in aan mer king komen voor een 
Wajonguitkering.

3.4  Resultaten Par ti ci pa tie wet en Wajong 2015
Eind 2019 is de eind eva lu a tie van de Par ti ci pa tie wet door 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verschenen.25 In 
dat on derzoek wordt ook ingegaan op jonggehandicapten. 

24 Gerards 2005, p. 683684.
25 P. van Echtelt e.a., Eind eva lu a tie van de Par ti ci pa tie wet, Den Haag: Sociaal 

en Cultureel Planbureau 2019.

De baankans van 18jarige Wajongers die ingestroomd 
zijn in 2014 wordt vergeleken met 18jarige jonggehandi
capten die in 2015 in de Wajong zouden zijn ingestroomd 
bij onge wij zigd beleid, maar nu on der de Par ti ci pa tie wet 
vallen. Hieruit blijkt dat deze quasiWajongers inderdaad 
een grotere baankans hebben dan Wajongers. Daarbij is 
gecorrigeerd voor macroeco no mische ontwikkelingen.26 
QuasiWajongers komen wel vooral in deeltijdbanen of 
contracten bepaalde tijd terecht.
Belangrijke kanttekening is dat het on derzoek plaatsvond 
in een periode van hoogconjunctuur. Mede daardoor is 
het van belang niet te enthousiast te zijn over het feit dat 
sinds de invoering van de Par ti ci pa tie wet meer jongge
handicapten aan het werk zijn. In de memorie van toelich
ting bij een onlangs ge pre sen teerd wetsvoorstel27 dat de 
Par ti ci pa tie wet wijzigt, wordt het volgende gezegd over 
de toegenomen arbeidsparticipatie van jonggehandicap
ten: ‘Per saldo zijn duidelijk meer mensen met een arbeids-
beperking aan het werk’. Wel wordt erkend dat het een 
kwetsbare groep is: ‘Het betreft een kwetsbare doelgroep, 
bij wie aan het werk gaan en blijven niet vanzelf gaat. Zij 
verdienen de juiste on dersteuning daarvoor. Het is belang-
rijk dat deze on dersteuning geboden wordt, ook wanneer de 
gunstige conjunctuur om zou slaan’.28 Dat moment is aan
gebroken: de co ro na cri sis leidt tot een eco no mische crisis. 
Het is dan extra belangrijk om kritisch te kijken naar het 
soort banen waarin deze groep terechtkomt; vooral deel
tijdbanen en contracten bepaalde tijd. Deze per so nen zijn 
in crisistijd extra kwetsbaar.29 Een bijkomend doel van de 
Par ti ci pa tie wet is om één regeling te vormen voor alle 
mensen met arbeidsvermogen. Daarvan is geen sprake; er 
bestaan nog steeds verschillende regelingen voor verschil
lende groepen. Daarbij kan de beleidsvrijheid van ge
meenten leiden tot verschillen in de uitvoering.

3.5  Volledig arbeidsongeschikt en niet duurzaam: een 
vergeten groep in de parlementaire geschiedenis?

Voorgaande paragrafen laten zien dat het duurzaamheids
criterium wellicht niet noodzakelijk en zelfs ongewenst is. 
Het is daarom interessant op welke manier er in de parle
mentaire behandeling van de Par ti ci pa tie wet en de 
Wajong 2015 aandacht is besteed aan de jonggehandicap
ten van wie het ontbreken van het arbeidsvermogen niet 
duurzaam wordt geacht. In de parlementaire behandeling 
is vooral aandacht besteed aan de (bestaande) Wajongers 
die na invoering van de Par ti ci pa tie wet zouden worden 
overgeheveld naar de gemeenten, wat uiteindelijk na for
se kritiek niet door is gegaan. Als het gaat om de groep 
jonggehandicapten die on der de Par ti ci pa tie wet komt te 
vallen, ligt de nadruk vooral op de activering. Dit is echter 
bij de groep jonggehandicapten zon der arbeidsvermogen 

26 L. Kok e.a., Jonggehandicapten on der de Par ti ci pa tie wet, Amsterdam: SEO 
Eco no misch On derzoek 2019, p. 11 en 57.

