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Beslissing: verhoging uitkering 

Geacl1te heer , 

U 011tvangt een WAO-uitkering. Op 10 juli 2015 heeft u zich ziek gemeld. In verband 

daarmee heeft onze arts uw dossier bestudeerd of u mogelijkheden heeft om te werken. 

In deze brief vindt u onze beslissing over uw uitkering. 

Beslissing over uw uitkering 

Uw WAO-uitkering wordt per  verhoogd. Uw uitkering wordt dan C  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. 

Uw uitkering is gebaseerd op een arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%. 

Hoe dit is vastgesteld, leest u in het rapport van onze arts. Dit rapport vindt u bij deze brief. 

Tot nu toe kreeg u een vervolguitkering. Vanaf  krijgt u een loondervingsuitkering. U krijgt deze 

loondervingsuitkering tot en met . Daarna krijgt u weer een lagere vervolguitkering, U krijgt 

daarover dan een brief. 

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 uw uitkering is gewijzigd. 

Uw plichten met een uitkering 

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

uwv .nl/mijnplichten. 
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Toelichting op de beslissing 

Hieronder lichten wij onze beslissing toe. 

Nieuwe periode loondervingsuitkering WAO 

In de wet is bepaald dat u bij een herziening wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid na 

104 weken een nieuwe periode van loondervingsuitkering kunt krijgen, voor zover die 

periode op grond van uw leeftijd !anger is dan de periode loondervingsuitkering die u in het 

verleden al ontvangen heeft. 

Dat is bij u het geval. 

Op 7 Juli 2017 valt u in de leeftijdsgroep van 58 jaar of ouder. Daar hoort volgens de wet 

een periode loondervingsuitkering bij van 6 jaar. 

U ontving eerder een loondervingsuitkering over een periode van 1,5 jaar. 

Per 7 juli 2017 resteert dus nog een periode van 4,5 jaar. 

Berekening loondervingsuitkering 

Uw loondervingsuitkering bedraagt per  75% van 100/108 (*) van uw dagloon ( 138,68 = C 

96,31 bruto per dag. 

(') De breuk 100/108 gebruiken we om uw vakantiegeld te kunnen uitkeren. 

( **) Er is hier nog geen rekening gehouden met eventuele verhogingen van het 

minimumloon in de toekomst. De bedragen kunnen dus nog wijzigen. 
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