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1 Inleiding 
Op 1 januari 2015 is de Wajong gewijzigd. 

Voor de nieuwe instroom hebben we nu te maken met een nieuw claimcriterium: ‘duurzaam geen 
arbeidsvermogen’.   

Voor het zittend bestand Wajong komt er een (her)indeling in de categorieën ‘duurzaam geen 
arbeidsvermogen’ (DGA) en ‘niet duurzaam geen arbeidsvermogen’ (nDGA). 

In deze instructie komen achtereenvolgens aan de orde: de wijze van beoordelen voor de 
herindeling in het kader van de (o)Wajong en (n) Wajong. Daarna volgt uitleg over hoe om te gaan 
met een reguliere herbeoordeling Wajong. 

 

2 Herindeling zittend bestand Wajong 
Als onderdeel van de Invoeringswet Participatiewet heeft de Wetgever besloten dat Wajongeren die 
vallen onder de regelingen die tot 1 januari 2015 van kracht waren op arbeidsvermogen moeten 
worden beoordeeld.  

De bedoeling is dat alleen klanten die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie (DGA) 
hebben een Wajonguitkering ter hoogte van 75% van het Wettelijk Minimumloon behouden. Bij de 
overige klanten, die niet duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie (nDGA) hebben, 
wordt de uitkering verlaagd van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon.  

De periode van de beoordeling op arbeidsvermogen start in 2015 en loopt tot 1 januari 2018. De 
effectueringsdatum van de uitkeringsverlaging is 1 januari 2018. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om ook te beoordelen of een klant nog voldoet aan de 
voorwaarden van Wajong. Alleen als tijdens de beoordeling wordt geconstateerd dat een klant met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meer aan de voorwaarden van Wajong voldoet, 
dan wel (oWajong) in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse valt, dan dient de VA of  AD een 
(systeem)aantekening te maken. De klant wordt dan na 1 januari 2018 mogelijk opgeroepen voor 
een reguliere herbeoordeling op basis van verdienvermogen.1 

Mocht echter tijdens de beoordeling een vermoeden van fraude rijzen, bijvoorbeeld omdat de klant 
inkomsten niet opgeeft, dan dient er een melding te worden gedaan bij de afdeling Handhaving. 
Indien de klant zijn inkomsten wel opgeeft maar deze worden om onbekende reden niet gekort op 
de uitkering dan dient de afdeling Uitkeren te worden geïnformeerd.  
 

  

                                                
1 Er moet nog definitief beslist worden of de geplande herbeoordelingen inderdaad worden uitgevoerd. DT- 
SMZ heeft besloten dat pas circa begin 2018 vast te stellen.  
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3 Herindeling (o)Wajong 

3.1 Algemeen 

Van de (o)Wajongeren (instroom vóór 2010), met een mate van arbeidsongeschiktheid van <80%, 
hoeft niet te worden vastgesteld of zij arbeidsvermogen hebben. Zij ontvangen immers op basis 
van hun gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid al een uitkering die lager is dan 75% van het wettelijk 
minimumloon.  

Voor de (o)Wajongeren (instroom vóór 2010), die 80-100 % arbeidsongeschikt zijn, vindt indeling 
in een van de beide categorieën (DGA of nDGA) plaats in maximaal drie fases: 

Fase 1: de systeemselectie 
Een selectie op basis van een aantal parameters die uit systemen te halen zijn (zoals werk 
en loon hebben, in een arbeidstraject zitten etc.). Deze parameters zijn geformuleerd en 
beschreven. Deze selectie is geautomatiseerd gedaan met behulp van de diverse 
computersystemen bij UWV. 

Fase 2: de dossierscreening 
Als op basis van de systeemselectie geen uitsluitsel kon worden verkregen volgde een 
indeling aan de hand van in het dossier aanwezige gegevens en onderzoeksrapporten. Deze 
dossierscreening heeft op enkele centrale locaties plaatsgevonden en geschiedde aan de 
hand van een vastgesteld beslisschema. 

Fase 3: beoordeling 
als uit de dossierscreening blijkt dat een dossier onvoldoende of tegenstrijdige gegevens 
bevatte volgt een beoordeling. Afhankelijk van de aanwezige gegevens kan dit schriftelijk, 
telefonisch of door middel van een spreekuurcontact plaatsvinden (of een combinatie 
hiervan).  
Beoordeling is ook aan de orde als de klant erom vraagt. 

Zoals uit bovenstaande blijkt vindt indeling in al dan niet DGA zoveel mogelijk plaats op grond van 
reeds bekende en vastgelegde gegevens. Daarom spreken we niet van een beoordelingsoperatie 
maar van een herindelingsoperatie. 

3.2 Vooraankondigingsbrief 

Alle (o)Wajongeren (instroom voor 2010) ontvangen een zogenaamde vooraankondigingsbrief van 
UWV. Hierin staat gemotiveerd aangekondigd dat UWV voornemens is op basis van de beschikbare 
gegevens te beslissen, dat betrokkene wel of geen arbeidsvermogen heeft. De 
aankondigingsbrieven worden gefaseerd verstuurd.  

UWV geeft de klanten de mogelijkheid om naar aanleiding van de vooraankondigingsbrief een 
beoordeling te vragen. 

De beschikking volgt in een later stadium: 

• zonder nader onderzoek als de klant niet reageert op de vooraankondigingsbrief; óf 
• als de klant expliciet zijn instemming heeft gegeven met het voornemen van UWV. 

