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Onderwerp

Beslissing: toekenning WiA-uitkerinS

.i' '
Geachte heer Blankman,

U heeft een WlA-uitkering aangevraagd. In verband met uw aanvraag heeft u een gesprek
gehad met onze arts en arbeidsdeskundige over uw mogelijkheden om te werken. In deze
brief vindt u informatie over re-integratie en onze beslissing op uw aanvraag. ,

'l

Re-integratie
U heeft met de arbeidsdeskundige besproken dat u nog wel kunt werkèn, maar dat u
vanwege uw gezondheid minder kunt verdienen dan voorheen. Het is belangrijk dat u er
alles aan doet om aan het werk te blijven of om werk te vinden. De verantwoordelijkheid
voor uw re-integratie ligt bij u en uw (ex-)werkgever. Als dat wijzigt, geef dit dan zo snel
mogelUk aan ons door. Wij bespreken dan samen met u welke ondersteuning wij u kunnen
bieden.
Als u meer wilt weten over de mogelijkheden of als u vragen heeft, kunt u altijd contact
opnemen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94 (kijk voor de kosten van dit
telefoonnummer op uwv.nllbelle-n).:
Gaat u weer aan het werk of gaat u meer wqrken? Dan is het goed om te weten dat uw
totale inkomen dan altijd zal stijgen. Het íoont dus om te werken.

Beslissing over uw uitkering
- U krijgt vgnaf ll september 2014 een loongerelateerde WGA-uitkering.

- De eerste twee maanden ontvangt u een bruto-uitkering van € 1.985,12. Vanaf
11 november 2At4 krijgt u minder uitkering. In de toelichting bij deze brief leest u hoe
wij uw uitkering hebben berekend.
Let op: is clè ingangsdatum van uw uitkering niet de eerste dag van de maand? Dan
krijgt u de eerste keer niet het hele maandbedrag betaald. U krijgt dan dus betaald voor
dat'deel,van de maand waarover u recht heeft op een uitkering.

- Elk jaar in mei krijgt u vakantiegeld.

- U krijgt de loongerelateerde uitkering tot en met 10 november 20L7. Ruim voor die
datum krijgt u van ons bericht over uw uitkering na die datum.
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Wij maken uw uitkering rond de 23" van elke maand over op uw rekening. De precieze data

vindt u op uwv.nllbetaaldata. De bank heeft daarna meestal nog twee werkdagen nodig om

het geld bij te schrijven op uw rekening.
Hoe hoog het bedrag van uw eerste betaling is, vindt u op de betaalspecificatie. U kunt uw

betaalspecificatie gemal<kelijk bekijken op Mijn UWV via uwv.nllmijnuwv.

Rekeningnumrner
De uitkering wordt overgemaakt op IBAN-rekeningnummer NL70 iNGB 0t Cit is

het nieuwe Europese rekeningnummer; de laatste cijfers daarvan zÍjn het oude

rekeningnummer). Is dit rekeningnummer niet juist, neemt u dan zo spoedig_ mogelijk
contact met ons op.

'...
Beslissing over verplichting loon door te betalen .: I .,' ,' 

.

Bij uw aanvraag voor een WlA-uitkering heeft u het re-integratieverslag meegestuurA.'in ait
verslagstaatwelkeactív|teitenumetuwwerkgeverheeftondernoÍfiÊI1.ofi.lWeêl;.:i,.'.ii.:
(gedeeltelijk) aan het werk te gaan. Wij hebben dit versiag beoordeeld, Vo,lgens óns heeft uw

werkgevervoldoendegedaanaanUWre-integratie.Daarom5toptnadewachttijd.zijn
verplichting om bij ziekte uw loon door te betalen. Uw wachttijdlis twee jaar (104 weken) en

duurt tot en met 10 september 2014.

. : t,.

