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Wij maken uw uitkering rand de 23e van elke maand over op uw rekening. De bank heeft 

daarna meestal nog twee werkdagen nodig om het geld bij te schrijven op uw rekening. 

Na de eerste betaling ontvangt u een specificatie waarin staat hoeveel u netto krijgt. Daarna 

ontvangt u een specificatie als uw uitkering wijzigt. 

Rekeningnummer 

De uitkering wordt overgemaakt op IBAN-rekeningnummer (dit is het nieuwe Europese 

rekeningnummer; de laatste cijfers daarvan zijn 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 

Bij uw aanvraag voor een WIA-uitkering heeft u het re-integratieverslag meegestuurd. In dit 

verslag staat welke activiteiten u met uw werkgever heeft ondernomen om weer 

(gedeeltelijk) aan het werk te gaan. Wij hebben dlt verslag beoordeeld. Volgens ons heeft uw 

werkgever voldoende gedaan aan uw re-integratie. Daarom stopt na de wachttijd zijn 

verplichting om bij ziekte uw loon door te betalen. Uw wachttijd is 104 weken en duurt tot en 

met 14 november 2012. 

Wat verwachten wij van u? 

Wij verwachten dat u reageert op onze brieven en dat u naar afspraken komt als wij u 
ultnodigen, bijvoorbeeld voor het spreekuur van de arts. Oak verwachten wij van u dat u er a 
lies aan doet om aan het werk te blijven of om weer aan het werk te komen. 
Als uw situatie verandert, kan dat invloed hebben op uw uitkering. Geef de volgende 
wijzigingen in ieder geval binnen een week aan ons door, met het formulier Wijzigingen 

doorgeven: 

veranderingen in uw gezondheid; 
veranderingen in uw inkomen; 

als u meer of minder gaat werken; 

als u gaat verhuizen. 

Gaat u voor meer dan vier weken naar het buitenland? Geef dit dan uiterlijk twee weken 

v66r uw vertrek aan ons door. Een compleet overzicht van wat wij van u verwachten, vindt u 
op uwv.nl. 

Wij hebben een kopie van deze beslissing aan uw (ex-)werkgever gestuurd. Deze heeft 

belang bij deze beslissing en mag daarom ook bezwaar maken. 
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Niet eens met deze beslissing? 

Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u v66r 1 december 2012 een 

bezwaarschrift indienen. Dit kan ook digitaal. Ga daarvoor naar uwv.nl/bezwaarmaken. U 
kunt alleen zelf digitaal bezwaar ma ken. Uw eventuele gemachtigde kan dit dus niet namens 

u doen. Om digitaal bezwaar te maken heeft u een DiglD nodlg. 

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

3276, 4800 MH Breda. 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 informatie 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 (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief blj de 

hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. 

Bijlagen: 
 






