
Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering
Wat betekent dat?



Werken aan perspectief
Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. 
UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken 
niet mogelijk, dan zorgen wij voor tijdelijk inkomen. 
Dit doen wij op basis van de WW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, 
WAZO en Ziektewet.
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Wat is de IVA-uitkering?

U krijgt een IVA-uitkering omdat u niet meer kunt werken. Of nog maar voor 
een klein deel, waarbij de kans klein is dat u weer aan het werk kunt gaan. 
Hoe de uitkering in elkaar zit, en hoelang u deze krijgt, leest u in deze brochure. 
Ook leest u wat u kunt doen als u toch kansen ziet om weer aan het werk te gaan.

IVA of WIA?
U heeft een WIA-uitkering aangevraagd. U krijgt nu een IVA-uitkering. Dat klopt. 
Maar hoe zit dit precies? De WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen. De WIA regelt uw inkomen als u door ziekte niet kunt 
werken. De IVA-uitkering is één van de WIA-uitkeringen. IVA staat voor: 
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
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Hoe hoog is uw IVA-uitkering?

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende voordat 
u ziek werd. In de brief over uw uitkering staat hoe hoog uw uitkering is.

Wij berekenen de hoogte van uw uitkering in twee stappen:

Stap 1: Berekenen van uw WIA-maandloon
De hoogte van uw uitkering hangt af van het loon dat u verdiende in het  
jaar voordat u ziek werd. Meestal geldt: hoe hoger uw loon, hoe hoger uw 
uitkering. Met uw oude loon bepalen wij uw WIA-maandloon. Het WIA-
maandloon is uw SV-jaarloon voordat u ziek werd gedeeld door 261 (het 
gemiddeld aantal uitkeringsdagen per jaar). Dit bedrag vermenigvuldigt u 
met 21,75 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand). U vindt uw 
SV-loon op uw loonstrook. Het is namelijk niet uw brutoloon. Met het WIA-
maandloon berekenen wij vervolgens de hoogte van uw IVA-uitkering. 

Stap 2: Berekenen van uw uitkering
• U werkt niet
Heeft u geen inkomen? Dan is uw uitkering 75% van uw WIA-maandloon.

Henks inkomen

Henk heeft een IVA-uitkering. Zijn WIA-maandloon is € 2.000. Henks 
uitkering wordt als volgt berekend: 75% van € 2.000 = € 1.500 per maand. 
Omdat Henk niet kan werken is dit zijn totale inkomen per maand. 

• U werkt gedeeltelijk
Werkt u nog een aantal uren? Dan is uw totale inkomen per maand 75%  
van uw WIA-maandloon plus 30% van uw brutoloon. Uw inkomsten zijn altijd 
hoger als u naast uw uitkering werkt. U vindt een rekenvoorbeeld in het 
hoofdstuk Misschien toch weer aan het werk.
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Let op: maximum WIA-maandloon

Voor het WIA-maandloon waarmee wij uw IVA-uitkering berekenen, geldt
een maximum. Als uw oude loon hoger was, berekenen wij uw uitkering
met dit maximumbedrag. Dit is gebaseerd op het maximumdagloon. 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het maximum-
 dagloon vast. Dat doet het ministerie op 1 januari en 1 juli van elk jaar. 
U vindt het bedrag dat nu geldt op uwv.nl.

Wilt u weten hoe hoog uw totale inkomen ongeveer wordt? 
Kijk dan op uwv.nl/rekenhulpwia.

Hoelang krijgt u de IVA-uitkering?

Als uw situatie niet verandert, krijgt u de IVA-uitkering tot u 65 jaar bent. 
Vanaf de maand waarin u 65 jaar wordt, kunt u AOW krijgen. Maar er kunnen 
ook andere redenen zijn waarom de IVA-uitkering stopt. Bijvoorbeeld:
•  als het weer beter met u gaat, en u meer dan 20% van uw oude loon kunt 

verdienen. Uw IVA-uitkering wordt dan een WGA-uitkering. Dat is de WIA-
uitkering voor mensen die deels kunnen werken, of die voorlopig niet 
kunnen werken maar op termijn wel;

•  als u naar een ander land verhuist waarmee Nederland geen verdrag heeft 
gesloten over het uitbetalen van uitkeringen;

•  als u gedetineerd wordt.