Uw ptichten met een uitkering
Met een uitkering van UWV heeft u plichten. Zci bent,u Ver[tictrt om te reageren op onze

brieven en naar afspraken te komen als wU u,uifnodigen; bijvoorbeeld íoor'het spreekuur
van de arts. Een overzicht van uw piichten vindt u,op uw.v.nl/mijnplichten. :

''.
Wijzigingen doorgeven
Een van uw plichten is om wijzigingen in uw situatieraan ons door te geven, Dit moet u doen
binnen één week nadat de wijzigirig bij u, bekend:had kunnen zijn. Gaat u langer dan vier
weken naar het buitenland? Geef dit dan uiterlijk twee weken,:vóór vertrek aan ons door.
Geeft u een wijziging niet op tijd door? Dan krijgt u tijdelÍjk minder of geen uitkering en/of
een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Uw wijzigingen geeft u snel.en,gemakkelijk'door via uwv.nl/mijnuwv.

Bericht aan uw (ex-)werkgevel.-,:;.:i: "r .

Uw (ex-)werkgever heeft belang: bU,deze,'beslissing. Ook hij mag hiertegen bezwaar maken,
Daarom sturen wij 11"r een kopie van deze beslissing en het rapport van de
arbeidsdeskundigé-' :''r" ',.:',,' , , .

Hef rapport.van Og vérzekeringiarts sturen wij niet aan uw (ex-)werkgever, omdat we hem
geen medische informatie over u'sturen.
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Niet eens met deze beslissing?
Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u vóór 23 september 2014 een

bezwaarschrift indienen. Dit kan ook dígitaal. Ga daarvoor naar uwv.nl/bezwaarmaken. U

kunt alleen zélf dígitaal bezwaar maken. Uw eventuele gemachtigde kan dit dus niet namens
u doen. Om digitaal bezwaar te maken heeft u een DigiD nodig.

Schrijft u liever een briefi Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus

I0A2t, 1301 AA Almere. Zet in uw brief wel uw telefoonnummer. Stuur ook een kopie mee
van deze brief. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Heeft u nog vragen? . '

in de bijgevoegde brochure',Ik krijg een WGA-uitkering'vindt u algemene inf,glmatie over uw
uitkering en over uw rechten en plichten. Het kan zijn dat u na het lezen van deze brief en

de brochure nog vragen heeft. Kijk dan op uwv,nl. U kunt ook contact opnemen met'UWV
Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94 (kUk voor de kosten van dit telefoonnummer op

uwv.nllbellen). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen q dàn beter van '

dienst zijn.

Hoogachtend , 
' 

ltl:

Namens de Raad van Bestuur :
va n het U itvoeringsi nstituut werknemersverzekerf n gqn, r.",

' r'i

dhr. B. Mi

Procesbegeleider
,., . . 'r r- .,, .:...

Bijlagen: : :; .

- Toelichting en berekeningi: .' ,,,

- Rapportage arbeidsdeskundige I

- Brochure Ik kriig een;WGA,:.uitkering
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Toelichting en berekening

De ingangsdatum van uw uitkering
Uw eerste ziektedag is 13 september 2012. Het recht op uitkering ontstaat nadat u twee jaar
(104 weken) lang door ziekte niet kon werken. Daarom begint uw uÍtkering op
11 september 2014.

Waarom een loongerelateerde WGA-uitkering?
U krijgt een loongerelateerde WGA-uitkering. Dat heeft de volgende redenen:
U bent 7 0,79o/o arbeidsongeschikt.

':
Hoe dit is vastgesteld, heeft u kunnen lezen in de medische rapportage van onze arts van
23 juli 2014 en in de bijlage bij deze beslissing met de informatie van onzgl ., ''.

..'..ttj.:'arbeidsdeskundige. i. :: ,. ,: ,. , ,...

U heeft in de laatste 36 weken voordat uw uitkering ingaat in ten minste 26 weken gewerkt. ,i

,. tl", : .,:.;' ; ': 
-'

Deduurvanuwuitkering'.].l.;.'
Hoe lang u de loongerelateerde WGA-uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden (het '

aantal jaren dat u heeft gewerkt). Voor ieder jaar arbeidsverfeden; krijgt u één maand :'

uitkering. Voor uw arbeidsverleden tellen mee: L ,, , r: 
.,ir :,'

- het aantal jaren waarin u minstens 52 dagen loonin.eqt ontvangèn,,vanaf 1998 tot nu;

- alÍe jaren vanaf het jaarwaarin u 18 werd toten met 1997.Deze jaren tellen ook mee
alsunietheeftgewerkt..]..'..'