Na afgifte van de beschikking staat de mogelijkheid voor Bezwaar en Beroep open. 
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3.3 Beoordeling DGA of nDGA na reactie op vooraankondigingsbrief of bij 
onvoldoende informatie (Fase 3) 

Als de klant naar aanleiding van de vooraankondigingsbrief aangeeft dat hij het niet eens is met 
zijn indeling in DGA of nDGA, wordt nader onderzoek verricht naar het arbeidsvermogen.  Ook de 
klanten van wie bij de dossierscreening is vastgesteld dat er onvoldoende of tegenstrijdige 
informatie in het dossier zit komen in aanmerking voor een beoordeling. 

Bij de beoordeling dient altijd een VA en/of een AD te worden betrokken. De inzet van een VA bij 
deze beoordeling is dus niet altijd noodzakelijk; de wetgeving biedt hiervoor eenmalig de ruimte, 
dit om de herindeling op een zo efficiënt mogelijke wijze te kunnen uitvoeren. In voorkomende 
situaties kan de PB, na telefonisch contact met de klant én akkoord van de klant met de 
vooraankondiging, de casus zonder inbreng van VA /AD afhandelen. 

Het is niet altijd aan de orde om de klant voor een spreekuur op te roepen. Afhankelijk van 
verkregen informatie zou een beoordeling ook schriftelijk of telefonisch kunnen gebeuren. Dit kan 
alleen als de verkregen informatie voldoende gegevens bevat om de indeling in DGA of nDGA te 
kunnen onderbouwen.  

Een aparte plaats nemen beoordelingen in het kader van de herindeling (IaW) van Wajongers met 
AWBZ-indicatie dagbesteding in. Deze leiden tot een beslissing duurzaam geen arbeidsvermogen 
(DGA). Bij vormen van dagbesteding (of dagactiviteiten) die niet berusten op een AWBZ-indicatie 
vindt altijd een beoordeling van het arbeidsvermogen plaats op grond van onderstaande vier 
criteria. (Zie UBSMZ 1509-012).  

3.3.1 Vaststelling arbeidsvermogen   

De vaststelling van het arbeidsvermogen (DGA of nDGA) wordt gebaseerd op de criteria van het 
gewijzigde Schattingsbesluit2. Een Wajongere beschikt over arbeidsvermogen indien hij: 

• Een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie; 
• Over basale werknemersvaardigheden beschikt; 
• Aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van één uur; 
• Ten minste vier uur per dag belastbaar is; of ten minste twee uur per dag belastbaar is en 

in staat is per uur ten minste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het minimumloon 
per uur.  

Iemand heeft alleen arbeidsvermogen als hij aan alle vier de vereisten voldoet. Als hij aan één of 
meer criteria niet voldoet, beschikt hij niet over arbeidsvermogen.  

3.3.2 Bij herindeling geen duurzaamheid toetsen 

Hoofdstuk 3 van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wet Wajong) gaat 
over de (o)Wajong. In artikel 3: 8a, derde lid staat: “De jonggehandicapte die op 1 januari 2018 
geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, wordt geacht op die dag duurzaam geen 
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie te hebben”. 

Met het Ministerie is afgesproken dat tijdens de derde fase van het herindelen de klanten alleen 
zullen worden beoordeeld op de aanwezigheid van arbeidsvermogen. Als op de beoordelingsdatum 
arbeidsvermogen ontbreekt, wordt aangenomen dat dat duurzaam is. 

 

                                                
2 Besluit van 8 oktober 2014 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de 
Invoeringswet Participatiewet.  
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Daarnaast is afgesproken dat, als de klant op de beoordelingsdatum geen arbeidsvermogen heeft, 
wordt aangenomen dat dit ook op 1 januari 2018 zo zal zijn. Op grond van bovenstaand artikel 
vindt dus  bij een beoordeling ‘geen arbeidsvermogen’  indeling plaats in de categorie DGA. 
 

4 Herindeling (n)Wajong  

4.1 Algemeen 

Alle (n)Wajongeren (instroom 2010 – 2015),  zijn al ingedeeld in de Werkregeling, de 
Studieregeling of de Uitkeringsregeling. Degenen die in de Werkregeling zitten, krijgen een 
verlaging van de inkomensondersteuning Werkregeling van 75% naar 70% van het wettelijk 
minimumloon.  

Voor degene die onder de Studieregeling valt, blijft het uitkeringspercentage 25% van het wettelijk 
minimumloon. Deze groep blijft buiten de herindeling van het zittend bestand. Voldoet de 
jonggehandicapte niet langer aan de voorwaarden voor de Studieregeling, dan gaat hij over naar 
de Werkregeling of de Uitkeringsregeling, afhankelijk van zijn situatie. 

4.2 Vooraankondigingsbrief 

Alle (n)Wajongeren (instroom 2010 – 2015) krijgen een brief. Alleen (n)Wajongeren, die in de 
Werkregeling zitten, ontvangen een zogenaamde vooraankondigingsbrief van UWV. Hierin staat 
gemotiveerd aangekondigd dat UWV voornemens is op basis van de beschikbare gegevens te 
beslissen, dat betrokkene arbeidsvermogen heeft. De aankondigingsbrieven worden gefaseerd 
verstuurd.  

