
 

Aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek  

Datum : 15 maart 2022 
Betreft : Ongevraagd advies over chronisch zieken in de Participatiewet 
Bijlage : Levenslang gevangen in de bijstand (artikel FNV-magazine) 

Geacht Bestuur, 

Middels deze brief uiten wij onze zorgen over de groep chronisch zieken in de bijstand. Mensen die, omdat er geen 
zicht is op (volledig) herstel of genezing, tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd ‘vast zitten’ in de Participatiewet. 
Met alle bijbehorende strenge regels. 

Een stukje geschiedschrijving: 
De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) was van 1976 tot 1998 een volksverzekering voor personen die 
langdurig arbeidsongeschikt waren ten gevolge van ziekte of gebreken. In beginsel waren alle ingezetenen van 
Nederland verzekerd voor deze wet. Om een AAW-uitkering te krijgen hoefde de verzekerde geen inkomen te 
hebben, waardoor jonggehandicapten er gebruik van konden maken. De hoogte van de uitkering lag op het niveau 
van het sociale minimum.  
Mensen die blijvend arbeidsongeschikt werden tijdens het ontvangen van een bijstandsuitkering, werden 
'overgeheveld' naar de AAW. Zij hadden daarna geen last meer van de beperkingen van de bijstandswet.   
 
In 1998 ging met de invoeringswet PEMBA alles op de schop en werd de AAW afgeschaft. Voor zelfstandigen werd 
de WAZ ingevoerd, voor jonggehandicapten de Wajong en werknemers bleven verzekerd in de WAO.   
Mensen die blijvend arbeidsongeschikt werden tijdens het ontvangen van een bijstandsuitkering, bleven 
aangewezen op een bijstandsuitkering. En dat is nog steeds het geval.  
 
De Cliëntenraad maakt zich – zoals reeds gesteld – ernstig zorgen over de chronisch zieken met een beperkte 
arbeidsplicht, of zelfs zonder sollicitatieplicht die uitzichtloos vastzitten in de Participatiewet en vraagt u onze zorgen 
serieus te nemen door het volgende advies over te nemen:  

• Wij adviseren u er bij de regering op aan te dringen opnieuw  
o een vorm van arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren voor mensen die blijvend arbeidsongeschikt 

(zijn ge)worden tijdens het ontvangen van een bijstandsuitkering, dan wel  
o de Participatiewet dusdanig aan te passen dat een deel van de regelgeving buiten werking wordt gesteld 

voor mensen die - als gevolg van blijvende arbeidsongeschiktheid - pas bij hun pensionering kunnen 
'ontsnappen' aan de strenge regels van die wet. 

• Wij adviseren u voorts om als gemeente zelf gebruik te maken van uw bevoegdheid een dusdanig beleid vast te 
stellen dat de regelgeving voor deze doelgroep door middel van maatwerk wordt versoepeld. 

 
Hoogachtend,  
Namens de Cliëntenraad Participatiewet Fijnder, 
Frank Knippenborg, voorzitter a.i. 
 
 
 

 