Volgens onze gegevens is uw arbeidsverleden 40 jaar.:De uitkering duurt minimaal 3
maanden en maximaal 38 maanden. ::i : ". I r ' ,,. .,,'
U krijgt de loongerelateerde uitkering tot en met 10 november 2OL7.

', l;:' 
't"",''.t-.'

Berekeningvanuwuitkering : "r'.'''r, l

Uw uitkering is75o/o van het verschil tussen uw WIA-maandloon en het inkomen dat u op dit
moment verdient. 

I .:' :..,'':''

'':
Uw WlA-maandloon .t .,i € 2.858"39,
Uw huidige maandinkomen ',;'; , € 0100':

Uw uitkering:: ,' € 2.858,39 maal 75o/o is € 2.t43,79
' ':

Dit js het brutobedrag; per. maand, inclusief vakantiegeld.
':. ,. ':. ,, ': . t.. -.,. '' 

, . :

De maandelijkse betaling is € 1.985,12 bruto per maand exclusief vakantiegeld.
Hoe hoog uw uitkering netto is, kunt u zien op de betaalspecificatie. U kunt uw
betaalspecifÍcatÍe gemakkelijk bekijken op Mijn UWV via uwv.nllmijnuwv.
U ontvangt het'vakantiegeld jaarlijks in de maand mei oFop het moment dat uw uitkering
eind igt.
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Vanaf 11 november 2OI4 is uw uitkering 70o/o vafl uw WlA-rnaandloon rnin uw inkomsten op
dat moment. Hoeveel u dan precies krijgt, ziet u op de betaalspecificatie. U kunt uw
betaalspecificatie gemakkelijk bekUken op Mijn UWV via uwv.nllmijnuwv.

x Berekening van uw WlA-maandloon
Hieronder kunt u lezen hoe wij stapsgewijs uw WlA-maandloon hebben berekend.
Helemaal onderaan lichten w'rj sommige elementen nog toe.

Uw jaarinkomen voor de WIA
Uw jaarloon, volgens opgave van uw werkgever(s) : €

Omrekening van jaarinkornen naar dagloon:
€ 33.401,94 gedeeld door 261 dagen is : €

33.44r,94

I27,98

Tussen het moment dat u ziek werd en het monrent dat uw uitkering ingaat. is geruime tijd
verstreken. De verhoging(en) van het wettelijk minimumloon fn die periode passen wij toe
op uw dagloon. Daarom verhogen wij uw dagloon tot€ 131,42;: ,, , r.',, .,

Omrekening van dagloon naar WIA-maandloon:,
€ 737,42 maal 21,75 is , ,. i € 2.858,39

Toelichting berekening .:' ,:' , ' .:r,

- Uw WIA-maandloon is gebaseerd op uw gemiddelde maandinkomen voordat u ziek werd.

- Als inkomen geldt uw loon dat meetelt voor de sociale verzekeringen.
* Wij hebben dit berekend over de periode.van-1 september 2011" tot l september 2012.

- Het getal 26L staat voor het gemiddgld aantal uitkeringsdagen per jaar.
* Het getal 27,75 staat voorhet gemiddeld aantàl uitkeríngsdagen per maand.

Uw uitkering op termijn : '' ': 'l

Kortvóór 11 november 2017 beoordelen wij welke uitkering u krijgt na de loongerelateerde
uitkering, Daarvoor kijken we naar:
* het loon dat u volgeós onzè arbeidsdeskundíge kunt verclienen;

- wat u dan daadwerkelijk met werk verdient,
' , .,"r ' l .

