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De heer P.A. B!ankman
Scharstr 27
1317 PL Almere

Beslissing : toekenning WIA-uilkerinq

Geêchte heer Blankman,

U heeft eên WIA uitkering aangevràagd. In verband met u\\r aanvraag heeft u een gesprek

gehad met onze arts en àrbeidsdesklndige over uw mogelijkheden om te werken ln deze

brief vindt u informatie over re_integratie en onze beslissing op uw aanvraag

Re-integratie
U heeft met de àrbeidsdeskundige besproken dat u noq wel kunt werken, maar dat u

vanwege uw g€zondheid minder kunt verdienen dan voorheen. Het is belang.ijk dat u er
alles aên doet om aan het \^,erk te blilven of om werk te vinden. De verantwoordelijkheid

voor uw re integrátje ligt bij u en uw (ex )werkgever' Als dat !'rijzigt. geef dit dên zo snel

Ínogelijk aan ons door. WU besprekên dan samen met u welke onderst€uning wij u kunnen

Als r] meer wilt weten over de mogêlijkheden of àls u vràgen heeft, kunt u altijd contact

opnemen met UWV Telefoon Werknem€rs via 0900 - 92 94 (kijk voor de kosten van d1t

telefoonnLrmÍner op uwv.nl/bellen).
Gaat u weer aan het werk of qaat u meer [/erken? Dan is het goed om te wêten dat uw

totêle inkomen dan altijd zal stijgen. Het loont dus om te werken.

Beslissing over uw uitkering
u kijgt vanaf 11 september 2014 een loongerelateerde WGA uitkering-

De eerste lwee maanden onwangt u een bruto-uitkering van € 1 985,12. Vanaf

11 november 2014 kriiqt u minder ultkering. Iu dê toelichting bij deze b.ief leest u hoe

wÍj uw uitkering hebben berekend
Let op: is de 

'ngangsdatum 
van uw uitkerino niet de eerstê dag van de maand? Dan

krtgi u de eerste keer niet het hele maandbedrag betaàld. U krijgt dan dus betaald voor

dat deel van de maand waarover u rccht heeft op een uitkering

- Elkjaar in mel krijgt u vakantiegeld.

- LJ krijgt de loongerelêteerde uitkêrlng tot en met 10 november 2017- Ruim voor die

datum krijqt u van ons bericht over uw uitkering na die datum
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Wij maken uw Lritkering rond de 23e van elke mêênd over op uw rekening. De precieze data
vindt u op uwv.nllbeiaêldàta. De bank heeft dàèrna meestàt nog twee werkdagen nodig oÍr
hei geld brj le schrijven op uw rekenlns.
Hoe hoog het bedràg van uw eerste betaUng js, vindt u op de betaalspecificatie. U kuni uw
betàalspeciÍicatie gemèkkelijk bekijken op Mijn UWV via ur!v.njlmjjnuwv.

Rekeníngnummer
DeuitkeringwordtovergemaaktopIBAN-rekeningnummerNL70INGB0004Sg27t/(ditis
het nieuwe Europese rekeningnummer; de laatste cijfers daarvan zijn het oude
rekeningnummer). ls dit rek€ningnunrmer ni€i juist, neemt Lr dan zo spoedig moqetíjk
contact met ons op.

Beslissing ove. verplichting loon door te bêtalên
Bij uw aanvraag voor eÊn WIA-uiikering heeft u het re intêgratieverstag meegestuurd. in dit
vê'slèg )Ldat wêll.e aCr,r'iterrer L mer .1,./ wetl gever heeï onde.ronen om weer
{qedeeltelijk) aan het werk le gaan. Wij hebben dit verstag beoordeeld. Votgens ons heeft uw
werkgever voldoende gedaan aàn uw rê-integratie. Daarom stopt na de wachttijd zijn
verplichiing om bij ?iekte uw loon door te b€iaten. U!,r' wachttijd 

's 
twee jaar (104 weken) en

dLr r rot .1 re- 10 \eptemb.r 20 4.