27 Ka mer stuk ken II 2019/20, 35394, nr. 2.
28 Ka mer stuk ken II 2019/20, 35394, nr. 3, p. 45.
29 Centraal Planbureau, Juniraming 2020, Den Haag: Centraal Planbureau 

2020, met name p. 10 en 27.
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(nog) niet aan de orde. In de parlementaire geschiedenis 
zijn de belangen van deze groep jonggehandicapten nau
welijks ter sprake gekomen. Enkel de PvdA en de SP heb
ben vragen gesteld hieromtrent en de antwoorden van de 
staats se cre ta ris waren lang niet altijd bevredigend.
De problematiek zoals omschreven in dit artikel met be
trekking tot het duurzaamheidscriterium, wordt alleen ter 
sprake gebracht door de PvdA. Het antwoord van de Staats
se cre ta ris van SZW is dat gemeenten jonggehandicapten 
die tijdelijk geen arbeidsvermogen hebben kunnen voorbe
reiden op hun re inte gra tie, door middel van therapie, trai
ning of een opleiding. Ook wijst de staats se cre ta ris op de 
mogelijkheid om alsnog recht op Wajong te krijgen als de 
volledige arbeidsongeschiktheid tien jaar duurt (art. 1a:1 
lid 3 Wajong).30 De SP heeft vragen gesteld over de invloed 
van de Par ti ci pa tie wet op de inkomenspositie van alle groe
pen die door de Par ti ci pa tie wet worden geraakt. De rege
ring antwoordt daarop dat de hoogte van de bijstandsuitke
ring afhankelijk is van de huishoudsi tu a tie en andere 
inkomensbronnen, maar gaat verder niet in op de belangen 
van de groep jonggehandicapten on der de Par ti ci pa tie wet 
bij een adequaat inkomen, en of de bijstandsuitkering daar
toe wel kan volstaan. Er wordt overigens wel erkend dat er 
een groep is die door polisvoorwaarden van de Par ti ci pa tie
wet geen recht heeft op een bijstandsuitkering, maar daar 
blijft het bij.31 Op de antwoorden van de overheid valt overi
gens ook het nodige aan te merken, maar vooral relevant is 
dat het verder niet ter sprake komt. Er is uitgebreid aan
dacht besteed aan de belangen van de overheid tijdens de 
parlementaire behandeling. Dat belang bestaat uit zoveel 
mogelijk jonggehandicapten aan het werk helpen (denk aan 
een breed scala aan re inte gra tieinstrumenten voor ge
meenten en de banenafspraak). Er is echter nauwelijks aan
dacht besteed aan de belangen van de groep jonggehandi
capten on der de Par ti ci pa tie wet die mogelijk geschaad 
worden: het belang van adequate inkomensbescherming. 
Het SCP concludeert het volgende over de proportionaliteit 
van de Par ti ci pa tie wet voor jonggehandicapten: ‘Dat zij va-
ker aan het werk zijn weegt niet op tegen het feit dat ze vaak 
geen recht meer hebben op een uitkering.’32 Dit wringt vooral 
als het gaat om jonggehandicapten zon der arbeidsvermo
gen die on der de Par ti ci pa tie wet vallen; zij hebben nadeel 
van het feit dat ze vaak geen recht meer hebben op een 
(adequate) uitkering door de strengere polisvoorwaarden 
van de Par ti ci pa tie wet, maar daarnaast niet het voordeel 
van een grotere baankans, omdat zij niet in staat zijn om te 
werken.

