Factsheet

Wet werken naar vermogen
De gevolgen voor uitkeringsgerechtigden en werknemers
Het kabinet heeft ingrijpende plannen om één regeling in
te voeren voor mensen met een arbeidshandicap en bijstandgerechtigden: de Wet werken naar vermogen
.
De Wet werken naar vermogen heeft ingrijpende gevolgen
voor Wajongers die kunnen werken en voor mensen die een
beroep willen doen op de sociale werkvoorziening, maar ook
voor bijstandsgerechtigden. De gevolgen zijn nog veel erger dan
deze wet doet vermoeden, omdat de Bijstandswet aangescherpt
wordt. Minder mensen zullen voor de Bijstand in aanmerking ko men, onder andere door invoering van een gezinsinkomenstoets
in plaats van een partnertoets. Bovendien gaat de uitkering met
stapjes 14% terug. En daar bovenop worden de re -integratiebudgetten gehalveerd. De Wet werken naar vermogen kan daarom
niet los worden gezien van alle andere pijnlijke maatregelen.
Maatregelen uit de Wet Werken naar vermogen
• er verdwijnen 70.000 banen in de sociale werkvoorziening
• de bijstand is al verlaagd met 14%
• Wajongers die een nog verdiencapaciteit hebben verliezen
het recht op een wajonguitkering. Zij vallen onder de nieuwe
verlaagde bijstand.
• De huishoudtoets wordt ingevoerd, ouders en volwassen
kinderen worden financieel van elkaar afhankelijk. Ouders
en kinderen moeten 1 uitkering aanvragen en worden
verantwoordelijk voor elkaars schulden.
• Voor een bijstandsuitkering moet een tegenprestatie geleverd
worden; gemeenten bepalen wat voor tegenprestatie. In de
nieuwe wet wordt het mogelijk om 9 jaar lang onder het
wettelijk minimumloon te werken.
De Wet Werken naar Vermogen is de grootste aanval sinds jaren
op onze sociale zekerheid en zal niet alleen mensen met een
uitkering treffen, maar ook de werkenden. Daarom is het van
het grootste belang dat ook de werkenden zich verzetten tegen
deze afbraak. Jongeren met een beperking, werknemers met
een arbeidshandicap en ontslagen werknemers hebben recht
op een goed sociaal vangnet!. De bezuinigingen mogen niet
terechtkomen bij de meest kwetsbaren in onze samenleving!
Gevolgen voor werknemers:
• Het gedwongen werken met behoud van uitkering zorgt voor
verdringing op de arbeidsmarkt en gaat ten koste van banen
met een fatsoenlijk CAO salaris.
• Als het mogelijk wordt om 9 jaar lang onder het wettelijk
minimum te werken, zorgt dit voor neerwaartse druk op
de CAO -lonen. Het wettelijk minumumloon is het fundament
van de lonen in de CAO’s. Als je het fundament weghaalt,
stort het gebouw in.

• De toename van 70.000 werkzoekenden uit de WSW en
15.000 Wajongers per jaar op de arbeidsmarkt, zorgt voor
enorme concurrentie op de arbeidsmarkt en voor verdringing
als deze groep gedwongen wordt onder het wettelijk mini mumloon te werken. Staatssecretaris de Krom zegt dat hij er
volledig op vertrouwt dat deze mensen bij reguliere werkge vers aan het werk komen, wij weten wel beter.

Standpunt FNV

Handen af van ons sociaal zekerheidsstelsel
en ons wettelijk minimumloon!
• Handen af van de sociale werkvoorziening
De wajong moet blijven: Jongeren met een handicap hebben
recht op een zelfstandig bestaan.
• Gelijk loon voor gelijk werk: Werk moet beloond worden
met minstens het wettelijk minimum loon.
• De verlaging van de bijstandsuitkering met 14% duwt mensen
de armoede in. Ontslagen werknemers en mensen met een
beperking hebben recht op een fatsoenlijke uitkering.
Waarom is breed verzet nodig?
Dit kabinet moest even op stoom komen, maar gaat nu volledig
los. De verlaging van de bijstand met 14% en de maatregelen in
de Wet Werken Naar Vermogen zijn de eerste stappen op weg
naar de afbraak van werknemers zekerheden. Nieuwe bezuinigin gen en maatregelen zijn al aangekondigd:
• De ontslagbescherming ligt onder vuur.
• De algemeen verbindend verklaring van de CAO’s staat ter
discussie.
• De hoogte en de duur van de WW uitkering wordt
genoemd als middel om te bezuinigen.
Dit mogen we niet laten gebeuren, steun daarom de strijd tegen
de Wet Werken Naar Vermogen.

Wat gaan wij doen:

• mensen uit de sociale werkplaatsen mobiliseren
• Wajongers en ouders voorlichten en mobiliseren.
• We gaan langs bedrijven met de vraag of zij 70.000
WSW’ers en 15.000 Wajongers fatsoenlijk werk gaan
aanbieden. Als zij dit niet kunnen, eisen wij van de werkgevers een verklaring dat wat dit kabinet wil onzin is.
• Wij vragen van werkgevers verklaringen dat zij mensen
niet onder het wettelijk minimumloon laten werken.

Wij laten ons graag uitnodigen bij jullie bedrijven
om de werkgevers de verklaringen te laten tekenen!
www.laatzenietvallen.nl
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