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WIA, WGA, IVA, VVU, LAU

 WIA : Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen

 WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

 IVA: Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

 VVU: Vervolguitkering

 LAU: Loonaanvullingsuitkering



Wet verbetering poortwachter

 Ziekmelding binnen 1 week (arbo);

 Probleemanalyse na 6 weken (arbo);

 Plan van aanpak na 8 weken (wn&wg/cm);

 Evaluatie plan van aanpak elke 6 weken (wn&wg/cm);

 42e week ziekmelding, na 42 weken (ziekmelden UWV);

 Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken (wn&wg/cm);

 WIA aanvraag, week 91

Acties i.h.k.v. 1e en 2e spoor (gedurende 2 jaar*)
*Bij ERD= 12 jaar
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Loondoorbetalingsverplichting, RIV-
toetsing en DO

 Gedurende 2 jaar (afhankelijk aard AOK en wel/geen 
loonsanctie);

 Doorgaans 100% 1e jaar en 70% 2e jaar;

 RIV- toetsing door UWV;

 Eventueel loonsanctie bij onvoldoende inspanning;

 Deskundigenoordeel (kan zowel door wg als wn worden 
aangevraagd). 
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WIA aangevraagd en dan?

Hoe gaat het verder nadat iemand WIA 
heeft aangevraagd?

Wie zijn er bij betrokken?



WIA beoordeling
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Verzekeringsarts

Wat zijn uw 
lichamelijke en 

psychische 
mogelijkheden?

Arbeidsdeskundige
SMZ

Welk werk kunt u 
nog doen?

Wat kunt u nog 
verdienen?

Wie zijn er bij betrokken?



FML en CBBS

 FML wordt opgesteld door VA

 Minimaal 3 functies met 3 arbeidsplaatsen

 Mediane loonwaarde= restverdiencapaciteit

 Vergelijking maatmanloon versus restverdiencapaciteit= 
mate van arbeidsongeschiktheid
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Voorbeeld

De theoretische verdiencapaciteit wordt vastgesteld op basis van de mediane 

loonwaarde (het middelste loon) van de hierboven genoemde drie functies. Dit is 

het loon behorend bij de functie van assistent consultatiebureau en bedraagt 

€ 11,75.

De theoretische verdiencapaciteit bedraagt dus: € 11,75 x 0,5438 = € 6,39 per 

uur.

De vergelijking geeft een verlies te zien van:

€ 15,86 - € 6,39

------------------------ x 100% = 59,70%

€ 15,86



Hoeveel loonverlies?
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 <35% : Geen WGA- uitkering

 35- 80% : WGA- uitkering 

 >80% + herstelkans : WGA- uitkering

 >80% - herstelkans : IVA- uitkering



WIA schematisch
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Loonaanvullinsguitkering

Voldoende werken= WGA- loonaanvulling

• LAUI= meer dan 50% benutten van restverdiencapaciteit 
maar minder dan 100%. 

• 70% van WIA- maandloon min 70% van RvC

• LAUII= meer dan of gelijk aan 100% benutten van 
restverdiencapaciteit 

• 70% van WIA maandloon – verdiensten  



Voorbeeld LAUI
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Anneke verdiende 1.400 euro bruto per maand voordat zij ziek 
werd. Volgens het UWV kan zij nog 800 euro per maand verdienen. 
Dat lukt haar niet. Zij verdient maar 500 euro. 

Anneke krijgt van het UWV 70% van het verschil tussen 1.400 en 
800 euro ofwel 420 euro bruto per maand. 

Anneke’s totale inkomen komt daarmee uit op 920 euro bruto per 
maand.



Voorbeeld LAUII  
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Jesse verdiende 1.400 euro bruto per maand voordat hij ziek werd. 
Volgens het UWV kan hij nog 800 euro bruto per maand verdienen. 

Jesse verdient 900 euro. Zijn loonaanvullingsuitkering wordt dan 
70% van het verschil tussen 1.400 en 900 euro ofwel 350 euro 
bruto per maand. 

Zijn totale inkomen komt daarmee uit op 1.250 euro bruto per 
maand.



VVU en verdienen?

 JA, ALTIJD!

 Bijverdiensten worden niet gekort

 >50% RvC= loonaanvulling 
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Vervolguitkering
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AO % Uitkering

 35 tot 45% 28% van het minimumloon

 45 tot 55% 35% van het minimumloon

 55 tot 65% 42% van het minimumloon

 65 tot 80% 50,75% van het minimumloon



Contactgegevens
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Niels Kremers, 
arbeidsdeskundige

E: niels.kremers@uwv.nl
T: 06- 52828485

mailto:niels.kremers@uwv.nl
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