3.6  Alternatieven huidige Par ti ci pa tie wet en Wajong, 
subsidiariteit

On derdeel van het model van Gerards is het on derzoeken 
van alternatieven van het gemaakte on derscheid (de sub
sidiariteit van het on derscheid): Voordat er geoordeeld 

30 Ka mer stuk ken II 2013/14, 33161, nr. 116, p. 98.
31 Ka mer stuk ken I 2013/14, 33161, E, p. 4347.
32 Van Echtelt e.a. 2019, p. 10.

kan worden over de doelmatigheid van de wet is het van 
belang na te gaan of er alternatieven mogelijk zijn. Zijn er 
manieren die minder nadelige gevolgen hebben voor een 
bepaalde groep? En kan met dit alternatief (ook) het doel 
worden bereikt? Kan het van de wetgever worden ver
wacht dat hij voor een alternatief middel kiest?33 Er zijn 
veel alternatieven te bedenken voor de vormgeving van de 
Wajong 2015 en de Par ti ci pa tie wet. Het is onmogelijk 
deze allemaal te bespreken. Ook is het de vraag of met 
deze alternatieven het beoogde doel kan worden bereikt. 
Dat is zon der em pi risch on derzoek niet te zeggen. Toch 
kan over het meest voor de hand liggende alternatief wel 
iets gezegd worden: wel on derscheid maken tussen jong
gehandicapten met en zon der arbeidsvermogen, maar 
zon der het duurzaamheidscriterium daarbij te betrekken. 
Er zal dan wel een ander mechanisme gehanteerd moeten 
worden, zodat niet iedere achttienjarige die een tijdje niet 
kan werken met een on der de Wajong valt. Er kan gedacht 
worden aan een al bestaand mechanisme: de wachttijd. In 
de oude Wajong (vóór 2010) en de Wajong 2010 geldt een 
wachttijd: een persoon kan pas als jonggehandicapte wor
den aangemerkt als diegene op zijn zeventiende verjaar
dag meer dan 25% arbeidsongeschikt is, en daarna gedu
rende minstens 52 weken arbeidsongeschikt blijft.34

Bij 19% van de quasiWajongers met een bijstandsuitke
ring is door het UWV vastgesteld dat zij tijdelijk geen ar
beidsvermogen hebben.35 Uit gegevens van het UWV blijkt 
dat in de jaren 2015 tot en met 2018 bij 4870 per so nen de 
Wajongaanvraag is afgewezen omdat zij tijdelijk geen ar
beidsvermogen hebben.36 Dit zijn in verhouding geen gro
te aantallen, ter vergelijking: in maart 2020 zijn er in to
taal 243.600 Wajonguitkeringen.37 Het lijkt dus ook niet 
onredelijk om dit van de wetgever te verwachten. Ook zal 
dit alternatief er niet toe leiden dat het doel van de Par ti
ci pa tie wet niet wordt bereikt; zoals geconcludeerd in 
§ 3.4 kunnen volledig arbeidsongeschikte jonggehandi
capten op dat moment niet bij dra gen aan een hogere ar
beidsparticipatie van arbeidsbeperkten. Wel is dit alterna
tief minder nadelig voor deze groep, omdat zij dan niet 
meer worden geconfronteerd met de strenge polisvoor
waarden van de Par ti ci pa tie wet. Het is daarbij wel van be
lang dat het UWV deze groep goed in beeld houdt, zodat 
zij op het moment dat er wel mogelijkheden tot arbeids
participatie ontstaan, begeleid kunnen worden naar werk. 
Dat houdt een extra taak in voor het UWV, maar wel een 
taak waarmee zij ruime ervaring hebben vanuit de perio
de vóór de invoering van de Par ti ci pa tie wet en de Wajong 
2015. Er valt ook veel voor te zeggen deze groep vanuit 
een centrale organisatie (het UWV) te monitoren. Als ie
mand geen arbeidsvermogen heeft, maar het UWV dit niet 