Uw plrchten mêt een uitkêring
l4et een uitkering van UWV heeft u plichten. Zo bênt u ver'pticht om te reêgeren op onze
brieven en naêr afsprêkên te komen êts wij u uttnodigen, bijvoorbeetd voor het spreekuur
van de arts. Eên overzicht van uw plichten vlndt u op uwv.nllmtnptichten.

Wizisinsen doargeven
Een vên uw plichten is om wijzigingen in uw situatie aên ons door te geven. Dit moet u doer
binnen één week nadat de wtziging bij u bekend hèd kLrnnen zijn. caai u langer dan vier
weken naar het buitenland? Geef dit dan uitertijk twee weken vóór vertrek aan ons door.
Geeft u eer wijzigins niet op tijd door? Dan krijgt u tijdetÍk minder of geen uÍtkering enlof
een boete- Als u te veej uitkering onwlng, dan moet u dat bedrag ietugbeiaten.

Uw wUzigingen geeft u snel en gemakkelijk door via uwv.ntlmijnuwv.

Bericht àan uw (ex-)wêrkgever
Uw (ex )werkgever heeft belang bij dezê bestissing. Ook hij mag hieÉegen bezwaar maken.
Daêrom sturen wij hem een kopie van deze bestissíng en het rapport van de
arbejdsdeskrndise.
Het rapport van dê verzekerinqsarts sturcn wij niet aan uw (ex-)werkqeverr omdèt we hem
qeen medische jnformati€ over u sturen.

B
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Niet eens met deze beslissing?
Ais u het niet eens bent met onze beslissing kuni u vóór 23 september 2014 een
bezwaarschrift indienen. Dit kan ook digitaal. Gê daarvoor naar uwv.nllbezwaarmaken. U

kunt alleen zélf dígliaal bezwèar maken. Uw eventuele gemachtigde kan dit dus niet nëmens
u doen. Om digltaal bezwaàr te rnàken heêlc u een DigiD nodig.

Schrijft u liever €en brief? Richt uw bezwêar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep. Postbus
10021, 1301 AA Almere. Zet ilr uw brlef wel uw telefoonnumrner. Stulur ook een kopie meê
van deze bíef. Wij kunnen u dên sneller helpen.

Heeft u nog wagen?
In de bijgevoegdê brochrte'Ik krig een WGA-uitkenng' vindl u algemene informaiie over uw
uiikering en over uw rechten en plichten. Het kàn zijn dat u na het lezen vàn deze brieí en
de brochure nog vragen heeft, Kijk dan op Lrwv.nl. U klnt ook contact opnemen met UWV
Te efoon Werknemers via 0900 92 94 (kijk voor de kosten van dll telefoonnummer op
uwv.nl/bellen). Als u beli, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van

Hooqachlend,
Námêns.lê Rêad vên Bêsfinir
van het UitvoerinqsinstituLrt werknemersverz€kerinqen

dhr. B. lvlittelmeijer

Bijlaqen:
Toelichtins en berekenins
Rappoltase arbeidsdeskundise

- Btochure Ik krijq een WcA-uitkeing
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ToelichtinE en berekeninq

Dê ingêngsdalum van uw uitkering
Uw ee.ste ziekledag is 13 sepiember 2012. Het recht op uiikerjnq ontstaàt nadat u iweê Jaar
(104 weken) lang door ziekte niet kon werken. Daarom begint uw ultkering op
11 september 2014.

Waarom een loongêrêlatêerdê WGA-uitkering?
U krijgt een loongerelateerde WGA-ultkering. Dat heeft de volgende redenen:
U beni 70,19olo arbeidsongeschikt.

Hoe dit is vastqesteld, heeft u kunnen lezen in de medische rapporlage van onze arts vàn
23 juli 2014 en in de bijlage bij dezê b€slissing met de info.maiie van onze
aóeidsdeskundige.
U heeft in de làêtste 36 weken voordat uw uitkerinq inqàêt jn ten minste 26 weken oewerkt.