Geef het altijd aan ons door als er iets verandert in uw situatie. Zo zorgt u 
ervoor dat u de juiste uitkering krijgt. Geef veranderingen daarom altijd 
binnen zeven dagen door met het formulier Wijzigingen doorgeven.  
Op uwv.nl kunt u dit formulier invullen en versturen.
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Wat betekent de IVA-uitkering 
voor uw vakantiegeld, pensioen 
en zorgverzekering?

Als u een IVA-uitkering krijgt, heeft dat gevolgen voor de opbouw van uw 
pensioen en eventueel voor uw zorgverzekering.

Vakantiegeld
Net als bij uw werkgever bouwt u met een uitkering iedere maand vakantie-
geld op. U krijgt uw vakantiegeld elk jaar in de maand mei. Houdt uw 
uitkering eerder op? Dan krijgt u het vakantiegeld dat u tot die datum heeft 
opgebouwd, uitbetaald in de laatste maand dat u uw IVA-uitkering krijgt.

Pensioen
U bouwt geen pensioen op over uw IVA-uitkering. Had u een pensioenverzekering 
via uw (ex-) werkgever? Dan verandert er met uw IVA-uitkering waarschijnlijk 
wel iets in uw pensioenopbouw. Informeer hiernaar bij uw (ex-) werkgever of 
uw pensioenverzekeraar.

Zorgverzekering
Was u verzekerd tegen ziektekosten via uw werkgever? En werkt u niet meer 
voor hem? Dan vervalt de korting die u kreeg via uw werkgever. Als u niet via 
uw werkgever was verzekerd, dan verandert er niets. Daalt uw totale inkomen 
vanaf het moment dat u een uitkering krijgt? Dan kunt u mogelijk zorgtoeslag 
van de Belastingdienst krijgen. Dat is een bijdrage van de overheid voor de 
kosten van uw zorgverzekering. Krijgt u al zorgtoeslag? Dan kan deze hoger 
worden als uw inkomen daalt. 

Wilt u weten of u de zorgtoeslag kunt krijgen? Kijk dan op www.toeslagen.nl.
Of bel de Belastingdienst via 0800 - 05 43.

Tip: vraag bij de sociale dienst van uw gemeente of u in aanmerking 
komt voor de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag 
inkomen. Veel gemeenten hebben een dergelijke regeling. 



6

Jaarlijkse tegemoetkoming buitengewone uitgaven ziektekosten
Vanaf 1 januari 2009 kunt u uw buitengewone uitgaven voor ziektekosten niet 
meer aftrekken van de belasting. In plaats daarvan heeft u ieder jaar recht op 
een tegemoetkoming voor bijzondere kosten in verband met uw ziekte of 
handicap. Om de tegemoetkoming te krijgen, moet u AWBZ-verzekerd zijn en 
een arbeids ongeschiktheidsuitkering van ons krijgen. Verder hoeft u hiervoor 
niets te doen.

Wij maken de tegemoetkoming in het derde kwartaal van het jaar aan u over, 
uiterlijk in de maand september. Krijgt u uw uitkering via uw werkgever of 
een instantie? Dan betalen wij de tegemoetkoming via uw werkgever of de 
instantie aan u uit. De tegemoetkoming is geregeld in de Wet tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
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Een aanvulling op uw uitkering:
toeslag aanvragen

Kunt u moeilijk rondkomen van uw IVA-uitkering? Misschien ligt het totale 
inkomen van u en uw eventuele partner onder het sociaal minimum. De hoogte 
van het sociaal minimum hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Is uw 
(gezins)inkomen lager dan dit bedrag? Dan kunt u een toeslag op uw IVA-
uitkering aanvragen. De hoogte van het sociaal minimum vindt u op  
uwv.nl/bedragen.