33 Gerards 2005, p. 688691.
34 Klosse & Vonk 2018, p 136.
35 Van Echtelt e.a. 2019, p. 118.
36 UWV, Kwantitatieve informatie 2016, 2016, p. 12 en UWV, Kwantitatieve 

informatie 2018, 2018, p. 10.
37 CBS StatLine, So ci a le zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkerings

soort (on line, bijgewerkt 29 mei 2020).
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duurzaam acht, geeft het UWV dit door aan de gemeen
ten. Echter blijkt slechts 20% van de gemeenten deze per
so nen te benaderen.38

4.  Conclusie

Het duurzaamheidscriterium dat wordt gehanteerd in de 
Wajong 2015 bij het on derscheid tussen twee groepen 
volledig arbeidsongeschikten is om verschillende redenen 
problematisch. Ten eerste blijkt uit de geanalyseerde 
rechtspraak dat er (terecht) erg hoge eisen worden gesteld 
aan het UWV als het gaat om het on derbouwen van het 
ontbreken van de duurzaamheid. Het UWV wordt daar
mee voor een zeer ingewikkelde taak gesteld: zij moeten 
een zeer goed on derbouwde toekomstvoorspelling doen 
waarvan voor betrokkenen veel afhankelijk is. Dat verze
keringsartsen van het UWV moeite hebben met het be
oordelen van de duurzaamheid blijkt uit dossieron
derzoek van het UWV (van ja nu a ri 2015 tot en met mei 
2016).39 Zij hebben zowel moeite met het inschatten van 
het arbeidsvermogen als met het inschatten van de duur
zaamheid. Dit kan leiden tot verschillen tussen verzeke
ringsartsen in de be oor de ling. Het inschatten van de duur
zaamheid wordt vooral lastig gevonden als er sprake is 
van comorbiditeit, ziekten die niet vaak voorkomen en 
psychische klachten. Dat is bij Wajongbe oor de lingen 
vaak het geval; er is vaak sprake van comorbiditeit en een 
complex ziektebeeld. Hoewel dit on derzoek heeft plaats
gevonden net na de inwerkingtreding van de Wajong 
2015, zal het feit dat er vaak sprake is van comorbiditeit 
en een complex ziektebeeld onveranderd zijn; een per
soon is niet voor niks voor het bereiken van de leeftijd van 
achttien volledig arbeidsongeschikt.

Ten tweede is het duurzaamheidscriterium problematisch 
omdat het een groep uitsluit van de Wajong 2015, die op 
basis van de analyse van de Par ti ci pa tie wet en de Wajong 
2015 in dit artikel wel degelijk tot de doelgroep van de 
Wajong 2015 zou moeten behoren.
Overigens is het duurzaamheidscriterium niet nieuw in het 
so ci a lezekerheidsrecht; ook in de Wet WIA wordt on
derscheid gemaakt tussen volledig en duurzaam arbeidson
geschikten en mensen die dat niet zijn. Het grote verschil is 
echter dat mensen die wel volledig maar niet duurzaam ar
beidsongeschikt zijn wél nog on der de Wet WIA vallen,40 en 
niet hoeven terug te vallen op de Par ti ci pa tie wet met daar
bij be ho ren de strengere polisvoorwaarden.

Omdat er nog steeds te veel arbeidsbeperkten aan de kant 
staan, wordt hard gewerkt aan aanpassingen van de huidige 
wetgeving, het zogenaamde ‘Breed Offensief’.41 De Wajong 

38 Van Echtelt e.a. 2019, p. 116.
39 J.F. Ankersmit, ‘On derbouwing van de duurzaamheid bij Wajong 2015 be

oor de lingen’, TBV 2018, afl. 10, p. 518525.
40 Klosse & Vonk 2018, p. 134.
41 Ka mer stuk ken II 2017/18, 34352, nr. 115.

