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Onderwerp  

Beslissing: verlaging WAO-uitkering 

Geachte heer , 

U ontvangt een WAO-uitkering. Tot nu toe kreeg u een loondervingsuitkering. De hoogte van deze 

uitkering was gebaseerd op uw vroegere loon. Vanaf  is dat niet meer het geval. Uw uitkering wordt 

daarom lager. In deze brief leest u hier meer over.  

Als u problemen krijgt met werken 

Op dit moment werkt u zoveel u kunt. Krijgt u problemen met uw werk of met uw gezondheid? Laat het 

ons dan weten. Wij helpen u graag. Op uwv.nl kunt u lezen wat wij voor u kunnen betekenen.  

Beslissing over uw uitkering 

U krijgt vanaf  een WAO-uitkering van €  bruto per maand, exclusief vakantiegeld. Elk jaar in mei krijgt 

u 8% vakantiegeld. In de bijlage bij deze brief leest u hoe wij uw uitkering precies hebben berekend. 

Wij betalen uw uitkering rond de 23e van elke maand. De precieze datums vindt u op 

uwv.nl/betaaldatums. De bank heeft daarna meestal nog drie werkdagen nodig om het geld bij te 

schrijven op uw rekening.   

Hoelang u de uitkering krijgt, is afhankelijk van uw situatie. Verloopt uw re-integratie bijvoorbeeld 

succesvol en kunt u daardoor weer net zoveel verdienen als voorheen? Dan eindigt uw uitkering. 

Waarom een lagere uitkering? 

Toen uw WAO-uitkering begon, was de uitkering gebaseerd op uw vroegere loon. Wij hebben u toen 

laten weten dat u die uitkering zou houden tot en met . Een WAO-uitkering is altijd tijdelijk gebaseerd 

op wat u vroeger verdiende. Daarna is de uitkering gebaseerd op het minimumloon dat voor u geldt en 

voor een klein deel op uw vroegere loon. Daarom krijgt u nu minder uitkering. 

Aanvullende verzekering 

Het kan zijn dat u of uw (ex-)werkgever een verzekering heeft afgesloten om de verlaging van uw 

uitkering (het WAO-gat) op te vangen. Met zo’n verzekering krijgt u een aanvulling op uw WAO- 

uitkering. Heeft u of uw werkgever zo’n verzekering afgesloten? Geef dan door aan uw verzekeraar dat 

u minder uitkering krijgt.  
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Uw plichten met een uitkering 

Met een uitkering van UWV heeft u plichten. Een overzicht van uw plichten vindt u op 

uwv.nl/mijnplichten. 

Wijzigingen doorgeven 

Een van uw plichten is om wijzigingen in uw situatie aan ons door te geven. Dit moet u doen binnen 

één week nadat de wijziging bij u bekend had kunnen zijn. Doet u dit niet? Dan krijgt u tijdelijk minder 

of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. 

Uw wijzigingen geeft u door met het formulier Wijzigingen doorgeven. Dit vindt u op uwv.nl. 

Heeft u nog vragen? 

Is onze beslissing niet duidelijk, of bent u het er niet mee eens? Of heeft u informatie waar wij geen 

rekening mee hebben gehouden? Neem dan eerst contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 

- 92 94 (kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen). Vaak lost een gesprek veel op. 

Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

U vindt ook veel informatie op uwv.nl.

Nog steeds niet eens met deze beslissing? 

Heeft u gebeld, maar bent u het nog steeds niet eens met de beslissing? Dan kunt u vóór   een 

bezwaarschrift indienen. Dit kan ook digitaal. Ga daarvoor naar uwv.nl/bezwaarmaken. U kunt alleen 

zélf digitaal 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 brief? Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 111, 8000 

AC Zwolle. Zet in uw brief wel uw telefoonnummer. Stuur ook een kopie mee van deze brief. Wij 

kunnen u dan sneller helpen. 

Hoogachtend, 

Namens de Raad van Bestuur 

van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

Medewerker Uitkeren 

Bijlage: 

Berekening van uw uitkering 
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Berekening van uw uitkering 

Uw uitkering is €  bruto per maand, exclusief vakantiegeld. Dat hebben wij als volgt berekend. 

Vanaf  is uw uitkering is gebaseerd op het vervolgdagloon.  

Het vervolgdagloon is € ; dit bedrag is exclusief vakantiegeld. Hieronder leggen wij de berekening van 

het vervolgdagloon uit.  

U bent 80 tot 100% arbeidsongeschikt. Daarom krijgt u een uitkering van 75% van het 

vervolgdagloon. Uw uitkering is daarom (€  x 75% =) €  bruto per uitkeringsdag, exclusief 

vakantiegeld. 

Een maand heeft gemiddeld 21,75 uitkeringsdagen. Uw uitkering per maand is daarom (21,75 x €  =) 

€ , exclusief vakantiegeld.  

De berekening van het vervolgdagloon  

Uw vervolgdagloon is €  exclusief vt. Dit bedrag bestaat uit het minimumloon dat voor u geldt en een 

verhoging.  

Het minimumloon (incl vt) dat voor u geldt €  per dag 

De verhoging €   per dag 

____________ + 

Uw vervolgdagloon €    per dag 

De verhoging is 82% van het verschil tussen uw WAO-dagloon (inclusief vakantiegeld) en het 

minimumloon. Het verschil tussen uw WAO-dagloon en het minimumloon = € : 

Uw WAO-dagloon €  per dag 

Het minimumloon dat voor u geldt €   per dag  

____________ - 

Verschil tussen dagloon en minimumloon €   

Het percentage van de verhoging hangt af van uw leeftijd op , de datum waarop uw WAO- 

loondervingsuitkering begon. Op die datum was u  jaar. Dit percentage is daarom ([ – 15] x 2 =) %.  

De verhoging is daarom (€  x % =) € .  
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