UWV geeft de klanten de mogelijkheid om naar aanleiding van de vooraankondigingsbrief een 
beoordeling te vragen. 

De beschikking volgt in een later stadium: 

• zonder nader onderzoek als de klant niet reageert op de vooraankondigingsbrief; óf 
• als de klant expliciet zijn instemming heeft gegeven met het voornemen van UWV. 

Na afgifte van de beschikking staat de mogelijkheid voor bezwaar en beroep open. 

4.3 Beoordeling DGA of nDGA na vooraankondigingsbrief  

Indien de klant naar aanleiding van de vooraankondigingsbrief aangeeft dat hij het niet eens is met 
zijn indeling in nDGA wordt nader onderzoek verricht naar het arbeidsvermogen.  

Bij de beoordeling dient altijd een VA en/of AD te worden betrokken. De inzet van een VA bij deze 
beoordeling is dus niet altijd noodzakelijk. De wetgeving biedt hiervoor eenmalig de ruimte. Dit om 
de herindeling op een zo efficiënt mogelijke wijze te kunnen uitvoeren. In voorkomende situaties 
kan de PB, na telefonisch contact met de klant én akkoord van de klant met de vooraankondiging, 
de casus zonder inbreng van VA /AD afhandelen. 

Het is niet altijd aan de orde om de klant voor een spreekuur op te roepen. Afhankelijk van 
verkregen informatie zou een beoordeling ook schriftelijk of telefonisch kunnen gebeuren. Dit kan 
alleen als de verkregen informatie voldoende gegevens bevat om de indeling in DGA of nDGA te 
kunnen onderbouwen. .  

Let op: ook bij een AWBZ-indicatie dagbesteding moet – anders dan bij  de oWajongers – het 
arbeidsvermogen beoordeeld worden.  
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4.3.1 Vaststelling arbeidsvermogen   

De vaststelling van het arbeidsvermogen (DGA of nDGA) wordt gebaseerd op de criteria van het 
gewijzigde Schattingsbesluit3 en is niet anders dan in paragraaf 3.3.1 beschreven. 

Let op: de regels voor de (n)Wajong staan in Hoofdstuk 2 van de Wet Wajong. In dit hoofdstuk is 
anders dan in Hoofdstuk 3, geen artikel opgenomen waardoor de duurzaamheid niet beoordeeld 
hoeft te worden. Daarom moet bij de (n)Wajong, anders dan bij de (o)Wajong, bij het ontbreken 
van arbeidsvermogen worden vastgesteld in hoeverre het ontbreken al dan niet duurzaam is.  

Het ontbreken van arbeidsvermogen wordt duurzaam genoemd als cliënt blijvend geen 
arbeidsvermogen kan ontwikkelen. 
 

5 Schematisch overzicht verschil o-Wajong en n-
Wajong 

 

 
 
6 Reguliere herbeoordelingen Wajong per 01-01-2015 

6.1 Reguliere herbeoordeling Wajong 

Tijdens de herindelingsfase van het zittend bestand Wajong van 1 januari 2015 tot 1 januari 2018 
maken wij onderscheid tussen klanten die beoordeeld worden in het kader van de herindeling en 
klanten die in aanmerking komen voor een reguliere herbeoordeling Wajong.  

Bij de reguliere herbeoordeling kan het gaan om een klantgestuurde herbeoordeling, een 
herbeoordeling op verzoek van de divisies Werkbedrijf, Uitkeren, B&B of Handhaving of een 
beoordeling vanwege de overgang van Werkregeling naar Voortgezette Werkregeling. Een 
klantgestuurde herbeoordeling kan twee redenen hebben: de klant kan anticiperen op de 
herindeling of er is sprake van gewijzigde beperkingen dan wel gewijzigd verdienvermogen.  

                                                
3 Besluit van 8 oktober 2014 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de 
Invoeringswet Participatiewet. 
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Bij een klantgestuurde herbeoordeling voorafgaande aan de herindeling dient bij de klant 
nagevraagd te worden of het gaat om het vaststellen van arbeidsvermogen in het kader van de 
herindeling of dat de klant ook het verdienvermogen beoordeeld wil hebben. Als het alleen gaat om 
de herindeling, dan verzoeken wij de klant om de aanvraag in te trekken en de vooraankondiging 
af te wachten. Mocht de klant toch een directe afhandeling wensen dan dient de beoordeling 
conform de instructie herindeling afgehandeld te worden (zie hoofdstuk 2 tot en met 4). 

De beoordeling van een reguliere herbeoordeling Wajong vindt altijd plaats door een VA en een AD, 
tenzij op grond van artikel 2 lid 2 van het Schattingsbesluit  inzet van de AD achterwege mag 
blijven (betreft met name GBM-situaties). 

Om te voorkomen dat beoordelingen onnodig twee keer worden gedaan zal bij een reguliere 
herbeoordeling tevens de indeling in DGA of nDGA plaatsvinden. Dit is het geval indien de reguliere 
herbeoordeling plaatsvindt voordat er een beoordeling in het kader van de herindeling heeft plaats 
gehad. Als een herbeoordeling heeft plaatsgevonden, gevolgd door een indeling in DGA of nDGA, 
zal het dossier worden gelabeld en niet meer opnieuw worden meegenomen in het 
herindelingscohort van het zittend bestand.  

