
Wajong herkeuringen: wie is wanneer aan de beurt?  
Het UWV gaat iedereen die in 2014 recht heeft op Wajong opnieuw beoordelen, om 
vast te stellen wie kan werken, ofwel: ‘mogelijkheden tot arbeidsparticipatie’ heeft. De 
keuringen vinden plaats in de periode van 2015 tot en met 2017. Waarschijnlijk zal het 
UWV vinden dat het overgrote deel van de Wajongers kan werken. Dat leidt er dan niet 
toe dat zij hun uitkering verliezen, maar wel dat deze wordt verlaagd. Die verlaging 
gaat in op 1 januari 2018. Inmiddels is wat meer duidelijkheid over wie wanneer 
gekeurd zal worden. 
 
De herkeuringsprocedure is verschillend voor mensen met een nWajong (nieuwe 
Wajonguitkering, aangevraagd in 2010 t/m 2014) en mensen met een oWajong (oude 
Wajonguitkering, aangevraagd vóór 2010). Let op: de term nWajong slaat dus op de 
Wajongregeling van 2010 t/m 2014, niet op de Wajongregeling die per 2015 ingaat voor 
nieuwe aanvragers en waarvoor veel strengere regels gelden dan voor de oWajong en de 
nWajong. 
 
Volgorde 
De volgorde van de herkeuringen hangt af van je leeftijd: de jongsten komen het eerst aan 
de beurt. Het moment wordt ook bepaald door de UWV-regio (het ene UWV kantoor werkt 
sneller dan het andere). In december 2014 stuurt het UWV je eerst nog een brief met 
algemene informatie. Daarna, ergens tussen half 2015 en half 2017, krijg je een brief waarin 
staat wat de herkeuring in jouw geval voor gevolgen heeft. 
 
Herkeuring bij nWajong 
Mensen met een nWajong-uitkering zijn al ingedeeld: in een werkregeling, een 
uitkeringsregeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, óf een studieregeling. 
Daarom is de procedure bij hen eenvoudig en krijgen zij meestal geen aparte beoordeling. 
• Als je in de uitkeringsregeling zit, heb je volgens het UWV ‘duurzaam geen 

arbeidsmogelijkheden’ en houd je je uitkering van 75% van het minimumloon. 
• Als je in de werkregeling zit, kun je volgens het UWV werken (nu of in de toekomst). Je 

uitkering wordt per 1 januari 2018 verlaagd van 75% naar 70% van het minimumloon. 
• De studieregeling is een uitkering van 25% van het minimumloon. Als je in deze regeling 

zit, houd je deze uitkering zolang je aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld een studie 
volgt. Na afloop daarvan beoordeelt het UWV of je onder de werkregeling gaat vallen of 
onder de uitkeringsregeling. 

 
Als je een nWajonger bent, krijg je dus geen oproep voor een herkeuring. Wel krijg je te 
horen welke beslissing het UWV in jouw geval heeft genomen. Als het UWV toch nog meer 
informatie nodig heeft om de juiste indeling te maken, nodigt het je uit voor een gesprek met 
een verzekeringsarts en/ of arbeidsdeskundige. In dat geval volgt de beslissing later. Als je 
vindt dat je in de verkeerde regeling zit, kun je een herbeoordeling aanvragen. 
 
Herkeuring bij oWajong 
Het UWV beoordeelt mensen met een oWajong uitkering wél apart. Deze herkeuring zal in 
veel gevallen gebaseerd zijn op de gegevens die het UWV al over iemand heeft. Zij worden 
dan niet opgeroepen voor een gesprek. 
Als oWajonger krijg je eerst een brief met een ‘vooraankondiging’ van het besluit dat het 
UWV in jouw geval wil nemen. In deze brief staat of je volgens het UWV (nu of in de 
toekomst) kunt werken of niet, en wat dit voor gevolgen voor je uitkering heeft: 
• Als je volgens het UWV niet kunt werken, verandert er niets aan je uitkering. 
• Als je volgens het UWV wel kunt werken en je bent voor minder dan 80% 

arbeidsongeschikt verklaard, verandert er ook niets aan je uitkering. 
• Als je volgens het UWV wel kunt werken en je bent voor 80% - 100% arbeidsongeschikt 

verklaard, wordt je uitkering per 1 januari 2018 verlaagd van 75% naar 70% van het 
minimumloon. 



Als je volgens UWV kunt werken, schrijft het UWV in deze brief dat het je daarbij kan helpen. 
In de brief kan ook staan dat het UWV meer informatie nodig heeft om een beslissing te 
nemen. Dan krijg je een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts en/of een 
arbeidsdeskundige. Daarna neemt het UWV een definitief besluit. 
 


