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 Inleiding

Sinds 29 december 2005 geldt de Wet werk en inkomen naar arbeids-
vermogen (WIA, Stb. 2005, 572). De WIA is in de plaats gekomen van 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO, Stb. 1966, 
84). Beide wetten zijn niet met elkaar te vergelijken. De WIA is veel 
meer een arbeidsparticipatiewet dan de WAO is. Werkhervatting staat 
voorop en inkomensondersteuning wordt alleen gegeven als die 
noodzakelijk is.
De WIA kent verschillende uitkeringsregimes: de Inkomensvoor-
ziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WAO kende een dergelijk 
onderscheid niet.
De WGA-uitkering moet de gedeeltelijk arbeidsgeschikte stimuleren 
meer arbeid te gaan verrichten. Het verrichten van betaalde arbeid 
moet fi nancieel lonender zijn dan inactiviteit. Die beloning moet 
hoger zijn naarmate de gedeeltelijk arbeidsgeschikte een groter deel 
van zijn verdiencapaciteit benut. Bewust is gekozen voor het begrip 
arbeidsgeschikte in plaats van het begrip arbeidsongeschikte; dat 
laatste werd in de WAO gebruikt. Daarnaast moet de uitkering de 
werkgever stimuleren om gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst te 
houden of te nemen. 
De WIA is inmiddels ruim 10 jaar van kracht. De knelpunten bevin-
den zich op het snijvlak van de sociale zekerheid en het arbeids recht. 
Voor een goede uitvoering van de arbeidsrechtpraktijk is kennis van 
de bepalingen in de WIA daarom van groot belang. 
In deze cursus wordt stilgestaan bij mensen die een WIA-uitkering 
naar ofwel het WGA-, ofwel het IVA-regime ontvangen en daarnaast 
werkzaamheden verrichten. 

Deze juridische nascholing bestaat uit twee blokken:
Blok A Samenloop uitkering en inkomsten; inkomensregelingen
Blok B WIA en re-integratieverplichtingen voor de uitkeringsgerechtigde

Aan de orde komen vragen zoals: Wat gebeurt er als iemand opnieuw 
uitvalt als gevolg van ziekte? Wordt dan de WIA uitkering hoger? Hoe 
werkt de kortingssystematiek als inkomsten worden genoten? Wat te 
doen als werkgever en werknemer in die situatie op initiatief van de 
werkgever beëindiging van de dienstbetrekking nastreven? Welke 
sanctiemogelijkheden kent de WIA dan en heeft dit nog gevolgen 
voor bijvoorbeeld de inkomenseis? En wat is de inkomenseis ook 
alweer? Tot slot wordt aandacht besteed aan de re-integratie-
verplichtingen van een uitkeringsgerechtigde voorafgaand aan en 
tijdens het genieten van een WIA-uitkering.
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Er wordt van uitgegaan dat u enige basiskennis van de WIA hebt. 
Indien die kennis opfrissing behoeft, is een alweer wat ouder artikel 
van Wits (zie ArbeidsRecht 2009/45, Kluwer) nog steeds relevant.

Na afl oop van deze juridische nascholing:
 ● weet u welke bepalingen in de WIA van belang zijn indien iemand 

tijdens het ontvangen van een WGA-uitkering werkt;
 ● weet u op welke wijze inkomsten worden verrekend;
 ● kunt u zowel werkgever als werknemer adviseren in het kader van 

beëindiging van de dienstbetrekking, zowel in de situatie waarin 
sprake is van ziekte voor de hervatte arbeid als in de situatie 
waarin dat niet zo is;

 ● weet u wat de gevolgen van beëindiging van de dienstbetrekking 
zijn voor de inkomenseis;

 ● weet u in welke gevallen het nalaten van het verrichten van 
passende arbeid een sanctie oplevert.

Deze juridische nascholing is in twee gedeelten, Blok A en Blok B, 
door te werken. U zult voor de blokken A en B ieder anderhalf uur 
nodig hebben. Mogelijk beklijft de stof beter als u het programma in 
twee gedeelten doorwerkt.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Kerstin Hopman is werkzaam als zelfstandig advocaat. Zij is 
gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en het arbeidsrecht. 
Daarnaast is zij hoofddocent Sociale Zekerheid van de Beroeps-
opleiding van de NOvA en doceert zij bij diverse (juridische) 
organisaties actualiteitencolleges. Zij is bestuurslid van de 
Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ).

