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Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt

Ik krijg een WGA-uitkering
Wat betekent dat?

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? 
Dan kunt u bellen 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.
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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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Voor de WGA geldt namelijk dat uw totale inkomen per maand altijd hoger is 
als u nog (deels) werkt. 

WIA in het kort

De Wet werk en inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat 
uit twee regelingen: de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
(WGA) en de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). 
De IVA biedt inkomenszekerheid als u volledig én duurzaam arbeids-
ongeschikt bent. Wilt u meer weten over de IVA-regeling? Kijk dan op 
uwv.nl/wia. Hier kunt u ook de brochure Ik krijg een IVA-uitkering. 
Wat betekent dat voor mij? downloaden.

Bij uw WGA-uitkering geldt altijd:
• Uw totale inkomen is altijd hoger als u naast uw uitkering werkt.
• Accepteer passend werk.
• Geef het door als uw situatie verandert.

Wat is een WGA-uitkering?

De afkorting WGA staat voor: Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. 
Dat betekent dat u een WGA-uitkering krijgt, omdat u deels kunt werken.  
Of omdat u nu niet kunt werken, maar in de toekomst waarschijnlijk weer wel. 

Voordat u een WGA-uitkering kunt ontvangen, onderzoekt de verzekeringsarts 
uw mogelijkheden. Daarna bekijkt onze arbeidsdeskundige of u kunt werken. 
En wat passend werk is. Passend werk is werk dat aansluit bij uw mogelijkheden 
en uw gezondheidssituatie. Ook berekent de arbeidsdeskundige hoeveel u met 
passend werk kunt verdienen. Heeft u passend werk? Dan bekijkt de arbeids-
deskundige hoeveel u daarmee verdient. In beide situaties noemen wij dat 
uw resterende verdiencapaciteit. 

Een WGA-uitkering is een aanvulling op uw resterende verdiencapaciteit. 
Daarom is het belangrijk dat u het loon dat u nog kunt verdienen ook 
probeert te verdienen. Wij helpen u daarbij. Want juist met een WGA-uitkering 
krijgt u kansen en ondersteuning om weer (deels) aan de slag te gaan. In 
deze brochure leest u daar alles over. 

Drie verschillende WGA-uitkeringen
Komt u in aanmerking voor de WGA? Dan kunt u te maken krijgen met drie 
verschillende WGA-uitkeringen:
1. de loongerelateerde uitkering;
2. de loonaanvullingsuitkering;
3. de vervolguitkering.

Meestal ontvangt u eerst de loongerelateerde uitkering. Deze tijdelijke uitkering 
is gebaseerd op uw vroegere loon, uw arbeidsverleden en het loon dat u 
verdient. Daarna volgt óf de loonaanvullingsuitkering óf de vervolguitkering. 

Verdient u meer dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige nog 
kunt verdienen? 
Dan komt u in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering. 

Verdient u minder dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige nog 
kunt verdienen? 
Dan zou u een vervolguitkering kunnen krijgen. Met een vervolguitkering 
heeft u per maand minder inkomen dan met een loonaanvullingsuitkering. 
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Solliciteren
Heeft u geen werk, maar kunt u nog wel werken? Dan moet u solliciteren. In uw 
werkplan staat wanneer u dat precies gaat doen. U kunt op verschillende 
manieren een baan zoeken. Bij een vestiging van UWV WERKbedrijf bij u in de 
buurt kunt u meteen op zoek gaan naar een geschikte baan. Of u gaat naar 
onze website werk.nl. Hier kunt u direct reageren op vacatures. En u kunt uw cv 
achterlaten. Zo kan iedere werkgever uw profiel zien. Een werkgever kan dan 
via het WERKbedrijf contact met u zoeken.
Uiteraard kunt u ook reageren op vacatures die u tegenkomt in kranten of 
op andere websites. Of informeer zelf bij bedrijven of zij werk hebben voor u. 
Dit heet een open sollicitatie. Ook vinden veel mensen een baan door tips van 
vrienden of kennissen.

Hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen
Bij de WGA-uitkering geldt altijd: hoe meer u werkt, hoe hoger uw 
inkomen is. Werken is dus gunstig voor uw financiële situatie.

Meer gaan werken
Heeft u al een baan? En laat uw gezondheid het toe om meer te gaan werken? 
Dan kunt u met uw werkgever overleggen hoe u weer meer kunt gaan werken. 
Bijvoorbeeld met een aangepast rooster. Of met een aanpassing op uw werkplek. 
Misschien kunt u niet bij uw werkgever werken. Dan gaat u op zoek naar een 
baan bij een andere werkgever. Of u kunt samen met uw werkgever bekijken 
of detachering mogelijk is. 

Detachering bij re-integratie
Bij detachering werkt u bij een andere werkgever, terwijl u bij uw eigen werkgever 
in dienst blijft. De afspraken die u met uw eigen werkgever maakte over uw 
arbeidsvoorwaarden, blijven tijdens de detachering bestaan. Meer informatie 
over detachering vindt u op uwv.nl en in de brochure Detacheren: werken bij 
een andere werkgever. Een oplossing voor uw re-integratie.