Wanneer vraagt u de toeslag aan?
•  Is het aan het begin van uw uitkering al duidelijk dat uw inkomen lager is 

dan het sociaal minimum? Dan staat in de brief met de beslissing over uw 
uitkering hoe u de toeslag kunt aanvragen.

•  Verandert uw situatie op een later moment, waardoor uw (gezins) inkomen 
lager wordt? Bijvoorbeeld doordat het inkomen van uw partner wegvalt. 
Dan kunt u de toeslag aanvragen.

Hoe vraagt u de toeslag aan?
U vraagt de toeslag aan op uwv.nl. U vult daar het online-formulier Toeslag 
aanvragen in. Hiervoor heeft u een inlogcode van DigiD nodig. DigiD geldt op 
internet als uw handtekening. Heeft u nog geen DigiD-inlogcode? Vraag die 
dan aan op www.digid.nl.

Heeft u geen internet? Dan kunt u het formulier ook telefonisch bestellen.  
Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (lokaal tarief).  
Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u  
dan beter van dienst zijn.

Geef wijzigingen door
Verandert er iets in uw situatie, waardoor uw (gezins)inkomen hoger of  
lager wordt? Dan moet u dat doorgeven. Gebruik hiervoor het formulier 
Wijzigingen doorgeven. Op uwv.nl kunt u dit formulier invullen en versturen.
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Misschien toch weer aan het 
werk?

U krijgt een IVA-uitkering omdat u niet meer kunt werken. Of nog maar voor 
een klein gedeelte. Wij verwachten daarom niet dat u actief op zoek gaat 
naar werk. Ziet u toch mogelijkheden om weer (gedeeltelijk) te gaan werken? 
Dan kan dat altijd. In dit hoofdstuk leest u wat dit betekent voor uw uitkering.

U heeft altijd een hoger inkomen als u (meer) gaat werken. Het volgende 
voorbeeld laat dit zien.

Henks inkomen als hij een paar uur werkt

Henk heeft een IVA-uitkering. Toch lukt het hem om nog een paar uur 
in de week te werken. Hiermee verdient hij € 350 bruto per maand. 
Zijn WIA-maandloon is € 2.000. Henks totale inkomen per maand wordt 
nu als volgt berekend: 75% van € 2.000 (zijn WIA-maandloon) = € 1.500. 
Hier tellen we 30% van zijn loon bij op. Dus: 30% van € 350 = € 105. 
Zijn totale bruto-inkomen per maand wordt daarom: € 1.500 + € 105 = 
€ 1.605.

Vindt u werk naast uw uitkering? En wilt u weten hoe hoog uw totale 
inkomen per maand ongeveer wordt? Kijk dan op uwv.nl/rekenhulpwia.

Weer aan het werk. Hoe pakt u dat aan?
Ziet u eventueel mogelijkheden om te werken? Dan hoeft u ons hiervoor niet 
om toestemming te vragen. Wel bent u verplicht dit aan ons door te geven. 
Dit doet u met het formulier Wijzigingen doorgeven. Op uwv.nl kunt u dit 
formulier invullen en versturen.

Twijfelt u of u het werk wel aankunt? Of weet u nog niet zeker of u het werk 
kunt volhouden? Dan kunnen wij u op verschillende manieren ondersteunen. 
Bijvoorbeeld met een vergoeding voor een aangepaste werkplek. Meer informatie 
over de verschillende mogelijkheden vindt u op uwv.nl/wia. U kunt dit ook altijd 
met ons overleggen via UWV Telefoon Werknemers: 0900 - 92 94 (lokaal tarief).
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Wat betekent meer werken voor uw uitkering?
Als u meer gaat werken, bekijken wij uw situatie opnieuw. Verdient u 
bijvoorbeeld een jaar lang meer dan 20% van uw oude loon? Dan nodigen wij 
u uit voor een gesprek. Ook als er nog een kleine kans is dat u weer aan het 
werk kunt, nodigen wij u de eerste vijf jaar van de uitkering ieder jaar uit voor 
een gesprek. Wij beoordelen uw situatie dan opnieuw. Bent u minder arbeids-
ongeschikt of is de kans dat u weer aan het werk kunt groter geworden, dan 
kan het zijn dat u een WGA-uitkering krijgt in plaats van een IVA-uitkering.  
De WGA-uitkering is een aanvulling op het loon dat u nog kunt verdienen.