 ■ Doelstellingen

 ■ Opmerking

 ■ Criteria toets

 ■ Over de docent 
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Pre-toets

 Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van dit onderwerp kunt u 
vrijblijvend de pre-toets maken. De antwoorden tellen niet mee voor uw 
eindscore.

1 Als een uitkeringsgerechtigde 80-100% arbeidsongeschikt is, onder welk 
uitkeringsregime valt hij dan?

A IVA
B WGA
C IVA en WGA
D IVA of WGA

2 Welke stelling(en) is/zijn juist? 

 Een WIA-uitkering is:
1. Een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen.
2. Een IVA- dan wel een WGA-uitkering.

A De eerste stelling is juist.
B De tweede stelling is juist.
C Beide stellingen zijn juist.
D Beide stellingen zijn onjuist.

3 Als de mate van arbeidsongeschiktheid 44% bedraagt, wat is dan de 
hoogte van de loongerelateerde uitkering?

A 28% van het dagloon gezien de klasse 35-45%.
B 100% van het dagloon.
C de eerste 2 maanden 75%, daarna 70% van het dagloon.
D Het juiste antwoord staat er niet bij.

4 In welke wet is de no-riskpolis geregeld?

A WW
B ZW
C WIA
D Wajong
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5 Is een WW-uitkering loon in de zin van de inkomenseis?

A Ja, in alle gevallen.
B Ja, mits het een WW-uitkering wegens vorstwerkloosheid betreft. 
C Nee, alleen als de WW is ingegaan na 1 januari 2018.
D Nooit.

6 Is ziekengeld inkomen in de zin van de inkomenseis?

A Ja, in alle gevallen.
B Nee, alleen als de dienstbetrekking doorloopt.
C Ja, mits een bepaald drempelbedrag wordt verdiend.
D Nooit.

7 Dient een werknemer die een WIA-uitkering geniet verweer te voeren als 
zijn werkgever aanstuurt op einde dienstverband?

A Als hij in de IVA zit niet, maar als hij in de WGA zit wel.
B Ja, in alle gevallen.
C Nee, dat hoeft nooit.
D Geen van de antwoorden is juist.

8 Welke stelling(en) is/zijn juist?

1. De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht 
passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid 
wordt gesteld.

2. De op re-integratie gerichte verplichtingen in de WIA gelden vanaf 
het moment dat een WGA-uitkering is toegekend.

3. Het begrip passende arbeid is in de WIA gelijk aan dat in de WW.

A 1
B 1 en 3
C 2 en 3
D 1, 2 en 3

9 Op welk moment moet een verzekerde aan de inkomenseis voldoen?

A Op het moment dat hij aanspraak wil maken op een loongerelateerde 
uitkering.

B Op het moment dat hij aanspraak wil maken op een loonaanvullings-
uitkering.

C Op het moment dat de WGA-uitkering is geëindigd.
D Op het moment dat hij in aanmerking wil komen voor een IVA-uitkering.
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10 Wordt een transitievergoeding (of een beëindigings-ontslagvergoeding) in 
mindering gebracht op een WIA-uitkering?

A Op een IVA-uitkering wel, maar op een WGA-uitkering niet.
B In alle gevallen.
C In geen enkel geval.
D Wel op een loongerelateerde– of loonaanvullingsuitkering, maar niet op 

een vervolguitkering.
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Blok A Samenloop uitkering en inkomsten; inkomensregelingen

 A1 Samenloop uitkeringen en inkomsten

casus 1  Jansen
Jansen werkt 40 uur per week als monteur. Hij verdient € 3.000 bruto 
per maand. Als gevolg van hartproblematiek kan hij zijn werk niet meer 
uitvoeren. Gedurende de wachttijd hervat hij zijn werkzaamheden 
gedeeltelijk. De verwachting is dat er uiteindelijk een opbouw van de 
werkzaamheden kan plaatsvinden tot 80%. 
Rond einde wachttijd werkt Jansen 60%. Aan hem is een WIA-uitkering 
toegekend. (Voor de casus maakt het niet uit of dat vanuit het IVA- dan wel 
het WGA-regime is).
Het loon dat Jansen – naast zijn WIA-uitkering – verdient bedraagt 60% x 
€ 3.000. Volgens de arbeidsdeskundige zijn de werkzaamheden passend. 
Na een jaar valt hij uit in verband met toegenomen hartklachten. Hij is op 
dat moment nog steeds voor 60% werkzaam.

a Heeft Jansen opnieuw recht op ziekengeld?

b Zo ja: wat gebeurt er met de hoogte van de WIA-uitkering?

c Als de werkgever te kennen geeft de dienstbetrekking te willen beëindigen, 
waar moet Jansen dan allemaal rekening mee houden?