Vrijwilligerswerk
Wilt u vrijwilligerswerk doen? Dan kan dat naast uw WGA-uitkering. Zo doet u 
werkervaring op. En u onderhoudt uw sociale contacten. Wel geldt een aantal 
voorwaarden. Moet u bijvoorbeeld op zoek naar betaald werk? Dan mag het 
vrijwilligerswerk dat niet in de weg staan. Wel kunt u onder bepaalde voorwaarden 
voor een half jaar vrijstelling van solliciteren krijgen. Wij raden u aan altijd 
contact op te nemen met uw arbeidsdeskundige. Meer informatie over de 
sollicitatieplicht en mogelijke vrijstellingen vindt u op uwv.nl/wia. 

Op zoek naar (meer) werk

Heeft u een WGA-uitkering? Dan kunt u nu of in de toekomst nog werken en 
daarmee geld verdienen. De WGA-uitkering vult (tot een maximum) het deel 
aan dat u niet kunt verdienen. U zorgt zelf voor het deel dat u nog wel kunt 
verdienen. Daarom is het belangrijk dat u blijft werken of op zoek gaat naar 
(meer) werk. Wij helpen u hierbij.

De arbeidsdeskundige helpt u op weg
De eerste stap naar (meer) werk is een gesprek met uw vaste contactpersoon. 
Hij is een arbeidsdeskundige van UWV WERKbedrijf. Dit is een andere 
arbeidsdeskundige dan degene met wie u eerder een gesprek had. 

Met de arbeidsdeskundige van het WERKbedrijf bespreekt u welk soort werk 
past bij uw mogelijkheden. Ook geeft u uw wensen aan over scholing en hulp 
bij het vinden van werk. Van dit gesprek maakt uw arbeidsdeskundige een 
verslag. Dit verslag heet het werkplan.

Wat staat er in het werkplan?
In het werkplan staan uw afspraken met de arbeidsdeskundige over wat u 
gaat doen om (meer) te werken. Bijvoorbeeld afspraken over een 
re-integratietraject, een opleiding of sollicitatietraject. Deze afspraken zijn 
bindend. Als u ze niet nakomt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. 
Kunt u afspraken niet nakomen? Neem dan contact op met uw 
arbeidsdeskundige.

Wat is een re-integratietraject?
In een re-integratietraject begeleidt een re-integratiebedrijf u bij het 
zoeken van een baan. Wat u gaat doen, hangt af van uw situatie. Weet u
bijvoorbeeld nog niet precies wat voor werk u wilt doen? Dan kunt u via 
het re-integratiebedrijf een beroepskeuzetest doen. Het bedrijf kan u 
ook een sollicitatietraining of een cursus aanbieden. 

Uw arbeidsdeskundige kan u doorverwijzen naar een re-integratie-
bedrijf, maar u kunt er ook één zelf uitzoeken. Overleg dit met uw
arbeidsdeskundige. 
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Een eigen bedrijf beginnen
Een eigen bedrijf kan een goede manier zijn om weer te gaan werken. In uw 
eigen bedrijf kunt u uw werk zelf inrichten, zodat het nog beter past bij uw 
mogelijkheden.

Hulp bij de start
Wij kunnen u hulp bieden bij het starten van uw eigen bedrijf. Met uw 
arbeidsdeskundige kunt u bijvoorbeeld testen hoe haalbaar uw plannen zijn. 
Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor de volgende vergoedingen:
•  voorzieningen op en rond uw werkplek;
•  vervoer naar uw werkplek;
• een lening voor uw bedrijf, zoals een voorbereidings- of een starterskrediet.

Wat gebeurt er met uw uitkering?
Heeft u een eigen bedrijf? Dan kan dit invloed hebben op uw uitkering. 
Wij verrekenen namelijk uw inkomsten als zelfstandige met uw uitkering. 
In de tijd voordat wij uw winst kunnen beoordelen, krijgt u uw uitkering 
meestal als een voorschot. Is uw winst bekend? Dan berekenen wij of het 
voorschot klopte. Vervolgens verrekenen wij het verschil. In de meeste 
gevallen wordt een deel van de winst afgetrokken van de uitkering.

Denkt u erover om voor uzelf te beginnen? Overleg dan eerst met uw 
arbeidsdeskundige. Meer informatie leest u op uwv.nl. Daar vindt u ook de 
brochure Kan ik met een uitkering ook voor mezelf beginnen?
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Welke uitkering krijgt u?

Heeft u in 26 van de laatste 36 weken gewerkt?

ja

 nee

 nee

U krijgt een loon-
gerelateerde uitkering

Verdient u 50% of meer van wat u nog kunt verdienen?

Kunt u nu 20% of minder van uw oude  
loon verdienen en in de toekomst 
waarschijnlijk meer?

ja

U krijgt een loon-
aanvullingsuitkering

U krijgt een 
vervolguitkering

ja

 nee

Een loongerelateerde uitkering 
(LGU)

De loongerelateerde uitkering (LGU) is een tijdelijke uitkering. U krijgt deze 
meestal nadat u twee jaar (deels) arbeidsongeschikt bent geweest. De uitkering 
is gerelateerd aan uw loon. Dat betekent dat we naar het loon kijken dat u 
verdiende vóór u ziek werd en naar het loon dat u nú verdient. Hoelang u 
deze uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden.

Wanneer heeft u recht op een loongerelateerde uitkering?
U krijgt de loongerelateerde uitkering als u:
•  door ziekte 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon;
•  én minstens in de 36 weken voor uw eerste ziektedag 26 weken heeft gewerkt.