Met de WGA-uitkering biedt UWV u allerlei soorten ondersteuning bij uw werk 
of bij het zoeken naar werk. Bijvoorbeeld een re-integratietraject of een opleiding. 
Wilt u meer weten over de WGA-uitkering? Kijk dan op uwv.nl/wia. Daar kunt u 
ook de brochure Ik krijg een WGA-uitkering. Wat betekent dat? downloaden.

Vrijwilligerswerk
Met een IVA-uitkering mag u altijd vrijwilligerswerk doen. U kunt er werk-
ervaring mee opdoen. En uw sociale contacten onderhouden. Gaat het weer 
zo veel beter met u dat u misschien ook weer gedeeltelijk betaald werk kunt 
doen? Geef dit dan door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven. 
Op uwv.nl kunt u dit formulier invullen en versturen.

Moet u vrijwilligerswerk doorgeven aan UWV?
Als u een IVA-uitkering heeft, bent u niet verplicht om uw vrijwilligerswerk 
door te geven aan UWV. Toch raden wij u aan om dit wel te doen. U voorkomt 
dan vergissingen. Er zijn namelijk twee uitzonderingen van vrijwilligerswerk 
waarbij u het wel door moet geven:

•  U krijgt meer dan € 150 per maand betaald als onkostenvergoeding.
•  U doet vrijwilligerswerk dat u eerder niet had kunnen doen. Wij gaan er dan 

van uit dat u meer werk aankunt. Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkering.

U geeft vrijwilligerswerk door met een brief die u stuurt naar:

UWV
Postbus 69254
1060 CH Amsterdam

U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werknemers: 0900 - 92 94 (lokaal tarief).



10

Welke regels gelden voor u?

Als u een uitkering krijgt, geldt er een aantal regels voor u. U bent onder 
andere verplicht veranderingen in uw situatie aan ons door te geven. 
Bijvoorbeeld als uw gezondheid verbetert, of als u weer gaat werken.  
Zo voorkomt u dat u meer uitkering krijgt dan waar u recht op heeft.

Geef veranderingen aan ons door
Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Dan kan ook uw uitkering er 
anders uit komen te zien. Geef veranderingen in uw situatie daarom altijd 
binnen zeven dagen aan ons door. Zo weet u zeker dat u de uitkering krijgt 
waar u recht op heeft.

Geef de volgende wijzigingen altijd aan ons door:
•  Uw gezondheid verandert.
•  Uw inkomsten veranderen.
•  U gaat meer of minder werken.
•  U heeft naast de IVA-uitkering een toeslag, en er verandert iets in uw 

leefsituatie of in het inkomen van uw partner.
•  U gaat verhuizen.
•  U vertrekt voor langer dan vier weken naar het buitenland.
•  U wordt gedetineerd.
•  U heeft geen geldige verblijfsstatus (meer), en u heeft niet de Nederlandse 

nationaliteit.

Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen doorgeven. Op uwv.nl kunt u dit 
formulier invullen en versturen. Twijfelt u of u een verandering in uw situatie 
aan ons moet melden? Vraag dit dan na bij UWV Telefoon Werknemers via 
0900 - 92 94 (lokaal tarief).