Verdient u dan ten minste cJe helft van het bedrag dat u kunt verdienen/ dus ten minste
€ 426,74 per maand? Dan krijgt u een loonaanvullingsuitkering.
Verdient u dan mindei: dan € 426,74? Dan krijgt u een vervolguitkering,
U krijQldan hierover nog een brrief. Via uwv.nl/rekenhulp kunt u berekenen hoe hoog uw
totale ínkomen i1 

1ls 
u een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering krijgt.

,. .1

Als uw gezondheidssituatie verandert, geef dat dan direct door. Dan bekijkt de
arbeidsdeskundige opnieuw het bedrag dat u volgens hem kunt verdienen.
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Arbeidsdesku ndig Onderzoek

Dit rapport is als volgt opgebouwd:

Voorblad
Samenvatting
Algemene gegevens
Arbeidsdeskundig ra pport
Bijlage

vraagstelling en antwoord
korte weergave van de beoordeling
de bU de beoordeling gebruikte vaste gegêvens
uitgebreide verslaglegging van de beoordeling
Berekenin g maatmanloon

Naam : De heer P.A. Blankma!]
Geboortedatum
BSN

AanleidÍng
Aanvraag WIA per 11 september 2014.

Onderzoeksvraag
Wat is het arbeidsongeschiktheidspercentage?

Conclusie
H et a rbeidson geschi ktheidspercenta ge is 7 O, I9o/o.

H. van den Or

Arbeidsdeskunurgc
7 augustus 2014

BSN: Registratienummer: Pagina 1 van 6
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Sa menvatting
De mate van arbeidsongeschiktheid geeft aan wat iemand door ziekte of handicap minder kan
verdienen dan in het werk dat hU deed voordat hij ziek werd.

De mate van arbeidsongeschiktheid van de heer Blankman is vastgesteld op70,19o/o.

Voordat hij ziek werd, werkte de heer Blankman als Buschauffeur bij Connexxion Openbaar Vervoer
N,V, voor 32,39 uur per week,
Het geïndexeerde uurloon bedraagt € 20,40.
Door fysieke klachten kan hij dit werk nlet meer doen, Zijn belastbaarheid ten opzichte van de
belasting in de functie wordt o.a, overschreden ten aanzien van trillingsbelasting, zitten en de te
werken uren per dag.

De heer Blankman is aangewezen op fysiek licht, grotendeels zittend werk met de mogelijkheid tot
vertreden, voor ongeveer 6 uur per dag 30 per week.

Voorbeelden van functies die hij zou kunnen verrichten zijn wikkelaar, samensteller elektronische
apparatuur, samensteller kunststof- en rubberinduslrie en productiemedewerker (samenstelien van
producten).
Daarmee kan hij € 6,08 per uur verdienen.
Dit is 70,19% minder dan in het eigen werk. Daarom is de heer Blankman voor 35-80%
a rbeidson gesch ikt.

-BSN: -------------Eegistratienummer: I - Pagina 2 van 6
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Algemeen

Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer I

E-mail adres l

Burgerservicenummer
Eerste ziektedag
Einde wachttijd

Adres
Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail adres
Eiqen risicodrager

N,V,
Laapersv/ ?5
t2t3v/ 'sum
dhr,t .er€n
06/
r/ .@connexxion.nl
t.

.n.nl

tO72
laL4

Arbe i d s- / u itkeri n g sverled en

Periode Werkgever Uren/wk. Functie
04-09L9?8

Gevolgde opleidingen

Periode Opleiding met evt. vakken/richting/niveau Resultaat

i Juu.
LTS Electrotechniek
MTS
Code 1995, chauffeursdiploma
Arbo cursus

Diploma
Niet afgerond
Diploma
Diploma

Rfibewijs A, BE, C, D
Op grond van deze gegevens is het opleidingsniveau: 3.
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Arbeidsdesku nd i ort
1. Vraagstelling
Is de heer Blankman ongeschikt voor de maatgevende arbeid?
Wat is het arbeidsongeschiktheidspercentage in het kader van de WIA per 11 september 2OL4?
Wat is de verdiencapacÍteit per uur en per maand?
Wordt de verdiencapaciteit benut? Zo ja, is dÍt bij de eigen of een andere werkgever?
De No-Risk poiis is van toepassing.