Kreeg u een WW-uitkering of wachtgeld voordat u ziek werd? En kunt u door 
uw ziekte 65% of minder verdienen van uw oude loon? Dan kunt u ook recht 
krijgen op een loongerelateerde uitkering. 
Bent u tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt en heeft u wél kans op 
herstel? Dan kunt u ook een loongerelateerde uitkering krijgen.

26 weken werken
Heeft u 26 van de 36 weken gewerkt vóórdat u ziek werd? Dan kunt u 
een loongerelateerde uitkering krijgen. Vakantieweken tellen ook mee. 
Deze periode noemen we de referte-eis. Had u tot 78 weken onbetaald 
verlof voordat u ziek werd? Dan heeft u 36 weken niet gewerkt. 
Wij kijken dan naar een langere periode. 

Hoe hoog is uw loongerelateerde uitkering?
De loongerelateerde uitkering kent twee periodes:
•  De eerste twee maanden is uw loongerelateerde uitkering 75% van uw  

WIA-maandloon. 
•  Vanaf de derde maand is uw loongerelateerde uitkering 70% van uw  

WIA-maandloon. 

Welke WGA-uitkering krijgt u?

De WGA kent drie verschillende soorten uitkeringen. Meestal ontvangt u eerst 
de loongerelateerde uitkering. Hoelang u deze krijgt, hangt af van uw arbeids-
verleden. Daarna volgt óf de loonaanvullingsuitkering óf de vervolguitkering.

In het volgende schema kunt u zien welke WGA-uitkering u kunt krijgen.

Geef wijzigingen door
Verandert uw inkomen of uw gezondheid? Dan kan dat invloed hebben op uw 
uitkering. Geef wijzigingen daarom altijd binnen zeven dagen aan ons door. 
Zo voorkomt u dat u meer of minder uitkering krijgt dan waar u recht op heeft. 
U geeft wijzigingen door met het formulier Wijzigingen doorgeven. Op uwv.nl 
kunt u dit formulier invullen en versturen.
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Uw WIA-maandloon is niet uw brutoloon
Het WIA-maandloon is uw SV-jaarloon 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 loonstrookje. Het is niet uw brutoloon. 

Werken betekent meer inkomen
Werkt u? Dan is uw totale inkomen hoger. Uw uitkering gaat wel omlaag. 
Want een percentage van uw loon trekken we af van uw uitkering. Omdat het 
om een deel – een percentage – gaat, is uw totale maandelijkse inkomen hoger 
als u werkt. U heeft dus meer geld te besteden als u werkt. 

Vera’s inkomen

Als Vera niet werkt 
Vera krijgt een loongerelateerde uitkering. Haar WIA-maandloon is 
€ 2.000. Vera’s uitkering wordt nu als volgt berekend: 75% van € 2.000 = 
€ 1.500 per maand.

Als Vera wel werkt
Na twee maanden gaat de loongerelateerde uitkering van 75% naar 70%. 
Na een paar maanden vindt Vera werk. Hiermee verdient zij € 1.000 per 
maand. Haar loongerelateerde uitkering wordt nu als volgt berekend: 
70% van € 2.000 (haar WIA-maandloon) = € 1.400. Hiervan wordt 70% 
van € 1.000 afgetrokken. Dus: 70% van 1.000 = € 700. Vera’s uitkering is 
daarom: € 1.400 – € 700 = € 700. Zo komt haar totale inkomen op: 
€ 1.000 (haar loon) + € 700 = € 1.700 per maand.

Let op: maximum WIA-maandloon 
Voor het WIA-maandloon geldt een maximum. Verdiende u voordat u ziek werd 
meer dan het maximum? Dan gaan wij uit van het maximumbedrag. Deze is 
gebaseerd op het maximumdagloon. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid stelt het maximumdagloon vast. Dat doet het ministerie op 1 januari 
en 1 juli van elk jaar. U vindt het bedrag dat nu geldt op uwv.nl/bedragen.

U heeft een uitkering en u werkt. Wilt u weten hoe hoog uw totale 
inkomen ongeveer wordt? Kijk dan op uwv.nl/rekenhulpwia.
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Hoelang krijgt u de loongerelateerde uitkering?
Heeft u recht op een loongerelateerde uitkering? Dan krijgt u de loongerelateerde 
uitkering minimaal drie maanden en maximaal 38 maanden (dat is iets meer 
dan drie jaar). Heeft u al voor 1 januari 2008 een loongerelateerde uitkering 
ontvangen? Dan krijgt u de uitkering minimaal zes maanden en maximaal  
vijf jaar. In de brief met de beslissing staat hoelang u de uitkering krijgt. 

Hoelang u de uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden. Dit is het 
aantal jaren dat u heeft gewerkt voor u ziek werd. Uw arbeidsverleden 
bestaat uit twee periodes:
•  het fictieve arbeidsverleden. Dit zijn de jaren vanaf het jaar waarin u achttien 

jaar werd tot en met 1997;
•  het feitelijke arbeidsverleden. Dit zijn de jaren vanaf 1998 tot het jaar waarin 

uw WGA-uitkering ingaat. Alleen de jaren waarin u minstens 52 dagen loon kreeg, 
tellen mee. Jaren waarin u voor uw kind zorgde, mantelzorg verleende of 
onbetaald verlof opnam, kunnen ook meetellen bij het feitelijke arbeidsverleden.