Als een herbeoordeling plaatsvindt nadat de beoordeling van de herindeling heeft plaatsgevonden, 
wordt opnieuw de indeling in DGA of nDGA beoordeeld. De situatie van de klant kan immers 
gewijzigd zijn. De laatste beoordeling voor de effectueringsdatum 1-1-2018 is leidend voor de 
eventuele uitkeringsverlaging per 1-1-2018 van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon.  

6.2 Gevolgen beoordeling ZW- of WIA-uitkering 

De situatie kan zich voordoen dat er een samenloop ontstaat tussen een eerder toegekende 
Wajong-uitkering en een recht op ZW- dan wel WIA-uitkering. In bijzondere situaties kan er 
samenloop met een WAO- of WAZ-uitkering bestaan. In dit geval dient eerst het recht op de 
andere uitkering beoordeeld te worden.  Daarna dient de herbeoordeling van het verdienvermogen 
in het kader van de Wajong plaats te vinden conform de werkwijze, zoals weergegeven in 
paragraaf 6.1. Daar wordt dan dus ook bij betrokken de vraag of de klant over arbeidsvermogen 
beschikt. 

Afhankelijk van de uitkomst zal de Wajongere dan per 01-01-2018 worden ingedeeld in DGA of 
nDGA.  

6.3 Bijzonderheden herbeoordeling (o)Wajongeren 

Conform bovenstaande kan er in de periode tussen 01-01-2015 en 01-01-2018 sprake zijn van een 
herbeoordeling tegelijk met of na de herindeling. Bij de beoordeling van het verdienvermogen gaat 
het in deze groep om het vaststellen tot welke arbeidsongeschiktheidsklasse de Wajongere 
behoort. Leidt dat tot indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse 80-100%, dan dient tevens te 
worden beoordeeld of er sprake is van wel of geen arbeidsvermogen.  

Wanneer de herbeoordeling gebeurt na de herindelingsoperatie (dus na 01-01-2018), moet naast 
het beoordelen van het verdienvermogen en het arbeidsvermogen, ook – bij ontbreken van het 
arbeidsvermogen – de duurzaamheid worden bepaald. De uitzondering om duurzaamheid niet te 
beoordelen geldt namelijk alleen tijdens de herindeling. 

Mocht je in de Wajong een klant tegenkomen die bij de herindicatie Wsw door de ondergrens is 
gegaan, dan geldt specifiek voor de o-Wajong dat deze persoon behoort tot de categorie DGA. 
Deze casus kan dan administratief worden afgehandeld door de PB. Zie de releasenotes behorend 
bij UBSMZ 1512 -  011.  

6.4 Bijzonderheden herbeoordeling (n) Wajongeren  
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Conform bovenstaande kan er in de periode tussen 01-01-2015 en 01-01-2018 sprake zijn van een 
herbeoordeling tegelijk met of na de herindeling. Bij deze herbeoordeling moet allereerst worden 
vastgesteld of de klant nog tot de doelgroep behoort. Dat is het geval als hij niet meer kan 
verdienen dan 75% van het maatmaninkomen . 

Voor degene die tot de doelgroep blijft behoren, moet ook worden vastgesteld tot welke regeling 
hij behoort: Uitkerings-, Werk-, of Studieregeling. Om in aanmerking te komen voor de 
uitkeringsregeling moet er sprake zijn van Duurzaam Geen Arbeidsvermogen.  

6.5 Beoordeling beëindigen recht op arbeidsondersteuning na periode van vijf 
jaar arbeid 

Voor een (n)Wajongere  (instroom 2010 – 2015) is in de wetgeving bepaald dat het recht op 
arbeidsondersteuning eindigt indien de jonggehandicapte ten minste 75% van het 
maatmaninkomen verdient nadat hij vijf jaar arbeid heeft verricht. Deze beoordeling wordt 
uitgevoerd door de afdeling uitkeren. 

Het recht wordt niet beëindigd, wanneer de jonggehandicapte bepaalde voorzieningen gebruikt.  

Wanneer er sprake is van beëindiging van de uitkering na vijf jaar 75% van het maatmaninkomen 
te hebben verdiend, is herindeling uiteraard niet aan de orde.  

6.6 Beoordeling beëindigen recht op arbeidsondersteuning na periode van een 
jaar arbeid 

Voor een (n)Wajongere  (instroom 2010 – 2015) is in de wetgeving bepaald dat het recht op 
arbeidsondersteuning eindigt indien de jonggehandicapte gedurende een jaar met arbeid meer dan 
het voor hem geldende wettelijk minimumloon verdient. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door 
de afdeling uitkeren. 

Het recht wordt niet beëindigd, wanneer de jonggehandicapte bepaalde voorzieningen gebruikt.  

Wanneer er sprake is van beëindiging van de uitkering na één jaar verdienen van het wettelijk 
minimumloon, is herindeling uiteraard niet aan de orde.  

6.7 Beoordeling resterende verdiencapaciteit na bepaalde periode 
werkregeling (overgang naar Voortgezette Werkregeling) 

Voor de (n)Wajongere (instroom 2010 – 2015), is bepaald dat voor de Wajongere, die niet volledig 
en duurzaam arbeidsongeschikt is, na een periode van ten minste zeven jaar arbeidsondersteuning 
en wanneer hij bovendien de leeftijd van 27 jaar heeft bereikt, de resterende verdiencapaciteit 
moet worden vastgesteld.  
Deze situatie kan zich voor het eerst voordoen in januari 2017.  