Op vakantie gaan
Gaat u minder dan vier weken op vakantie naar het buitenland, of blijft u in 
Nederland? Dan hoeft u dat niet aan ons te laten weten. Zorg er dan wel  
voor dat u bereikbaar bent. U kunt bijvoorbeeld uw post door iemand laten 
doorsturen. Gaat u langer dan vier weken op vakantie naar het buitenland? 
Geef uw vakantie dan minimaal twee weken voor u vertrekt door aan UWV. 
Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen doorgeven. Op uwv.nl kunt u dit 
formulier invullen en versturen.
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Hoe controleert UWV?
Tijdens uw IVA-uitkering controleren wij regelmatig of u zich aan de regels houdt 
en ons de juiste informatie doorgeeft. Bijvoorbeeld door bij de Belastingdienst 
na te vragen of u inkomsten heeft naast uw uitkering. Ook kan een medewerker 
van UWV bij u thuis langskomen. Of vragen wij u om bij ons langs te komen. 
Soms gebruiken wij voor controles de telefoon. Wij bellen u dan op om enkele 
vragen te stellen.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de regels houdt?
Wij gaan ervan uit dat u zich aan de regels houdt. Maar als na een controle 
blijkt dat u zich niet aan de regels heeft gehouden, kan dat gevolgen hebben 
voor uw uitkering. Uw uitkering kan dan lager worden. Of u moet een boete 
betalen. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dit terugbetalen.  
Bij ernstige gevallen spreken wij van fraude. Dit kan leiden tot strafvervolging.

Het kan ook gebeuren dat u eerst een waarschuwing van ons krijgt. 
Bijvoorbeeld als u een formulier te laat terugstuurt. Uw uitkering gaat dan 
niet meteen omlaag. Als u dezelfde regel nog een keer overtreedt, gaat uw 
uitkering wel omlaag.
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Wat kunt u van UWV verwachten?

Als klant van UWV heeft u recht op goede dienstverlening. En op duidelijke 
informatie. Ook kunt u bezwaar maken als u het niet eens bent met een beslissing.

Goede dienstverlening
Wij doen ons best om u snel en goed van dienst te zijn. Zo mag u bijvoorbeeld 
van ons verwachten dat wij uw uitkering op tijd en juist uitbetalen. En dat wij 
u op tijd laten weten wanneer u een reactie van ons krijgt. Of wanneer wij iets 
van u verwachten.

Wat verwachten wij van u?
Soms hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Daarom vragen wij u om 
ons op tijd en volledig te informeren. Geef bijvoorbeeld wijzigingen aan ons 
door als er iets verandert in uw situatie. Daarnaast kunnen wij u uitnodigen 
voor bijvoorbeeld een gesprek met de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige. 
Dan verwachten wij dat u komt. Kunt u niet komen, bijvoorbeeld omdat u ziek 
bent? Bel dan zo snel mogelijk voor een nieuwe afspraak. 

Wat doet UWV met uw gegevens?
U heeft recht op privacy. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, en 
geven ze niet zomaar aan anderen. Soms geven wij uw gegevens wel door. 
Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de Sociale Dienst. Maar dit doen wij 
alleen als dat mag volgens de wet.

Wilt u uw gegevens inzien?
U heeft het recht om uw gegevens in te zien die bij ons bekend zijn. Wilt u uw 
gegevens inzien, stuur ons dan een brief. Wij nemen dan contact met u op.
U kunt de brief sturen naar:

UWV
Postbus 69254
1060 CH Amsterdam

Kloppen uw gegevens niet? Geef dan de juiste informatie aan ons door met 
het formulier Wijzigingen doorgeven. Op uwv.nl kunt u dit formulier invullen 
en versturen.
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Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een beslissing van ons? Dan kunt u bezwaar  
maken door een brief te sturen. U kunt ook eerst bellen met UWV Telefoon 
Werknemers via 0900 – 92 94 (lokaal tarief). Meer informatie hierover vindt  
u op uwv.nl/bezwaarmaken.

Een klacht indienen
Bent u niet tevreden over de manier waarop één van onze medewerkers u te 
woord staat? Of vindt u dat het te lang duurt voordat u een reactie van ons krijgt? 
Dan kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor bellen met het Klachtenbureau 
van UWV, via 0900 - 898 25 25 (€ 0,03 per minuut). U kunt ook een brief sturen. 
Meer informatie hierover vindt u op uwv.nl.
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Wilt u meer weten?
Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer  
weten over uw uitkering? Of over ondersteuning bij het zoeken  
naar werk? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 
(lokaal tarief). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij  
de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.