Voor ieder volledig jaar arbeidsverleden, heeft u recht op één maand loon-
gerelateerde uitkering. Heeft u bijvoorbeeld een arbeidsverleden van acht jaar? 
Dan krijgt u de uitkering acht maanden.

Had u een WW- of IVA-uitkering?
Kreeg u vóór uw WGA-uitkering een WW- of IVA-uitkering? Dan krijgt u de 
loongerelateerde uitkering een aantal maanden minder. Want het aantal 
maanden dat u een WW- of IVA-uitkering kreeg, trekken wij af van het aantal 
maanden dat u een loongerelateerde uitkering zou krijgen. Bij de IVA-uitkering 
is er wel een maximum voor het aantal maanden dat we aftrekken. Had u 
eerst een IVA-uitkering, dan krijgt u altijd ten minste één jaar lang een 
loongerelateerde uitkering. 

Na uw loongerelateerde uitkering
Ruim voordat uw loongerelateerde uitkering afloopt, krijgt u van ons een brief. 
Hierin staat wat u kunt verwachten na uw uitkering en of u een andere WGA-
uitkering krijgt. De hoogte van de andere WGA-uitkering kan flink veranderen. 
Dit hangt af van:
•  uw mate van arbeidsongeschiktheid;
•  wat u nog kunt verdienen volgens de arbeidsdeskundige;
•  hoeveel u nog verdient.
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Een loonaanvullingsuitkering 
(LAU)

De loonaanvullingsuitkering is een aanvulling op het loon dat u verdient. 
Meestal krijgt u eerst tijdelijk de loongerelateerde uitkering.

De voorwaarden voor een loonaanvullingsuitkering
U krijgt een loonaanvullingsuitkering als u voldoet aan alle onderstaande punten:
•  u bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt,
•  u verdient minstens de helft van wat u nog kunt verdienen.

Bent u tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt én heeft u kans op herstel? 
Dan kunt u ook een loonaanvullingsuitkering krijgen.

Hoe hoog is uw loonaanvullingsuitkering?
De hoogte van de loonaanvullingsuitkering hangt af van de volgende punten:
•  hoeveel u verdiende voordat u ziek werd,
•  hoeveel u verdient of kunt verdienen.

Hoeveel u verdiende voordat u ziek werd
Bij het berekenen van uw loonaanvullingsuitkering, gaan wij uit van het loon dat 
u verdiende voordat u ziek werd. Hiermee berekenen wij uw WIA-maandloon. 
Hoe wij uw WIA-maandloon berekenen, leest u in het hoofdstuk Een loon-
gerelateerde uitkering. 

De berekening
Krijgt u een loonaanvullingsuitkering? En verdient u tussen de 50% en 100% 
van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan krijgt u 70% 
van uw WIA-maandloon min het bedrag wat u nog kunt verdienen volgens  
de arbeidsdeskundige. Hoe meer u werkt, hoe hoger uw totale inkomen per 
maand is. Het volgende voorbeeld laat dat zien.

Bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt? 
Bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan kijken wij hoeveel u 
nog werkt. Verdient u de helft of meer van wat u volgens de arbeids-
deskundige nog kunt verdienen? Dan kunt u een loonaanvullingsuitkering 
(LAU) krijgen. 

Werkt u niet of verdient u minder dan de helft van wat u nog kunt verdienen? 
Dan kan uw inkomen flink omlaaggaan. De vervolguitkering (VVU) die u dan 
kunt krijgen is namelijk een percentage van het minimumloon. Was het loon 
dat u verdiende voordat u ziek werd lager dan het minimumloon? Dan krijgt u 
een percentage van dat vroegere loon. 

Uw totale inkomen per maand is hoger als u meer werkt. 
Meer informatie en rekenvoorbeelden vindt u verderop in deze brochure. 
Of kijk op uwv.nl/rekenhulpwia. Daar kunt u gemakkelijk uw totale 
inkomen van werk en uitkering laten berekenen. 

Bent u tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt?
Krijgt u een WGA-uitkering omdat u tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt 
bent, maar wel kans heeft op herstel? Dan heeft u na uw loongerelateerde 
uitkering recht op een loonaanvullingsuitkering. Meer informatie over de 
loonaanvullingsuitkering leest u verderop in deze brochure.

Gaat het weer beter met uw gezondheid?
Gaat het weer zo goed met u dat u 65% of meer kunt verdienen van uw oude loon? 
Dan eindigt uw loongerelateerde uitkering. Wanneer uw uitkering precies eindigt, 
hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoelang u nog recht had op de uitkering. 
Hierover krijgt u een brief van ons voordat uw uitkering eindigt.
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Peters inkomen

Als Peter € 500 verdient
Peter krijgt een loonaanvullingsuitkering. Zijn WIA-maandloon is € 1.800. 
De arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat hij nog € 800 kan verdienen. 
Peters uitkering wordt als volgt berekend: € 1.800 – € 800 = € 1.000. 
70% van € 1.000 is € 700 per maand. Peter verdient € 500. 
Daarom is zijn inkomen: € 500 (zijn loon) + € 700 (uitkering) = € 1.200. 