De (n)Wajongere die werkt, kan UWV vragen om na een periode van vijf jaar arbeid de resterende 
verdiencapaciteit vast te stellen. Deze situatie kan zich voor het eerst voordoen in januari 2015. 
Wanneer op grond van een dergelijke beoordeling sprake is van beëindiging van de uitkering, is 
herindeling niet langer aan de orde.  

Zie voor toelichting: Voortgezette werkregeling in het Handboek Wet- en Regelgeving. 

6.8 Herbeoordeling Wajonginstroom vanaf 2015  

De instroom vanaf 2015 beperkt zich tot de Wajongere die duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. 
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In incidentele gevallen kan het voorkomen dat er aanwijzingen zijn dat een Wajongere toch 
arbeidsmogelijkheden heeft ontwikkeld, op grond waarvan een herbeoordeling op zijn plaats is. 

Bij een dergelijke herbeoordeling moet opnieuw worden beoordeeld of het arbeidsvermogen 
ontbreekt en, zo ja, of dat duurzaam het geval is.  

6.9 SMBA en FML 

Vanaf 1 januari 2015 wordt voor de claimbeoordeling van de Wajong en het daarbij vaststellen van 
arbeidsvermogen gebruik gemaakt van de methode SMBA. Ook voor de herindeling en de reguliere 
herbeoordelingen (van zowel (o)Wajong als (n)Wajong) wordt de methode SMBA gebruikt. 

Bij de reguliere herbeoordelingen Wajong kan het ook nodig zijn dat de verzekeringsarts, na de 
inhoudelijke beoordeling van belastbaarheid met behulp van methode SMBA, een FML moet 
opstellen ten behoeve van de vaststelling van het verdienvermogen met behulp van het CBBS.  
 

7 Heroverweging van de herindeling Wajong 
7.1 Inleiding 

In het najaar van 2017 hebben alle Wajongers die in het kader van de IaW-operatie zijn 
heringedeeld een herinneringsbrief ontvangen waarin UWV heeft aangegeven dat de 
herindeling per 1 januari 2018 zal worden geëffectueerd. Zij hebben de mogelijkheid om 
ons te vragen om terug te komen van de eerder afgegeven beslissing. Dit verzoek om 
heroverweging van de herindeling kunnen ze naar aanleiding van de herinneringsbrief 
doen, maar ook nog op een later moment, bijvoorbeeld wanneer ze in 2018 de verlaging 
van hun uitkering ervaren. Wij nemen een dergelijke aanvraag in behandeling als er 
sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. 

Nieuw gebleken feiten zijn feiten die bij het nemen van de herindelingsbeslissing niet bij 
ons bekend waren, en die mogelijk tot een andere beslissing hadden geleid als wij ze 
destijds in aanmerking hadden genomen. De Wajonger die zich beroept op veranderde 
omstandigheden verzoekt om een herziening omdat zijn situatie tussen de datum van de 
beslissing en de effectueringsdatum, 1 januari 2018, is gewijzigd. Het onderscheid tussen 
deze twee begrippen is niet van belang voor ons onderzoek. Daarom hanteren we in dit 
hoofdstuk de verzamelterm ‘veranderde omstandigheden’. 

7.2 Veranderde omstandigheden bij heroverweging 

Er kan sprake zijn van veranderde omstandigheden wanneer de klant aangeeft dat er iets 
is veranderd in zijn situatie vóór of óp 1 januari 2018. Het zal in de meeste gevallen gaan 
om een verslechterde medische situatie.  
 
Om te kunnen bepalen of er inderdaad sprake is van een verandering, moeten we de 
door klant geleverde informatie vergelijken met wat er in de rapportages IaW is 
opgenomen, of met andere informatie in het dossier. Naarmate het onderzoek in het 
kader van de IaW pragmatischer is opgepakt, zal er meer aanleiding zijn om nieuw 
onderzoek te doen. Dat geldt natuurlijk zeker waar de klant is heringedeeld op basis van 
systeemselectie of dossieronderzoek. De centrale vraag is wat de verandering betekent 
voor het arbeidsvermogen op 1 januari 2018. 
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Het team neemt in alle gevallen contact op met de klant.  
 
Bepaald moet worden of: 
 
1. Er sprake is van veranderde omstandigheden?  
Zo niet, dan is er geen aanleiding om in te gaan op het verzoek om heroverweging. De 
oorspronkelijke beslissing en de indeling blijft staan.  
 
Zijn de omstandigheden wel veranderd, dan gaat het om de vervolgvraag: 

2. Op welk moment hebben de veranderde omstandigheden betrekking?  
Voor de beoordeling is de veranderde situatie op 1 januari 2018 bepalend.  
De nieuwe informatie moet betrekking hebben op de situatie tot en met 1 januari 2018. 
 
Zijn de omstandigheden vóór of óp 1 januari 2018 hetzelfde als bij de genomen 
beschikking, dan is er geen aanleiding om in te gaan op het verzoek om heroverweging. 
De oorspronkelijke beslissing en de indeling blijft staan.  

Zijn de omstandigheden pas op of na 2 januari 2018 veranderd, dan blijft de IaW-
beslissing in stand, en kan er alleen sprake zijn van een herbeoordeling.  