2. Onderzoeksactiviteitén
Dossierstudie heeft plaatsgevonden.
Op 5 augustus 2014 heb ik klant op kantoor gesproken. Klant heeft zich gêlegitimeerd met een
paspooÊ. Klant wil niet dat er een kopie van zijn paspoor ,akt. Op 7 augustus 2014 heb
ik klant teleíonisch gesoroken.
Op 7 augustus 20L4 heb ik de werkgever, de heer van A
Op 5 en 7 augustus 2014 heb ik het CBBS geraadpleegd.

nisch gesproken.

Op 6 augustus 2014 vond overleg plaats met de verzekeringsarts, de heer B. B

3, Voorgeschiedenis
De heer Blankman is een S8-jarige man. Klant werkt vanaf 4 september 1978 in dienst als
buschautfeur bij zijn huidige werkgever, Connexxion OpenbaarVervoer N.V.. HU meldde zich op 13
september 2012ziek ten gevolge van tysieke klachten.

4. Belastbaarheidgegevens
De vezekeringsarts, de heer B, F, Z. r 23 juli 20L4 de functionele mogelijkheden
van de heer Blankman vastgesteld. De 'crzeKeringsarts 

geeft aan dat klant klachten claimt die
redelijkerwijs voldoende plausibel te achten zijn. De verzekeringsarts geeft aan dat klant is
aangewezen op hoofdzakelijk zittende werkzaamheden gedurende maximaal ongeveer 30 uur per
week, 6 uur per dag. De verzekeringsarts geeft aan dat voorlopig nacht- en ploegendiensten niet
mogelijk zijn, met name uit preventief oogpunt/ vanwege de extra belasting die deze met zich
meebrengen. Geen grove trillingen op de wervelkolom.

Ik heb overleg gehad met de verzekeringsarts over de belastbaarheid van klant ten aanzien van
werk. De door de klant op het spreekuur aangegeven beperking betreffende dat hij het zitten
mceten afwisselen met staan en/ of lopen is met de verzekeringsarts besproken. De
verzekeringsarts geeft aan dat hij het hier mee eens is. Ook geeft de verzekeringsarts aan dat
chauffeursfuncties niet passend zijn voor klant omdat klant dan naast het zitten ook voortdurend in
en uit een auto moet klimmen. Dat is te belastend voor klant, geeft de verzekeringsarts aan. De
functie met de SBC code 282102 kan hierdoor niet geselecteerd worden. De verdere door mij
geselecteerde functies zijn uitgebreid besproken. De functies met de SBC codes 3t7030,111160,
316011 en 11119 worden uiteindelijk niet geselecteerd omdat klant in deze functies te lang
achtereen moet zitten zonder te kunnen vertreden.
De verzekeringsarts is met mU van mening dat klant, gezien zijn mogelijkheden, momenteel in
staat moet worden geacht, de overige geselecteerde functies naar behoren te kunnen vervullen.

5. Gespreksverslagen
Gesprek met klant
Klant heeft zich op het spreekuur gelegitimeerd met een paspoort. Klant wil niet dat er een kopie
van zijn paspoort wordt gemaakt. Volgens klant is dat wettelijk verboden. De bedoeling van het
gesprek werd aan klant duidelijk gemaakt. ik legde uit op welke wijze de mate van
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Ook de consequenties voor de
arbeidsongeschiktheidsbeoordeling zijn uitgelegd.
Klant begrijpt hoe de WIA tot stand is gekomen, De door mij geselecteerde functies zijn met hem
besproken. Klant geeft aan dat hij niet in staat is om langdurig achtereen te zitten zonder te
kunnen staan of lopen. Klant geeft aan dat hij hierdoor niet in staat is om een aantal van de door
mij geselecteerde functies te kunnen verrichten. Klant vertelt dat hij vrijwilligerswerk (begeleider
ICT) verricht bij de St. Nieuwland (de Kemphaan). Hij begeleidt op dinsdag en donderdag mensen
met een beperking, Klant wil het liefst passend werk binnen de eigen organisatie gaan verrichten.
Hij denkt aan adminÍstratief werk. Door mij werd verteld dat de werkgever hem moet begeleiden
naar voor hem passend wérk omdat de werkgever eigen risicodrager is,