Let op: maximum WIA-maandloon 
Voor het berekenen van de uitkering gaan we uit van het WIA-maandloon. 
Voor dit loon geldt een maximum. Verdiende u voordat u ziek werd meer dan 
het maximum? Dan gaan wij uit van het maximumbedrag. Deze is gebaseerd 
op het maximumdagloon. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
stelt het maximumdagloon vast. Dat doet het ministerie op 1 januari en 1 juli 
van elk jaar. U vindt het bedrag dat nu geldt op uwv.nl/bedragen.

Verdient u meer?
Is uw nieuwe loon hoger dan het loon dat u volgens de arbeidsdeskundige 
nog kunt verdienen? Dan wordt uw uitkering anders berekend. Wilt u uw 
totale inkomen ongeveer weten? Kijk dan op uwv.nl/rekenhulpwia.

Verdien wat u nog kunt verdienen
Uw inkomen kan flink omlaaggaan als u minder dan de helft verdient van  
wat u nog kunt verdienen. U kunt dan namelijk een vervolguitkering krijgen. 
Deze uitkering is lager dan de loonaanvullingsuitkering. Daarom is het 
belangrijk dat u (meer) gaat of blijft werken.

Hoelang krijgt u de loonaanvullingsuitkering?
Hoelang u de loonaanvullingsuitkering krijgt, hangt af van uw situatie. 
Bijvoorbeeld:
•  U verdient minder dan de helft van wat u nog kunt verdienen. Wij zetten uw 

loonaanvullingsuitkering om in een vervolguitkering. Uw inkomen gaat dan 
sterk omlaag.

•  U verdient weer 65% of meer van uw oude loon. Uw loonaanvullingsuitkering 
stopt na een jaar.

•  U kunt volgens de arbeidsdeskundige weer 65% of meer van uw oude loon 
verdienen. Maar u verdient dit loon niet. Uw uitkering stopt na twee maanden.

•  Uw gezondheid verslechtert, waardoor u langdurig minder dan 20% van  
uw oude loon kunt verdienen. U kunt dan mogelijk een IVA-uitkering krijgen.

Kijk voor meer informatie op uwv.nl/wia. Hier kunt u de brochure Ik krijg een 
IVA-uitkering. Wat betekent dat voor mij? downloaden.
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Een vervolguitkering (VVU)

U kunt een vervolguitkering krijgen als u deels arbeidsongeschikt bent en 
minder verdient dan de helft van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige 
nog kunt verdienen. De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. 
Verdiende u vroeger minder dan het minimumloon? Dan baseren wij de 
vervolguitkering op uw vroegere loon. 

De voorwaarden voor een vervolguitkering
U krijgt een vervolguitkering als u voldoet aan de twee onderstaande punten:
•  u bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt;
•  u verdient minder dan de helft van wat u nog kunt verdienen.

Hoe hoog is uw vervolguitkering?
De hoogte van uw uitkering hangt af van uw percentage van arbeidsongeschiktheid. 
Uw uitkering is een percentage van het minimumloon. 

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering

35 tot en met 44% 28% van het minimumloon

45 tot en met 54% 35% van het minimumloon

55 tot en met 64% 42% van het minimumloon

65 tot en met 79% 50,75% van het minimumloon

Het kan zijn dat u minder verdiende dan het minimumloon. Bijvoorbeeld 
omdat u parttime werkte. In dat geval berekenen wij de uitkering aan de 
hand van uw oude loon. 
 
U vindt uw percentage van arbeidsongeschiktheid terug in de toelichting bij 
de brief over uw uitkering. 

Verdien wat u nog kunt verdienen
Uw inkomen is altijd hoger als u (meer) gaat werken. Als u ten minste de helft 
verdient van wat u nog kunt verdienen, kunt u namelijk een loonaanvullings-
uitkering krijgen. Deze uitkering is hoger dan de vervolguitkering.

Rosa’s inkomen

Als Rosa niet werkt
Rosa krijgt een vervolguitkering. Zij verdiende vroeger € 1.550 per maand. 
Zij is 55% arbeidsongeschikt. Daar hoort het uitkeringspercentage van 
42% bij. Rosa’s uitkering is dus 42% van € 1.416 (minimumloon per maand 
per 1 juli 2010)= € 594,72 per maand.

Als Rosa wel werkt
Naast haar uitkering van € 594,72 verdient Rosa € 200 per maand. Haar 
totale inkomen is nu € 200 (haar loon) + € 594,72 (uitkering) = € 794,72. 

Volgens de arbeidsdeskundige kan Rosa nog € 852 per maand verdienen. 
Omdat zij minder dan de helft verdient van wat zij zou kunnen, krijgt Rosa 
een vervolguitkering.

Hoelang krijgt u een vervolguitkering?
Hoelang u de vervolguitkering krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld:
•  U verdient meer dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige nog 

kunt verdienen. Dan kunt u een loonaanvullingsuitkering krijgen.
•  U verdient 65% of meer van uw oude loon. Uw vervolguitkering stopt dan 

na een jaar.
•  U kunt volgens de arbeidsdeskundige weer 65% of meer van uw oude loon 

verdienen. Verdient u dit loon niet? Dan stopt uw vervolguitkering na twee 
maanden.

•  Uw gezondheid verslechtert, waardoor u langdurig minder dan 20% van  
uw oude loon kunt verdienen. U kunt dan mogelijk een IVA-uitkering krijgen.