Hebben we conform dit hoofdstuk vastgesteld dat er wel sprake is van veranderde 
omstandigheden, dan dient een heroverweging plaats te vinden. Daarbij hanteren we in 
principe de criteria die in hoofdstuk 3 zijn beschreven.   
 
7.3 Bijzonderhedden heroverweging oWajong 

We hebben tijdens de IaW-operatie niet beoordeeld of iemand nog voldeed aan de 
voorwaarden van de Wajong. Als we tijdens een beoordeling constateerden dat de klant 
zeer waarschijnlijk niet meer voldeed aan de voorwaarden van de Wajong heeft de VA of 
AD een systeemaantekening gemaakt (vinkje). 
 
Een verzoek om heroverweging van de herindeling is het sluitstuk van de IaW-operatie. 
Daarom is het logisch om de genoemde lijn door te trekken. Als we bij een beoordeling 
naar aanleiding om een verzoek om herziening het recht van de klant op een oWajong-
uitkering in twijfel trekken, maken we diezelfde systeemaantekening. Daarmee voegen 
we de klant toe aan de groep die we eerder hebben voorgesorteerd voor een reguliere 
herbeoordeling. 

Het is mogelijk dat we bij het behandelen van een verzoek om heroverweging van de 
herindeling oWajong vaststellen dat de klant weliswaar op 1 januari 2018 geen 
arbeidsvermogen had, maar dat hij dat inmiddels, op het moment van beoordelen, wel 
heeft. In dat geval honoreren we het verzoek van de klant om het IaW-besluit per  
1-1-2018 terug te draaien, maar we passen de uitkering alsnog aan van 75% naar 70% 
per toekomende datum nadat we hebben vastgesteld dat hij over arbeidsvermogen 
beschikt. Mocht tegelijkertijd worden vastgesteld dat de klant zeer waarschijnlijk niet 
meer voldoet aan de voorwaarden van de Wajong, dan wordt ook hier een 
systeemaantekening gemaakt. 
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7.4 Bijzonderheden heroverweging Wajong 2010 

De Wajongers die recht hebben op een uitkering op grond van de Werkregeling van de 
Wajong 2010 hebben een beslissing ontvangen dat hun uitkering per 1 januari 2018 
wordt vastgesteld op maximaal 70% van de grondslag. Indien zij vóór 1 januari 2018 
aangeven dat hun situatie is verslechterd, dan wordt dit beschouwd als een verzoek om 
te worden overgeheveld van de Werkregeling naar de Uitkeringsregeling.  
De beoordeling van dit verzoek gebeurt conform hoofdstuk 4.3. Wordt vastgesteld dat 
het arbeidsvermogen duurzaam is komen te ontbreken, dan wordt de wijziging 
geëffectueerd met ingang van de datum waarop het verzoek daartoe is ingediend.  

 

8 Herbeoordelingen na 1-1-2018 

Naast verzoeken om een heroverweging van de herindeling kunnen wij het verzoek 
krijgen om een reguliere vraaggestuurde herbeoordeling uit te voeren. Dit verzoek kan 
afkomstig zijn van de klant, van de divisies WERKbedrijf of Uitkeren, van B&B, of van 
Handhaving. Vanaf 1 januari 2018 gelden voor deze beoordelingen deels andere criteria. 

Het recht op Wajong (oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015) is vanaf 1 januari 
2018 afhankelijk van uiteenlopende criteria. Die hebben deels betrekking op het 
arbeidsvermogen, deels op het verdienvermogen, nu eens naast elkaar, dan weer in 
combinatie. Bij een verzoek om herbeoordeling is het van belang de onderzoeksvraag zo 
vast te stellen dat het onderzoek doeltreffend en doelmatig kan plaatsvinden. Per 
categorie is er, afhankelijk van de aard van het signaal, steeds een eerste 
onderzoeksvraag aan te duiden. In een deel van de gevallen is het nodig een tweede 
onderzoeksvraag te formuleren. 

8.1 oWajong 80-100 DGA 

Vanaf 1 januari 2018 geldt dat Wajongers recht hebben op een uitkering van maximaal 
75% van de grondslag indien zij niet staat zijn om meer te verdienen dan 20% van het 
maatmaninkomen en bovendien duurzaam niet beschikken over arbeidsvermogen. Als zij 
op 1 januari 2018 geen arbeidsvermogen hadden, worden zij geacht dit duurzaam niet te 
hebben. Die aanname blijft voor deze groep ook voor de toekomst gelden. Zo lang deze 
Wajongers geen arbeidsvermogen hebben, wordt dit verondersteld duurzaam zo te zijn. 
Herziening van de uitkering kan plaatsvinden als er arbeidsvermogen is ontstaan, maar 
niet als er slechts sprake is van ontwikkelmogelijkheden.  

NB: In hoofdstuk 6.3, tweede alinea, van deze instructie staat de volgende, 
andersluidende passage, die dan ook komt te vervallen: 

“Wanneer de herbeoordeling gebeurt na de herindelingsoperatie (dus na 01-01-
2018), moet naast het beoordelen van het verdienvermogen en het 
arbeidsvermogen, ook – bij ontbreken van het arbeidsvermogen – de 
duurzaamheid worden bepaald. De uitzondering om duurzaamheid niet te 
beoordelen geldt namelijk alleen tijdens de herindeling.” 
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Een signaal dat een Wajonger uit deze groep toch lijkt te kunnen werken, leidt allereerst 
tot de onderzoeksvraag of er inmiddels arbeidsvermogen is ontstaan. Is dit niet het 
geval, dan eindigt het onderzoek. Blijkt er sprake te zijn van arbeidsvermogen, dan 
kijken we of het zinvol is om te onderzoeken of er ook verdienvermogen is ontstaan. Is 
dit verdienvermogen groter dan 20% van het maatmaninkomen, dan is de Wajonger niet 
meer volledig maar gedeeltelijk arbeidsongeschikt.  