BS Registratien ummefi Pagina 4 van 6



Klant werd telefonisch geïnformeerd dat de verzekeringsarts aangeeft dat hij aangewezen is op
werk waarin hij het zitten moet kunnen afwisselen met lopen en staan. Hierdoor vervallen er een
aantal functies. Klant blijft echter geschikt voor gangbare arbeid. Klant geeft aan dat hij als
buschauffeur 4 dagen per week werkte. Nu wordt hij geschikt geacht om 30 uur per week te
werken, 6 uur per dag. HU moet dan 5 dagen werken. Door mij werd uitgelegd dat hij niet geschikt
is voor zijn eigen werk maar dat hij in gangbare arbeid inderdaad geschikt wordt geacht voor 6 uur
per dag werken, 30 uur per week. Klant is het hier niet mee eens.

Gesprek met de werkgever
De werkgever werd telefonisch geïnformeerd over de uitkomstên van deze beoordeling. Met de
werkgever werd besproken dat klant het liefst wil hervatten in voor hem passend werk binnen de
eigeh organisatie, Met de werkgever is besproken dat de werkgever eigen risicodrager is en
verantwoordelijk is voor de re-integratie van klant. De werkgever geeft aan dat hiermee bekend is.
l-lij nu op vakantie is maar volgend week gaat hij contact opnemen met klant. De werkgever wacht
de beschikking af.

6. Maatgevende arbeid
De heer Blankman was sinds 4 september 1978 werkzaam als buschauffeur, sinds een aantal jaren
voor 32,39 uur per week bij Connexxion Openbaar Vervoer N,V..
Hij heeft dit werk geruime tijd naar krachten en bekwaamheden gedaan. Daarom is deze functie de
maatgevende arbeid.

Algemeen
Werknemer werkte als chauffeur van een lijndienst bij een streekvervoersonderneming.

Taken
De voornaamste taken zfin: besturen van de bus, contacten met passagiers, voertuigcontrole en
schoonmaken, stand-by in kantine en administratie,

Belastíng
Verdelen van de aandacht, afleiding, werken met deadlines, omgaan met conflicten/ veryoer
(voldoen aan de gestelde rijgeschiktheidseisen van het CBR, groep i1), klantcontacten, tocht,
trillingsbelasting, hand en vlngergebruik, reiken, buigen, torderen, tillen oÍ dragen,
hoofdbewegingen maken, lopen, zitten, staan. het hoofd in een bepaalde stand houden'

Maatmanloon
Voor de berekenlng wordt verwezen naar de bijlage 'maatmanloon'. Uitgaande van 32,39 verloonde
uren per week is het geïndexeerde loon €20,40 per uur.
Bij de berekening van het maatmanloon heb ik gebruik gemaakt van de gegevens die verstrekt zijn
door de Polis administratie.

7. Arbeidsdeskundig persoonsprofiel
De heer Blankrnan is een s8-jarige man. Klantis vanaf 4 september 1978 in dienst als
buschauffeur bij zijn huidige werkgever, Connexxion Openbaar Vervoer N.V.. Klant werkte 32,39
uur per week. Hij meldde zich op 13 september 20LZziek ten gevolge van fysieke klachten. Klant
heeft een LTS diploma Elektrotechniek behaald, Klant heeft 1 jaar MTS gevolgd, geen diploma.
Klant heeft een vervoersdiploma behaald. Klant wil het liefst hervatten in voor hem passend werk
bij de eigen werkgever.
De heer Blankman is volgens de verzekeringsarts aangewezen op fysiek licht, grotendeels zittend
werk met de mogelijkheid tot vertreden, voor ongeveer 6 uur per dag 30 per week,