wordt opnieuw ge wij zigd; dit wetsvoorstel42 is op 26 mei 
2020 aan ge no men door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel 
verandert echter niets aan het bestaan van twee verschil
lende regelingen voor jonggehandicapten zon der arbeids
vermogen. Opvallend is dat de verschillende regelingen bin-
nen de Wajong (de oude Wajong, de Wajong 2010 en de 
Wajong 2015) wel gehar mo niseerd worden. In het advies 
van de Afdeling advisering van de Raad van State naar aan
leiding van dit wetsvoorstel gaat de Afdeling in op het ge
lijkheidsbeginsel:43 het har mo niseren van de regels wordt 
rechtvaardig geacht, omdat verschillende jonggehandicap
ten zich in vergelijkbare si tu a ties bevinden. De Afdeling 
wijst erop dat er ook verschillende regimes bestaan bui ten 
de Wajong, terwijl hier ook sprake is van soort ge lijke si tu a
ties, en adviseert deze verschillen en mogelijke harmonisa
tie ook te bekijken. De Afdeling doelt hierbij op het feit dat 
jonggehandicapten met arbeidsvermogen sinds 2015 niet 
alleen on der de Wajong (ingestroomd voor 2015) kunnen 
vallen, maar ook on der de Par ti ci pa tie wet (ingestroomd na 
2015). Er wordt dus wel degelijk gewezen op de verschillen 
tussen de Wajong en de Par ti ci pa tie wet. Echter, ook de Af
deling (en later ook de Eerste Kamer)44 lijkt hier de groep 
jonggehandicapten zónder arbeidsvermogen te vergeten. 
Dat is een gemiste kans. Hoewel het om een relatief kleine 
groep gaat in vergelijking met het totaal aan jonggehandi
capten, kunnen de gevolgen voor deze groep groot zijn, zo
als we zien bij Alex. Hij moet nu rondkomen van een uitke
ring die drie keer lager is dan de Wajong en kan geen eigen 
plekje vinden. Hoewel het verschil tussen de uitkeringen 
verkleint als Alex 21 wordt, blijft hij geconfronteerd met de 
strenge polisvoorwaarden van de Par ti ci pa tie wet, die de 
Wajong niet kent (de middelentoets, partnertoets en kos
tendelersnorm). Zijn thuissi tu a tie is inmiddels schrijnend 
te noemen. Het UWV schat in dat zijn arbeidsvermogen niet 
duurzaam ontbreekt. Wellicht klopt dat, maar er is een flin
ke periode te overbruggen, te beginnen met de ellenlange 
wachtlijsten die er zijn voor patiënten met complexe psy
chische problemen.45 Hoe kunnen jonggehandicapten zon
der arbeidsvermogen ooit arbeidsvermogen ontwikkelen, 
als zij niet de kans krijgen om te herstellen en langdurig in 
fi nan ci ë le onzekerheid verkeren?
De geconstateerde spanningen kunnen worden vermin
derd door het duurzaamheidscriterium voor toegang tot 
de Wajong 2015 te heroverwegen, en daarvoor een alter
natief criterium te hanteren (zoals een wachttijd). Op deze 
manier sluit de definitie van het on derscheid beter aan bij 
het beoogde doel van de regering: alle mensen met ar
beidsvermogen on der één regeling brengen (de Par ti ci pa
tie wet) en zo meer arbeidsbeperkten aan het werk helpen. 
Dat heeft als bijkomend voordeel dat het een oplossing 
biedt voor de geconstateerde moeilijkheid van de taak van 
het UWV als het gaat om het duurzaamheidscriterium.

42 Ka mer stuk ken II 2018/19, 35213, nr. 2.
43 Ka mer stuk ken II 2018/19, 35213, nr. 4.
44 Ka mer stuk ken I 2019/20, 35213, C, p. 46.
45 G. Herderscheê, ‘11 duizend complexe patiënten blijven te lang zon der 

psychische zorg’, de Volkskrant, 25 juni 2020.
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