8.2 oWajong 80-100 nDGA 

Deze groep omvat per 1 januari 2018 alleen Wajongers met arbeidsvermogen. De 
klanten die geen arbeidsvermogen hebben, maar bij wie dit niet duurzaam ontbreekt, 
zijn bij de herindelingsoperatie IaW immers ingedeeld bij de groep ‘duurzaam geen 
arbeidsvermogen’.  

Na 1 januari 2018 kunnen ook Wajongers tot deze categorie gaan behoren die geen 
arbeidsvermogen hebben, maar bij wie deze situatie niet duurzaam is. Het betreft dan 
klanten die eerst gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren, maar die bij een herbeoordeling 
volledig arbeidsongeschikt zijn bevonden. Hebben zij hun arbeidsvermogen duurzaam 
verloren, dan wordt hun uitkering vastgesteld op maximaal 75%. Hebben zij nog wel 
arbeidsvermogen, of is het verlies daarvan niet duurzaam, dan wordt dit 70%.  

Een signaal dat een Wajonger  uit deze groep meer mogelijkheden heeft gekregen om te 
werken leidt tot een onderzoek naar het verdienvermogen. Afhankelijk van de uitkomst 
hiervan blijft de Wajonger ingedeeld in de klasse 80-100, wordt deze ingedeeld in een 
andere klasse, of wordt het Wajong-recht beëindigd. Dit geldt ook voor de Wajongers 
voor wie tijdens de herindelingsoperatie IaW een systeemaantekening is gemaakt om 
aan te geven dat zij na 1 januari 2018 zouden kunnen worden opgeroepen voor een 
reguliere herbeoordeling. 

Lijkt een Wajonger uit deze categorie niet meer in staat te zijn om te werken, dan is de 
onderzoeksvraag of het arbeidsvermogen duurzaam is komen te ontbreken. Is dit het 
geval, dan wordt de uitkering verhoogd naar 75% van de grondslag. Is er nog wel sprake 
van arbeidsvermogen, of zijn er nog ontwikkelmogelijkheden, dan blijft het percentage 
van 70 gehandhaafd. 

8.3 oWajong 25-80 

Wajongers die in staat zijn om meer te verdienen dan 20% van het maatmaninkomen, 
maar niet meer dan 75%, zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Een signaal dat de 
mogelijkheden om te werken zijn toegenomen of afgenomen leidt tot een onderzoek naar 
het verdienvermogen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt de Wajongere 
ingedeeld in een lagere of een hogere arbeidsongeschiktheidsklasse, of wordt het 
Wajong-recht beëindigd.  

Leidt het onderzoek naar het verdienvermogen tot een indeling in de arbeidsongeschikt-
heidsklasse 80-100, dan wordt vervolgens onderzocht of er nog arbeidsvermogen is en, 
zo niet, of het arbeidsvermogen duurzaam is komen te ontbreken. Is dit laatste het 
geval, dan wordt de uitkering verhoogd tot 75% van de grondslag. Is er nog wel 
arbeidsvermogen, of zijn er nog ontwikkelmogelijkheden, dan wordt het 
uitkeringspercentage vastgesteld op 70. 
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8.4 Wajong 2010 Uitkeringsregeling 

Voor het recht op Wajong 2010 geldt als algemeen criterium dat iemand niet in staat is 
om meer te verdienen dan 75% van het maatmaninkomen. Wie aan dit criterium voldoet, 
en bij wie bovendien duurzaam het arbeidsvermogen ontbreekt, komt in de 
Uitkeringsregeling en heeft recht op een uitkering van 75% van de grondslag.  

Een signaal dat de Wajonger in de Uitkeringsregeling toch lijkt te kunnen werken, leidt 
tot de onderzoeksvraag of er inmiddels arbeidsvermogen is ontstaan. Is dit het geval, of 
wordt vastgesteld dat er nog geen arbeidsvermogen is maar er wel 
ontwikkelmogelijkheden zijn ontstaan, dan komt de Wajonger niet meer in aanmerking 
voor de Uitkeringsregeling, maar gaat hij over naar de Werkregeling. 

Zijn er aanwijzingen dat er ook verdienvermogen is ontstaan, zodanig dat de Wajonger 
meer dan 75% van het maatmaninkomen zou kunnen verdienen, dan wordt dit 
verdienvermogen onderzocht en beoordeeld, om te bepalen of het Wajong-recht moet 
worden beëindigd. Is het evident dat het eventuele verdienvermogen niet meer is dan 
75%, dan kan dit onderzoek achterwege blijven. Gaat de Wajonger over van de 
Uitkeringsregeling naar de Werkregeling, dan wordt deze overgang geëffectueerd met 
ingang van de datum die 16 weken na het indienen van het verzoek ligt. In die periode 
moet een participatieplan worden opgesteld 
 

8.5 Wajong 2010 Studieregeling 

Is de Wajonger niet langer studerend en maakt hij aanspraak op een andere regeling van 
de Wajong 2010, dan wordt voor zover nodig onderzocht voor welke regeling hij in 
aanmerking komt. Lijkt hij niet te kunnen werken, dan wordt beoordeeld of het 
arbeidsvermogen duurzaam ontbreekt. Is dit het geval, dan komt de Wajonger in de 
Uitkeringsregeling. Is er arbeidsvermogen, of ontbreekt het arbeidsvermogen maar heeft 
de klant nog wel ontwikkelmogelijkheden, dan wordt dit de Werkregeling. Voor zover 
nodig wordt ook het verdienvermogen onderzocht. Blijkt de Wajonger in staat om meer 
te verdienen dan 75% van het maatmaninkomen, dan eindigt het recht op Wajong 2010. 
 

