Datum

26 februari 2008
Van

Postbus 2064, 3500 GB Utrecht
T 0900 - 92 94,
F
Ons kenmerk

Oncferwerp : aanpassï"ng van uw WIA-dagloon.

Geachte heer
Hierbij ontvangt u de gecorrigeerde WIA-beslissing.
De beslissingen van 21 mei 2007 en 1 mei 2007 komen te vervallen.
Over de periode van 19 april 2007 tot 1 maart 2008 ontvangt u een nabetaling.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon 0900 _
9.:?"SJ4C:Pköö:.tarief). Als u beit, houd dan deze brief bij de hand. iN!j Ï(unnen u dan beter 'la!'
dienst zijn.
Met vriendelijke

groet,

Uitvoeringsi nstitu ut werknemersverzekeri

ngen
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25 februari 2008
Van

ts

Postbus 2064, 3500 GB Utrecht

T 0900 - 92 94,
F
Ons kenmerk

Onderwerp

WIA-uitkering

Geachte heer
Hierbij ontvangt u de gecorrigeerde beslissing op de beslissing van 21 mei 2007.
Uw WIA-dagloon is aangepast.
U heeft op 19 februari 2007 een WIA-uitkering aangevraagd. In verband daarmee heeft u
een gesprek gehad met onze arts en arbeidsdeskundige over uw mogelijkheden om te
'iV.er:~êll.18 deze briefvindt u informatie over re-integratie en onze beslissing op uw
aanvraag.
Re-integratie
U kunt op dit moment niet werken en u heeft geen of slechts een kleine kans op herstel. Wij
verwachten daarom geen re-integratieadiviteiten van u.
Mocht u in de toekomst toch kansen zien om te werken, dan heeft u uiteraard geen
toestemming van UWV nodig. Laat het ons wel meteen weten. We bekijken dan graag met u
wat de mogelijkheden zijn. Van onze arbeidsdeskundige en via onze website kunt u
informatie krijgen over re-integratie en het effect op uw uitkering. Ook vindt u daar meer
over regelingen en voorzieningen om u bij re-integratie te helpen.
Beslissing op uw aanvraag
U krijgt vanaf 19 april 2007 een IVA-uitkering.
Per maand ontvangt u een bruto uitkering van in totaal € 2.605,20. In de toelichting bij
deze brief kunt u lezen hoe wij dit hebben berekend.
Elk jaar in mei krijgt u vakantiegeld.
Wij maken uw uitkering uiterlijk de 15e van iedere maand over op uw rekening.
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. Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten dat u reageert op onze brieven en gehoor geeft aan onze oproepen,
bijvoorbeeld voor het spreekuur van de arts.
Als uw situatie verandert, kan dat invloed hebben op uw uitkering. Geef de volgende
wijzigingen

in ieder geval binnen zeven dagen aan ons door, met het bijgevoegde

formulier

Wijziging doorgeven:
Veranderingen in uw gezondheid.
Als u gaat verhuizen.
Gaat u voor meer dan vier weken naar het buitenland?
vóór uw vertrek..aan ons door. Een co~pleet
in de bijgevoegde brochure.

Geef dit dan uiterlijk

twee weken

overzicht van wat wij van u v~rwachten,

vindt u

Heeft u nog vragen?
In de bijgevoegde brochure 'Ik krijg een IVA-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 www.uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met
UWV Telefoon 0900 - 92 94 (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij
kunnen u dan beter van dienst zijn.
Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u vóór 8 april 2008 een bezwaarschrift
indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 2064, 3500 GB
Utrecht. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u uw telefoonnummer in het
bezwaarschrift vermeldt en een kopie van deze brief meestuurt.
Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur van het
Uitvoeri ngsi nstitu ut werknemersverzeke
de Beslissingsautoriteit,
voor deze

Proces begeleider
Bijlagen:
Toelichting en berekening
Brochure 'Ik krijg een IVA-uitkering'
Formulier Wijziging doorgeven
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. Toelichting en berekening
Registratienummer:
De ingangsdatum van uw uitkering
Uw eerste ziektedag is 21 april 2005. Het recht op uitkering ontstaat nadat u 104 weken lang
door ziekte niet kon werken. Daarom begint uw uitkering op 19 april 2007.
Waarom een IVA-uitkering?
U krijgt een IVA-uitkering omdat u:
80 tot 100% arbeidsongeschikt bent;
geen of een geringê kans op herstel heeft;
.'
Hoe dit is vastgesteld, heeft u kunnen lezen in de brief van onze arbeidsdeskundige van
27 april 2007.
Berekening van uw uitkering
Uw uitkering is 75% van € 3.751,44 (uw WIA-maandloon*) is € 2.813,58 bruto per maand.
Uw totale uitkering komt hiermee op € 2.813,58 bruto per maand inclusief vakantiegeld.
betaling aan u is € 2.605,20 bruto per maand exclusief \f,=kant!ege!d .
. Hoe hoog uw uitkering netto is, kunt u zien op de eerste specificatie, die u bij de uitbetaling
ontvangt.
De maandelijkse

* Berekening van uw WIA-maandloon
Hieronder kunt u lezen hoe wij stapsgewijs uw WIA-maandloon hebben berekend.
Helemaal onderaan lichten wij sommige elementen nog toe.
Uw jaarinkomen voor de WIA
Uw jaarloon, volgens opgave van uw werkgever(s)

€

45.379,37

Omrekening van jaarinkomen naar dagloon:
€ 45.379,37 gedeeld 261 is

€

173,87

Tussen het moment dat u ziek werd en de ingang van uw uitkering is geruime tijd
verstreken. De verhoging(en) van het wettelijk minimumloon in die periode passen wij toe
op uw dagloon. Daarom verhogen wij uw dagloon tot € 178,81.
Omrekening van dagloon naar WIA-maandloon:
€ 172,48 maal 21,75 is

€

3.751,44

Toelichting berekening
Uw WIA-maandloon is gebaseerd op uw gemiddelde maandinkomen voordat u ziek werd.
Als inkomen geldt uw loon dat meetelt voor de sociale verzekeringen.
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Uw jaaruitkering wordt gecorrigeerd
laag dagloon zou leiden.

met de factor 100/70, omdat deze anders tot een te

Wij hebben dit berekend over de periode van 1 april 2004 tot 1 april 2005.
Het getal 261 staat voor het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per jaar.
Het getal 21,75 staat voor het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand.

Maximum maandloon
Voor de WIA geldt een maximum dagloon van ( 172,48. Uw loon is hoger. Daarom wordt uw
WIA-dagloon vastgesteld op het maximumbedrag.
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