Kijk voor meer informatie op uwv.nl/wia.
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Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
Als u een WGA-uitkering heeft, krijgt u mogelijk de jaarlijkse tegemoetkoming 
voor arbeidsongeschikten (Wtcg). Dit is een vergoeding voor de extra ziekte-
kosten die u maakt. 

U krijgt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten als u op 1 juli:
•  een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV ontving;
•  35% of meer arbeidsongeschikt was;
•  verzekerd was voor de AWBZ. Iedereen die in Nederland woont of werkt,  

is hiervoor automatisch verzekerd.

De tegemoetkoming is € 350. Wij maken dit bedrag in de maand september 
aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen. Krijgt u uw uitkering via uw 
werkgever of een instantie? Dan ontvangt u ook de tegemoetkoming via  
de werkgever of instantie.

Wat betekent de WGA-uitkering 
voor uw vakantiegeld, 
zorgverzekering en pensioen?

U krijgt een WGA-uitkering. Maar wat betekent dat voor uw verzekering  
of pensioen? 

Vakantiegeld
Net als bij uw werkgever bouwt u met een uitkering iedere maand vakantiegeld 
op. Dit geld krijgt u in de maand mei. Eindigt uw uitkering eerder in het jaar? 
Dan krijgt u het vakantiegeld dat u tot die datum heeft opgebouwd uitbetaald 
in de laatste maand dat u uw WGA-uitkering krijgt.

Pensioen
U bouwt geen pensioen op over uw WGA-uitkering. Had u een pensioenverzekering 
via uw (ex-)werkgever? Dan verandert er met uw WGA-uitkering waarschijnlijk 
wel iets in uw pensioenopbouw. Vraag bij uw (ex-)werkgever of uw pensioen-
verzekeraar om meer informatie.

Zorgverzekering
Liep uw zorgverzekering 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. 

Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl. Of bel de Belasting dienst 
Toeslagen via 0800 - 05 43.

Tip: vraag bij de sociale dienst van uw gemeente of u in aanmerking
komt voor een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag
inkomen. Veel gemeenten hebben een dergelijke regeling.
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Reiskostenvergoeding
Bent u door ons uitgenodigd voor een gesprek en is uw heenreis vijftien 
kilometer of meer? Dan kunt u misschien een reiskostenvergoeding krijgen. 
Vraag ons om deze reiskostenvergoeding als u naar uw afspraak komt.

Kunt u door ziekte of een handicap niet met het openbaar vervoer reizen? 
Of heeft u begeleiding nodig? Neem dan vóóraf contact met ons op via het 
telefoonnummer in de uitnodigingsbrief. Misschien heeft u recht op een 
aangepaste vergoeding.

Meer informatie over de reiskostenvergoeding vindt u op uwv.nl/reiskosten.

Na het gesprek met de verzekeringsarts
Als u volgens onze arts meer of minder kunt werken, krijgt u een uitnodiging 
voor een gesprek met de arbeidsdeskundige van UWV. Kunt u niet meer 
werken? Dan heeft u geen gesprek met de arbeidsdeskundige. U krijgt dan 
binnen een paar weken bericht over de eventuele gevolgen voor uw uitkering.

Wat bespreekt u met de arbeidsdeskundige?
De arbeidsdeskundige bekijkt welk werk u in uw situatie nog kunt doen. Zo 
bepaalt hij in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. De arbeidsdeskundige 
vergelijkt het loon dat u met uw mogelijkheden nog kunt verdienen met het 
loon dat u verdiende voordat u ziek werd. Met deze informatie bekijkt hij of er 
iets verandert aan uw arbeidsongeschiktheid. De arbeidsdeskundige biedt u
geen banen aan.

Wat betekent een herbeoordeling voor uw uitkering?
Wat de herbeoordeling betekent voor uw uitkering, hangt af van uw situatie.
Bijvoorbeeld:
•  U verdient weer 65% of meer van het loon voordat u ziek werd. Of u kunt volgens 

de arbeidsdeskundige weer zoveel verdienen. Dan eindigt uw uitkering.
•  Is uw gezondheid juist verslechterd? Waardoor u langdurig minder dan 20% van 

uw oude loon kunt verdienen? Dan kunt u mogelijk een IVA-uitkering krijgen.
•  Kunt u volgens de arbeidsdeskundige meer of minder werken? Dan verandert 

het bedrag dat u nog kunt verdienen. Daardoor kan uw uitkering veranderen.

Heeft u een herbeoordeling gehad? Dan ontvangt u altijd een brief van ons. 
Hierin leest u welke gevolgen de herbeoordeling heeft voor uw uitkering. 
Kijk voor meer informatie op uwv.nl/wia.

Als uw gezondheid verandert:
een herbeoordeling

Gaat het beter of slechter met uw gezondheid? Laat dit aan ons weten.  
Wij bekijken uw situatie dan opnieuw. Dit heet een herbeoordeling. U gaat 
dan in gesprek met de verzekeringsarts. En daarna meestal met de arbeids-
deskundige. Tijdens deze gesprekken bekijken wij opnieuw welk soort werk u 
nog kunt doen. En of wij uw uitkering moeten aanpassen.