8.6 Wajong 2010 Werkregeling 

De Wajongers die recht hebben op een uitkering op grond van de Werkregeling van de 
Wajong 2010 hebben een beslissing ontvangen dat hun uitkering per 1 januari 2018 
wordt vastgesteld op maximaal 70% van de grondslag. Indien zij het UWV vragen om 
van deze beslissing terug te komen, wordt dit beschouwd als een verzoek om een 
herbeoordeling van het Wajongrecht. Het maakt daarbij geen verschil of dit verzoek voor 
of na 1 januari 2018 is ingediend, en ook niet of de gestelde veranderde omstandigheden 
zich voor of na die datum hebben voorgedaan.  

Een signaal dat een Wajonger in de Werkregeling niet meer in staat lijkt te zijn om te 
werken, leidt tot de onderzoeksvraag of het arbeidsvermogen duurzaam is komen te 
ontbreken. Is dit het geval, dan gaat de Wajonger van de Werkregeling over naar de 
Uitkeringsregeling. Is er nog arbeidsvermogen, of zijn er nog ontwikkelmogelijkheden, 
dan blijft hij in de Werkregeling. Het verlies van arbeidsvermogen is dus niet voldoende 
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om over te gaan naar de Uitkeringsregeling, dit verlies moet duurzaam zijn. Gaat de 
Wajonger over naar de Uitkeringsregeling, dan wordt dit geëffectueerd met ingang van 
de datum waarop het verzoek daartoe is ingediend.  

Het recht op uitkering eindigt indien de Wajonger wegens zijn inkomsten uit arbeid 
daarvoor niet meer in aanmerking komt, of indien bij een beoordeling wordt vastgesteld 
dat hij ten minste 75% van het maatmaninkomen kan verdienen. 

8.7 Wajong 2015 

Voor het recht op Wajong 2015 geldt als criterium dat het arbeidsvermogen duurzaam 
ontbreekt.  

Het is niet uitgesloten dat iemand die recht heeft op Wajong 2015 toch in beperkte mate 
inkomsten uit arbeid heeft. In die gevallen wordt bij de beoordeling van het recht 
onderzocht of er volgens de geldende criteria desondanks sprake is van het duurzaam 
ontbreken van arbeidsvermogen. Is dit het geval, dan worden de inkomsten met de 
uitkering verrekend.  

Een signaal dat de Wajonger toch lijkt te kunnen werken, leidt tot de onderzoeksvraag of 
er inmiddels arbeidsvermogen is ontstaan. Bij een lopende uitkering waarop inkomsten 
worden gekort, is elke toename van die inkomsten een signaal dat er arbeidsvermogen 
kan zijn ontstaan. Als vuistregel kan gelden dat er in elk geval een herbeoordeling dient 
plaats te vinden indien er sprake is van een meer dan marginale toename van de 
inkomsten over meer dan twee betalingsperioden, of indien de inkomsten uitkomen 
boven 20% van het wettelijk minimumloon.   

Er zijn drie mogelijke uitkomsten van een herbeoordeling. De klant heeft 
arbeidsvermogen, en het recht wordt beëindigd. De klant heeft geen arbeidsvermogen 
maar inmiddels wel ontwikkelmogelijkheden, en het recht wordt beëindigd. De klant 
heeft geen arbeidsvermogen en ook geen ontwikkelmogelijkheden, en het recht loopt 
door. 
 

9 Professionele herbeoordelingen n.a.v. IaW  
Tijdens de herindelingsoperatie IaW is voor een beperkt aantal Wajongers een 
professionele herbeoordeling gepland, uit te voeren na 1 januari 2018. Het betrof 
degenen van wie werd vastgesteld dat zij niet alleen beschikten over arbeidsvermogen, 
maar naar alle waarschijnlijkheid ook over een zodanig verdienvermogen dat zij bij een 
volledige herbeoordeling het Wajong-recht zouden kunnen verliezen of zouden kunnen 
worden ingedeeld in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse. Volgens een met SZW 
gemaakte afspraak hebben wij ons in de IaW-periode beperkt tot het enkel beoordelen 
van het arbeidsvermogen, en in deze gevallen geen volledige herbeoordeling uitgevoerd. 
Ook bij het behandelen van verzoeken om terug te komen van de herindelingsbeslissing 
voeren wij niet meteen ook een volledige herbeoordeling uit, maar plannen wij die voor 
later in het jaar 2018. Het is de bedoeling dat alle geplande herbeoordelingen in de loop 
van 2018 worden uitgevoerd. Voor deze herbeoordelingen gelden de criteria zoals 
beschreven in hoofdstuk 8 van deze instructie.  