De duur van uw uitkering
Hoe lang u de loongerelateerde WGA-uitkering krijgi, hàngt af van uw arbeidsvertedên (het
aantaljaren dat u heêft g€werktJ. Voor leder jaar àrbeidsverleden, krijqt u éér maand
uitkerlng. Voor u!\, arbeicisverleden telien mee:

het èantaljaren waarin u Íninstens 52 daqen loon hêbt onlvàngen vanêf 1998 toi nu;
- alle jaren vanaf hetjaar waarin u 18 lrerd tot en met 1997. Deze jaren tetten ook ntee

àis u niet heeft qewerkt.
Volgens onze geqevens is uw arbeidsverleden 40 jaar. De u'tkering duurt minimaal 3
Ínaanden en maximàal 38 maanden.
U krijgt de loongerelateerde uitkering tot en met 10 november 2o17.

Berekênin9 van uw uitkêring
Uw uitkering is 75olo van het verschil tussen uw WlA-maandloon en het inkomen dat u op dit

Uw W]A-maandloon : €2.858,39
Uw huidige maandinkomen : € 0,00

Uw uitkerlng : € 2.858,39 maal75a/ó is€2.143,79

Dil is het brutobedrag per maand, inclusief vakantiêgeld.

Dê maandelikse betal'ng is € 1.985,12 bruto per maand exclusiêf vakantiegêtd.
Hoe hoog u!,l/ uitkerlng netto is, kunt u zien op dê betaalspecificatie. U kunt uw
betaalspecificatíe gemakkelijk bekljken op I\4ijn UWV via uwv.nl/mrjnuwv.
U ontvàngt het vakantiêgeld jaarlijks in de maand rnei of op het moment dêt uw uitkering
eindigt.
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Vanaf 11 november 2014 is uw uitkeíng 70olo van uw WIA-maandloon min uw inkomsien op

dat moment. Hoeveel u dan precies krijgt. ziet Lr op de betaalspecificatie U kuni uw

betàalspecilicatie qemakkelijk bekljken oP 14ijn UWV via uwv.nl/mijnuwv.

* Be.ekening van uw WIA-maandloon
Hleronder kunt u lezen hoe wij stapsgewus uw WIA maandloon hebben berekend

Helemêal onderaan lichten wij sommige elementen nog toe.

Uw jaarinkomen voor de WIA
Uw jaarloon, volgens opsave van uw werkgever(s)

Omrekening van iaarinkomên naar dagloon:
€ 33.401,94 gedeeld door 261 ddgen is

Tussen het mornent dat u ziek werd en h€t moment dat uw uitkering ingaat, is geruime tijd

verstrcken. De verhoging(en) van het wettelijk mininrurnloon in die periode passen wij toe

op uw daqloon. Daarom verhogen wij uw dagloon tot € 131,42.

:€ 33.4Ot t94

!21,98

2.858,39
omrekening van dagloon naar WIA_maandlooh:
€ 131,42 maal21,75 is : €

Toelichting berekênin9
uw wIA maandloon is gebaseerd op uw gemiddelde maàndinkomen voordat u ziek werd

AIs inkomen geldt uw loon dat meetelt voor de sociale vêrzekerinqen.

Wij hebben dit berekênd over dê periode van 1 september 2011 tot 1 september 2012.

Het qetal 261 staat voor het gemlddeld aantal uitkeringsdagen perjaar'

Het getàl 21.75 staat voor het gemiddeld aantal uitkeringsdagên per maand

Uw uitkering op têrmijn
Ko.t vóór 11 november 2017 beoordelen wij welke uitkering u krjgt na dê loongerelateerde

uitkering. Daarvoor k'lken we nêar:
het ioon dat u volgens onze arbeidsdeskundige kunt verdienen;

wat u dan daadwerkelijk met werk verdient

Verdient u dan ten mlnste de helft vên het bedrag dat u kunt verdiênen, dus ten minste

€ 426,74 per maand? Dan krijgt u een loonaanvullingsuitkering
Verdient u dan minder dan € 426,74? Dan krijgl u een vervolguitkering

U krijgt dan hjerover nog eên brief. Via u''!v.nl/rekenhulp krnt u berekenen hoe hoog uw

iotale inkomen is als u een loonêanvullingsuitkering of een vervolguiikering kdjgt

Als uw gezondheidssituatie verandert, geef dal dan direct door' Dan bekijkt de

arbeidsdeskundige opnieuw het bedrag dat u volgens hem kunt verdlenen.

I


