
Financiele gevolgen Arbeidsongeschiktheid (ZW/WIA)



Welkom

• Webinar tot stand gekomen door samenwerking met het UWV en Platform 

Sociale Zekerheid

• Huishoudelijke mededelingen

• Voorstellen Henny Jenniskens en Dinie Vogels
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Ziek worden

• Werkgever betaalt loon 104 weken door bij vast dienstverband (BW / CAO). 

Eerste  jaar van ziekte meestal 100 % loondoorbetaling, 2e jaar van ziekte al 

terugval naar 70 % loondoorbetaling. 

• Bij tijdelijk contract korter dan 2 jaar betaalt de werkgever tot einde 

contract en meldt werkgever werknemer ziek uit dienst bij UWV. Vanaf 

datum uit dienst ZW-uitkering UWV (70% laatstverdiende loon); in totaal 

maximaal 104 weken

• Geen werkgever/werkloos en ziek worden: dan ZW-uitkering UWV  (70 %); 

maximaal 104 weken. 



Wia Aanvragen
• Aanvragen bij UWV

• Wachttijd van 104 weken (= ZW periode werkgever/UWV)

• Beoordeling of cliënt nog in staat is arbeid te verrichten en zo ja, wat hij dan in 

die arbeid kan verdienen. 

• WIA-IVA:  indien volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (uitkering 75 % laatst 

verdiende loon

• WIA-WGA: indien nog wel in staat te werken of in de toekomst weer in staat te 

werken; vastgesteld inkomensverlies 35 % of meer (uitkering 70 % van het 

laatst verdiende loon)

• Geen WIA-uitkering en verwijzing naar WW / Gemeente (vastgesteld 

inkomensverlies minder dan 35 %) 4



Recht op andere uitkering?
• Soms heeft werkgever heeft hiaatverzekering afgesloten (vraag 

ernaar) Kunt u ook zien op de loonstrook. 

• Arbeidsongeschiktheidspensioen via pensioenuitvoerder

• Zelf of via werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering 

afgesloten

• Hypotheek met woonlastenverzekering (bekijk de voorwaarden 

en de duur hiervan)

• Toeslag op grond van de Toeslagenwet (indien inkomen onder 

sociaal minimum) (ook aanvragen UWV)
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Ziektekostenverzekering

• Basisverzekering vergoedt niet alle kosten

• Aanvullende verzekering (bv fysiotherapie)

• Soms extra eisen bij afsluiten (heb je al klachten)

• Bel je ziektekostenverzekeraar als je er niet uit komt

• Vraag een bekende om te helpen als je er niet uitkomt
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Collectieve verzekering  Gemeente

• Voorwaarden tot 120% van bijstandsniveau en niet te hoog 

vermogen (vermogen in eigen woning telt niet mee)

• Geen eisen of wachttijd voor behandelingen vooraf

• Drie verschillende pakketten

Meer informatie over deze pakketten en de premie hiervan vind je op 

www.gezondverzekerd.nl

7



Extra Voorzieningen
• Recht op hulp of ondersteuning. 

• Aanvraag voor zorg indienen bij je gemeente WMO). 

• Voor voorzieningen of hulp betaal je een eigen bijdrage. 

Voor meer informatie zie https://www.venlo.nl/zorg-en-ondersteuning. 
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Financiën in kaart brengen
• Inkomen daalt

• Maak begroting van inkomsten en uitgaven

• Kom je uit of moet je uitgaven aanpassen

• Maak berekening op www.toeslagen.nl van Belastingdienst 

• Minimaregelingen van de gemeente en/of kwijtschelding 

gemeentelijke heffingen?

Kijk hiervoor op https://www.venlo.nl/uitkering-werk-en-bijstand of op 

https://www.venlo.nl/regelen-belastingzaken.
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Aftrekposten
• Kosten door ziekte

• Aftrekken van inkomsten belasting

• Aangifte inkomstenbelasting doen

Kijk op de website van de Belastingdienst voor het aftrekken van de 

zorgkosten. Of lees wanneer je aangifte inkomstenbelasting kunt doen.
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Pensioen
• In veel pensioenregelingen staat dat je pensioenopbouw doorloopt als 

je arbeidsongeschikt bent. 

• Dit heet premievrijstelling. 

Vraag bij je pensioenuitvoerder na hoe het in jouw geval zit en kijk naar 

alle gevolgen voor je pensioenopbouw.
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Wijzer in geldzaken
Kijk op: 
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Arbeidsongeschikt/checklist-ziekte-
en-geldzaken/ voor uitgebreide informatie.
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Informatie
• Mocht u vragen hebben omtrent arbeidsongeschikt en wilt u advies of begrijpt u 

zaken niet, dan kunt u terecht op de spreekuren van Stichting Platform Sociale 
Zekerheid. Ze helpen u kosteloos. U vindt meer info op www.psz-venlo.nl.

• Vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen. Jeugd en zorg kunt u terecht bij de 
vrijwilligers van het informatie- en adviespunt (I&A) bij u in de buurt.

• De contactgegevens en openingstijden van de Informatie- en Adviespunten bij u in 
de buurt vindt u via https://www.venlo.nl/informatie-en-advies.  

• U kunt bij het I&A-punt in uw buurt langs op afspraak. Belt u hiervoor met Incluzio, 
telefoonnummer 088 298 76 53.   
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