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Onderwerp  

Verklaring over uw uitkering 

Geachte heer, 

U ontvangt een WAO-uitkering van UWV.  

In deze brief staat een aantal gegevens over deze uitkering. 

Gegevens over uw WAO-uitkering  

U heeft vanaf  een WAO-uitkering. 

Volgens onze beoordeling bent u tussen 15% en 25% arbeidsongeschikt.   

Omdat u naast uw WAO-uitkering inkomsten heeft, komt uw arbeidsongeschiktheidspercentage lager 

uit dan 15%. Daarom betalen wij uw WAO-uitkering niet.    

In de volgende situaties kan de hoogte van uw uitkering wijzigen: 

– als wij uw situatie opnieuw beoordelen en u bent meer of minder arbeidsongeschikt geworden;

– als er een wijziging is in wet- of regelgeving.

Heeft u nog vragen? 

U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers via 

0900 - 92 94 (kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen). Als u belt, houd dan deze 

brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

Uitkeringsdeskundige

Datum 

 

Van 

 Ons kenmerk Postbus 245, 1000 AE  
AMSTERDAM 
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Onderwerp  

Beslissing: definitieve vaststelling van uw uitkering 

Geachte heer, 

U heeft recht op een WAO-uitkering. Daarnaast werkt u. Uw inkomsten verrekenen wij met uw 

uitkering.  

In de periode van  tot en met  hebben wij uw uitkering niet betaald. 

Wij hebben uw uitkering over deze periode nu definitief berekend. Wij hebben dit gedaan op basis van 

gegevens die wij ontvingen van de Belastingdienst. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.  

Beslissing over uw uitkering 

In de bijlage bij deze brief vindt u de hoogte van uw uitkering in de periode van  tot en met . Daarin 

leest u ook hoe wij de uitkering hebben berekend.   

Voorschot lager dan uw uitkering 

Het totale voorschot dat u over de periode van  tot en met  heeft ontvangen, is lager dan de uitkering 

waar u recht op heeft. U heeft daarom nog een bedrag van totaal €  bruto tegoed. Wij betalen dit 

bedrag aan uw werkgever.   

Op  hebben wij geprobeerd u te bellen, maar wij konden u niet bereiken. 

Uw voorschot wijzigt niet 

Wij blijven u ongewijzigd geen voorschot betalen. 

Uiterlijk in de maand  stellen wij uw uitkering over de periode van  tot en met  definitief vast. 

Was uw voorschot lager dan uw WAO-uitkering? Dan krijgt u een nabetaling. Was uw voorschot te 

hoog? Dan moet u een bedrag aan ons terugbetalen.  

Datum 

  

Van 

Divisie Uitkeren 

T (026) 324 92 94 

Ons kenmerk  

Postbus 245, 1000 AE  
AMSTERDAM 
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Gevolgen voor toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen 

Krijgt u een nabetaling of moet u een bedrag terugbetalen? Dan kan dat gevolgen hebben voor 

toeslagen van de Belastingdienst, zoals zorgtoeslag of voor andere regelingen. De hoogte van een 

toeslag of het recht op een bepaalde financiële regeling hangt namelijk vaak af van de hoogte van uw 

jaarinkomen. Meer informatie hierover vindt u op uwv.nl/nabetaling.  

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 35, 

6800 LG Arnhem. 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 

Mevr. 

Uitkeringsdeskundige 

Bijlage: 

– De berekening van uw uitkering
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De berekening van uw uitkering 

1. Uw inkomsten uit werk

Voor de berekening van uw uitkering berekenen wij uw inkomsten uit werk als volgt.

- Wij gaan uit van het sv-loon; dit is het bedrag dat wij gebruiken om de premies

werknemersverzekeringen te berekenen.

- Hierbij tellen wij op het gereserveerde vakantiegeld (VG) en het gereserveerde extra periodiek

loon (EPL; bijvoorbeeld eindejaarsuitkering).

- Hiervan trekken wij af het betaalde vakantiegeld en het betaalde extra periodiek loon.

2. De hoogte van uw uitkering

Wij betalen uw uitkering volgens de arbeidsongeschiktheid die past bij uw inkomsten; in de tabel

hieronder noemen we dit ‘klasse volgens loonverlies’.

De uitkering is een percentage van uw vervolgdagloon.

Wij betalen de uitkering over 21,75 dagen per maand; dit is het gemiddelde aantal uitkeringsdagen per

maand.

De uitkering over een periode berekenen wij als volgt:  

vervolgdagloon exclusief vakantiegeld x uitkeringspercentage x aantal uitkeringsdagen = uitkering. 

3. De uitkering die u te weinig heeft ontvangen

Bij de berekening van het bedrag dat u te weinig heeft ontvangen, gaan wij uit van de bruto-uitkering 

zonder vakantiegeld. Wij vergelijken dat bedrag met het voorschot dat u heeft ontvangen.

U heeft in totaal €  bruto te weinig ontvangen (dit is exclusief vakantiegeld). 
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1. Uw inkomen uit werk

Uw inkomen bij werkgever : 

Periode SV-loon 
Reserve- 
ring VG 

Reserve- 
ring EPL 

Betaalde 
VG/EPL 

Inkomsten 
uit werk 

 €  €  €  €  € 

 €  €  €  €  €  

 €  €  €  €  €  

 €  €  €  €  €  

 €  €  €  €  €  

 €  €  €  €  €  

2. De hoogte van uw uitkering

Periode 
(Vervolg)dagloon 

inclusief VG 

Klasse 
volgens 

loonverlies 

Uitkerings- 
percentage 

Uitkering 

 €  15-25% 14 € 

 €  15-25% 14 €  

 €  15-25% 14 €  

 €  15-25% 14 €  

 €  15-25% 14 €  

 €  15-25% 14 €  

3. De uitkering die u te weinig heeft ontvangen

Periode 
Uitkering 
excl. VG 

Voorschot 
Verschil 

uitkering 
Verschil VG 

 €  € 0,00 €  € 0,00 

 €  € 0,00 €  € 0,00 

 €  € 0,00 €  € 0,00 

 €  € 0,00 €  € 0,00 

 €  € 0,00 €  € 0,00 

 €  € 0,00 €  € 0,00 

Totaal te weinig €  € 0,00 

Vanwege een daglooncorrectie van  tot  betalen wij daarnaast nog een bedrag van €  bruto. 
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