8, Beoordeling arbeidsmogelijkheden
Maatgevende arbeid
De heer Blankman is niet geschikt voor de maatgevende arbeid.
Zijn belastbaarheid ten opzichte van de belasting in de functie wordt o.a, overschreden ten aanzíen
van trillingsbelasting, zitten en de te werken uren per dag. Klant kan tudens het rijden met de bus
niet vertreden, Ook wordt klant tudens het rijden geconfronteerd met grove trillingen (rijden over
verkeersdrempels, slecht wegdek, enz,)

Gerealiseerde arbeid b'tj de eigen werkgever
De heer Blankman is niet werkzaam.
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Gangbare arbeÍd
lk heb het Claim Beoordeling en Borging Systeem (CBBS) geraadpleegd om de mogelijkheden in
gangbare arbeid te onderzoeken en de volgende soorten functies geselecteerd:

Functie SBC-code Arb.pl Uurloon Factor
Wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur 267050 9 € 11,99 0,8800
Samensteller kunststof- en rubberindustrie 271130 5 € 9,81 0,6200
Productiemedewerker (samenstellen van producten) 111180 20 € 9,42 0,6200

Gezien het opleidingsniveau is de heer Blankman in staat tot het vervullen van de bovenstaande
functies. Deze functies passen bU zijn belastbaarheid omdat het fysiek licht, grotendeels zittend
werk betreft met de moEelijkheid tot vertreden, voor ongevêer 6 uur per dag 30 per week.

Functies in lagere arbeidsongeschiktheidsklassen konden niet worden geduid vanwege de fysieke
beperkingen in combinatie met het opleidingsniveau van klant en de gestelde urenbeperking.Tie
de bijgevoegde notities.

De theoretische verdiencapaciteit wordt vastgesteid op basis van de mediane loonwaarde (het
middelste loon) van de hierboven genoemde drie functies. Dit is het loon behorend bU de functie
van Sarnensteller kunststof- en rubberindustrie en bedraagt € 9,8i.

In ten minste één van de genoemde functies wordt in minder uren per week gewerkt dan het voor
de heer Blankman gebruikelÍjke aantal uren. In de onderstaande paragrafen worden bij de
vergelijking van het maatmaninkomen en de restverdiertcapaciteit geen weeklonen maar uurlonen
vergeleken. Daarom wordt het uurloon gecorrigeerd met de laagste factor, dus met 0,6200,

De theoretische verdiencapaciteit bedraagt dus: € 9,81 x 0,6200 = € 6,08 per uur,

9. Arbeidson geschiktheidsberekening
Va stste ! I í n g ve rd i e n ca p a ci te i t
De verdiencafiaciteit in gangbare arbeid is bepalend voor de mate van arbeidsongeschiktheid. Deze
bedraagt €.6,08 per uur.

M ate va n a rbei d so ng esch i kth ei d
Het arbeidsongeschiktheidpercentage wordt berekend door de verdiencapaciteit te vergelijken met
het maatmanloon. Het maatmanloon is het loon behorend bij de maatgevende functie van
Buschauffeur voor 32,39 uur per week en bedraagt € 20,4O per uur (zie zonodig paragraaf 6).

De vergelijking geeft een verlies te zien van:

l--11:il---l--11:------ * ra*a/o = 7 ,,rsvo
€ 20,40

Dit leidt tot de arbeidsongeschiktheidsklasse 35-B0o/o.

10. Reactie van de klant
klant is het niet geheel eens met de uitkomsten van deze beoordeling.

11. Overwegingen no-risk polis
De heer Biankman heeft recht op een WlA-uitkering.

12. Antwoorden
De heer Blankman is ongeschikt voor de maatgevende arbeid.
Het arbeidsongeschiktheidspercentage in het kader van de WIA per 11 september 2014 is 70,t9o/o.
Zijn verdiencapaciteit is€ 6,08 per uur. Per maand is dit€ 853,47 .

De verdiencapaciteit wordt niet benul.
De No-Risk polis is van toepassing.
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