Geef veranderingen in uw gezondheid aan ons door met het formulier 
Wijzigingen doorgeven. Op uwv.nl kunt u dit formulier invullen en versturen. 
Hiervoor heeft u een inlogcode van DigiD nodig. DigiD geldt op internet als 
uw handtekening. Heeft u nog geen DigiD inlogcode? Vraag hem dan aan op 
www.digid.nl.

Wat bespreekt u met de verzekeringsarts?
De verzekeringsarts is een arts van UWV. Met hem bespreekt u welke 
lichamelijke of psychische klachten u heeft. Bijvoorbeeld wat u wel en wat u 
niet kunt doen. En of u daarbij pijn, hinder of andere problemen ondervindt.

Als het nodig is, doet de arts ook een lichamelijk onderzoek. Na het onderzoek 
geeft hij aan wat zijn conclusies over uw gezondheidsproblemen zijn. En hij 
vertelt u of u volgens hem nog kunt werken.

Overleg met uw arts
Het kan zijn dat onze arts wil overleggen met uw huisarts of specialist. Of dat 
hij aanvullende gegevens van hen nodig heeft. Natuurlijk vraagt hij daarvoor 
eerst uw toestemming. Wat hij van uw huisarts of specialist te horen krijgt, 
mag hij alleen aan u doorgeven. Wilt u zélf dat onze arts contact opneemt 
met uw huisarts of specialist? Dan kunt u dat in het gesprek aangeven.

Wilt u iemand meenemen naar een gesprek?
U kunt altijd iemand meenemen naar het gesprek met de verzekeringsarts 
of arbeidsdeskundige. Bijvoorbeeld uw partner, een vriend(in), of iemand 
van de vakbond. Zij kunnen aantekeningen maken en vragen onthouden 
voor u. Ook kunt u het gesprek achteraf nog eens samen bespreken.
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Hulp bij uw werk: voorzieningen 
en vergoedingen

Heeft u ondersteuning nodig om uw werk te kunnen doen? Dan kunt u daarvoor 
een voorziening of een vergoeding aanvragen. Meer informatie kunt u vragen 
aan de arbeidsdeskundige van UWV WERKbedrijf.

Ondersteuning en hulpmiddelen bij uw werk
Heeft u problemen met horen, zien of lezen? Of heeft u een motorische 
handicap? Dan zijn er voorzieningen die u helpen op uw werkplek.  
Dit zijn bijvoorbeeld orthopedische werkschoenen, of hulpmiddelen bij lezen, 
schrijven en horen. Ook kunt u begeleiding bij uw werk krijgen.  
Denk bijvoorbeeld aan een tolk in gebarentaal of een voorleeshulp. Op uwv.nl 
kunt u hiervoor het formulier Aanvraag voorzieningen downloaden.

Zijn er aanpassingen nodig op uw werkplek? Dan kan uw werkgever hiervoor 
subsidie krijgen. Meer informatie vindt u op uwv.nl.

Aangepast vervoer
Gaat u werken en is het reizen vanwege uw ziekte of handicap lastig?  
Dan kunt u onder andere een vergoeding krijgen voor een aanpassing, of voor 
de reiskosten. Op uwv.nl kunt u hiervoor het formulier Aanvraag vergoeding 
vervoer downloaden.

Vergoeding voor kinderopvang
Als u een re-integratietraject volgt, betaalt UWV een deel van de kosten van 
de kinderopvang. U regelt dan zelf een opvangplaats bij een erkende opvang. 
Deze tegemoetkoming kunt u krijgen totdat uw kind naar het voortgezet 
onderwijs gaat. Op uwv.nl kunt u het formulier Aanvraag tegemoetkoming 
kosten kinderopvang downloaden. Daarnaast kunt u kinderopvangtoeslag  
bij de Belastingdienst aanvragen. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl.

Begeleiding van een jobcoach
Heeft u op uw werk de eerste tijd begeleiding nodig? Dan kan een jobcoach u 
misschien helpen. De jobcoach helpt u bij een trainings- en inwerkprogramma 
op uw werkplek. Op uwv.nl kunt u hiervoor het formulier Aanvraag jobcoach 
downloaden.
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Op proef beginnen aan een nieuwe baan
Heeft u bijna een nieuwe baan? Maar twijfelt u of uw werkgever of u het werk 
aankunt? Dan kunt u met een proefplaatsing allebei maximaal drie maanden 
kijken hoe het gaat. Wij betalen in die periode uw uitkering door. Bespreek dit 
eerst met uw arbeidsdeskundige. Op uwv.nl kunt u de proefplaatsing 
aanvragen met het formulier Melding UWV proeftijd.

Wat vertelt u aan uw (nieuwe) werkgever?
Als u solliciteert, hoeft u de nieuwe werkgever niet te vertellen dat u 
langdurig ziek of gehandicapt bent, of bent geweest. Dat is een beslissing 
die u zelf neemt. Bent u aangenomen en is de wettelijke proeftijd 
(meestal twee maanden) voorbij? Dan kunt u de werkgever laten weten 
dat u waarschijnlijk een Ziektewet-uitkering van UWV krijgt als u weer 
ziek wordt. U hoeft hierbij niet te vertellen welke ziekte u heeft (gehad).

