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Betreft : financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid 

Geachte ... 

Sinds 1996 zijn er tal van wetwijzigingen geweest op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. Deze wijzigingen hebben voor u als werknemer financiële gevolgen. 

Ziekte  

De overheid verplicht de werkgever om de eerste 104 weken het loon door te betalen bij ziekte. 
Volgens de wet dient de werkgever minimaal 70% van het loon door te betalen. De werkgever heeft 
de vrijheid daar ten gunste van de werknemer van af te wijken. Ook binnen een CAO kunnen 
hierover afwijkende afspraken gemaakt zijn. In uw specifieke situatie betalen wij als werkgever het 
eerste jaar ... % en in het tweede jaar ...% van uw loon door met een maximum van EUR.... per jaar. 
De Ziektewet is alleen nog maar van toepassing ingeval van werkloosheid en zwangerschap. Hiervoor 
heeft de overheid een vangnet constructie opgezet. 

Arbeidsongeschiktheid volgens de WIA 

Na 104 weken ziekte wordt  er bepaald in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Indien uit deze keuring 
blijkt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent vindt er geen uitkering plaats. In het geval dat u 
meer dan 35% arbeidsongeschikt bent wordt uw restverdiencapaciteit bepaald. Er wordt dan 
gekeken tot welk werk u nog in staat bent.  Bij blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 80% 
krijgt u een WIA uitkering die gelijk staat aan 75% van uw laatsgenoten inkomen tot een maximum 
van het WIA dagloon (in 2012 was dat EUR 50.065,02). Het meerdere dient u zelf te verzekeren.  

Afhankelijk van uw arbeidsverleden vindt er een loongerelateerde uitkering plaats. U krijgt de 
loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Als u niet werkt is de 
loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van uw WIA-maandloon. Vanaf de derde 
maand is uw loongerelateerde uitkering 70% van uw WIA-maandloon.  
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Ruim voordat uw loongerelateerde uitkering afloopt, krijgt u van het UWV een brief. Hierin staat wat 
u kunt verwachten na uw uitkering en of u een andere WGA-uitkering krijgt. De hoogte van die WGA-
uitkering kan sterk verschillen met uw loongerelateerde uitkering.  

Dit hangt af van: 
- uw mate van arbeidsongeschiktheid; 
- wat u kunt verdienen volgens de arbeidsdeskundige;  
- hoeveel u verdient. 

De arbeidsdeskundige van het UWV heeft vastgesteld hoeveel u zelf kunt verdienen. Als u daarvan 
minstens de helft verdient, krijgt u een loonaanvullingsuitkering. Bij de loonaanvullingsuitkering is 
het dus belangrijk dat u werkt voor zover u dat kunt. Verdient u geen loon, maar zou u dat volgens 
het UWV wel kunnen? Of verdient u minder dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige 
kan verdienen? Dan krijgt u de veel lagere vervolguitkering. Uw totale inkomen daalt dan sterk.De 
vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Was uw inkomen vroeger lager dan het 
minimumloon? Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte? Dan baseert het UWV de vervolguitkering op 
uw vroegere loon. Onderstaand ziet u de financiële gevolgen bij een vervolguitkering: 

Arbeidsongeschiktheidspercentage

 

Uitkering

 

35 tot 45% 28% van het minimumloon 
45 tot 55% 35% van het minimumloon 
55 tot 65% 42% van het minimumloon 
65 tot 80% 50,75% van het minimumloon 
Uw percentage van arbeidsongeschiktheid staat in het rapport van de arbeidsdeskundige.  

Er bestaat een mogelijkheid om dit vervelende financiële risico collectief te verzekeren. Hiervoor 
kunt u een WGA-gat verzekering afsluiten. Deze verzekering verzekerd uw inkomen tot 70% van het 
laatst verdiende inkomen (tot maximaal het WIA dagloon). Het loon boven het WIA dagloon kunt u 
verzekeren middels een excedentverzekering. Financieel dienstverlener Quorim adviseert u graag 
over de mogelijkheden.  

Uw werkgever heeft geen WGA-gat verzekering afgesloten. Deze brief dient als doel om u hiervan 
op de hoogte te brengen en u te voorzien van informatie over de financiële risico s bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid.  

Door het ondertekenen van deze brief geeft u aan kennis genomen te hebben van het bovenstaande. 
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