Voordelen voor uw werkgever
Heeft u een ziekte of handicap (gehad)? Dan zijn er financiële regelingen  
voor uw (nieuwe) werkgever. Dat is aantrekkelijk voor u en uw werkgever.  
Want het maakt uw kansen op een baan groter. Uw werkgever kan 
bijvoorbeeld kortingen krijgen op de sociale premies die hij voor u betaalt. 
Gaat u weer (meer) werken? En wordt u toch opnieuw ziek? Dan kunt u 
waarschijnlijk een Ziektewet-uitkering krijgen. Uw werkgever hoeft uw loon 
dan niet door te betalen.



29

Een aanvulling op uw WGA-
uitkering: toeslag aanvragen

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

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? 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 hem 
dan aan op www.digid.nl.

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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Welke regels gelden voor u?

Krijgt u een uitkering? Dan gelden er regels voor u. U bent onder andere 
verplicht een verandering in uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld 
als uw gezondheid verbetert, of als u meer of minder gaat werken. Zo voorkomt 
u dat u meer of minder uitkering krijgt dan waar u recht op heeft. Ook moet u 
op den duur passend werk gaan zoeken.

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 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. Let op: geef ook kleine inkomenswijzigingen  

aan ons door, bijvoorbeeld als gevolg van een cao-verhoging.
•  U krijgt andere inkomsten die geen loon zijn. Andere inkomsten zijn 

bijvoorbeeld: inkomsten uit kamerverhuur, werk voor gemeentelijke 
commissies, thuiswerk, optredens als musicus of artiest.

•  Er verandert iets in de vaste inkomsten van uw partner of uw gezinssituatie. 
U gaat bijvoorbeeld samenwonen, trouwen of verwacht een kind.

•  U gaat meer of minder werken.
• Uw dienstverband is beëindigd.
•  U heeft naast de WGA-uitkering een toeslag en er verandert iets in  

uw gezinssamenstelling of in het inkomen van uw partner.
• U begint met een opleiding of u heeft net een opleiding afgerond.
•  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).
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Hoe controleert UWV?
Tijdens uw WGA-uitkering controleren wij regelmatig of u zich aan de regels 
houdt. En of u de juiste informatie doorgeeft. Bijvoorbeeld door bij de 
Belastingdienst na te vragen of u niet meer verdient dan bij ons bekend is. 
Ook kunnen medewerkers van UWV bij u thuis langskomen. Of wij vragen u 
om bij ons langs te komen. Soms houden wij telefonische controles. In dat 
geval bellen wij u op om enkele vragen te stellen.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de regels houdt?
Blijkt na een controle dat u zich niet aan de regels heeft gehouden?  
Dan 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 betekenen dat u voor de rechter moet komen.

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.

Geen toegang tot internet?
Op uwv.nl kunt u allerlei formulieren en brochures aanvragen. Heeft u geen 
internet? Of vindt u het lastig om iets via internet aan te vragen? Dan kunt u 
brochures en formulieren ook telefonisch bestellen. U belt daarvoor naar UWV 
Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (lokaal tarief). Als u belt, houd dan uw 
burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Werk aan uw herstel en re-integratie
Als u een WGA-uitkering krijgt, gaan wij ervan uit dat u zoveel werkt als  
u kunt. Tijdens het gesprek met uw arbeidsdeskundige bespreekt u wat u 
precies gaat doen om (meer) te werken. U gaat bijvoorbeeld op zoek naar 
passend werk. Of u volgt een re-integratietraject.

Zoek en accepteer passend werk
Heeft u een WGA-uitkering? Dan moet u solliciteren. Uw arbeidsdeskundige 
helpt u met zoeken naar passend werk. Krijgt u passend werk aangeboden? 
Dan moet u dat accepteren. Welk werk voor u passend is, kan de 
arbeidsdeskundige u vertellen. De afspraken die met u zijn gemaakt over 
passend werk staan in uw werkplan. In het hoofdstuk Op zoek naar meer 
werk leest u meer over het werkplan.

Op vakantie gaan 
Gaat u op vakantie? Zorg dan dat u bereikbaar bent. Laat uw post 
bijvoorbeeld doorsturen. En houd rekening met uw afspraken en uw 
sollicitatieplicht.
•  Heeft u bijvoorbeeld met ons afspraken over uw re-integratieactiviteiten  

of volgt u een re-integratietraject? Overleg dan met uw contactpersoon  
uw vakantieplannen. Want uw vakantie mag uw re-integratie niet in de  
weg staan.

•  Heeft u sollicitatieplicht? Overleg dan met uw arbeidsdeskundige uw 
vakantieplannen. Wij kunnen u maximaal vier weken per jaar vrijstellen van 
uw sollicitatieplicht voor vakantie.

Wilt u langer dan vier weken naar het buitenland, voor vakantie of om andere 
redenen? Geef dit dan minstens twee weken van tevoren aan ons door. 
Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen doorgeven. Op uwv.nl kunt u dit 
formulier invullen en versturen.



35

Wat kunt u van UWV 
verwachten?

Als klant van UWV heeft u recht op goede dienstverlening. En op duidelijke 
informatie. Bent u het niet eens met een beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. 

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 de juiste informatie dan aan ons door via 
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. 
U kunt hiervoor eerst bellen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 
(lokaal tarief). Daarna kunt u ons een brief sturen. Meer informatie hierover 
vindt u op uwv.nl.

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/bezwaarmaken.