De WIA heeft als uitgangspunt werknemers te activeren en te 
stimuleren om de resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te 
gelde te maken. Om dat doel te bereiken is onder meer ingevoerd dat 
het werken tijdens de WIA meer oplevert dan het werken tijdens de 

 ■ Inleiding
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WAO was. Als hoofdregel geldt dat van iedere euro 30 cent wordt 
overgehouden. Het uitgangspunt van de wetgever is dat werken in de 
WIA altijd moet lonen. 
De WIA kent twee uitkeringsregimes: de IVA en de WGA. Bij de IVA 
gaat het in de eerste plaats om een volledig arbeidsongeschikte: de 
categorie die bij een WIA-beoordeling 80-100% arbeidsongeschikt 
blijkt te zijn. Echter, niet iedere werknemer die volledig arbeids-
ongeschikt is valt onder het regime van de IVA. Daarvoor is namelijk 
ook vereist dat sprake is van duurzaamheid in de zin van art. 4 van 
de WIA (zie hierna). Als er geen sprake is van duurzaamheid, valt 
men onder het begrip gedeeltelijk arbeidsongeschikt zoals dat wordt 
vermeld in art. 5 WIA.
Art. 5 WIA bepaalt: gedeeltelijk arbeidsgeschikt is hij die als recht-
streeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, 
zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 
65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, doch die niet 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. De volledig doch niet 
duurzaam arbeidsongeschikte valt dus onder de defi nitie van 
gedeeltelijk arbeidsgeschikt.
Het begrip maatmaninkomen wordt uitgelegd in art. 1 Wet WIA: 
hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter 
plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de 
omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.
Door het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) wordt 
niet snel aangenomen dat sprake is van duurzaamheid. Het kan 
interessant zijn om te onderzoeken of dit terecht is. Voor zowel 
werknemer als werkgever kleven er namelijk voordelen aan het 
duurzaamheidsstempel. 
Voor de werknemer geldt dat de hoogte van een IVA-uitkering 75% is 
in plaats van de 70% in de WGA. De WGA kent alleen gedurende de 
eerste twee maanden van de loongerelateerde uitkering een uit-
keringspercentage van 75%. Daarna wordt het 70%, zie artikel 61 
lid 1 WIA.
Een voordeel voor de werkgever is dat hij niet met een hogere premie 
of de gevolgen van het eigenrisicodragerschap in de WGA wordt 
geconfronteerd. Een eigenrisicodrager (ER) betaalt de WGA-uitkering 
van zijn (ex-)werknemers de eerste tien jaar zelf. In het Regeer-
akkoord 2017 is bepaald dat deze periode teruggebracht zal worden 
tot 5 jaar. De verwachting is dat het betreffende wetsartikel (83 lid 1 
WIA) per 1 januari 2020 gewijzigd zal worden.
Een IVA-uitkering wordt in alle gevallen door het UWV – vanuit de 
basispremie WGA – betaald, dus ook als sprake is van eigenrisico-
dragerschap.
Een nadeel voor de werknemer is dat geen aanspraak gemaakt kan 
worden op re-integratiedienstverlening door het UWV. Mocht een 
IVA-gerechtigde aanspraak willen maken op hulp bij re-integratie, 
dan dient hij zich te melden bij de sociale dienst in zijn woonplaats. 
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De vraag of sprake is van niet alleen volledige, maar tevens duur-
zame arbeidsongeschiktheid, laat zich niet eenvoudig beantwoorden. 
Art. 4 WIA geeft een defi nitie van volledig en duurzaam arbeids-
ongeschikt. Met name het tweede en derde lid zijn van belang. Onder 
duurzaam wordt verstaan een medisch stabiele of verslechterende 
situatie. Daarnaast wordt onder duurzaam verstaan een medische 
situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat. 
Het UWV hanteert hier het kader Beoordeling van de duurzaamheid 
van de arbeidsbeperkingen. Het duurzaamheidsbeoordelingskader is 
een kader voor verzekeringsartsen waarin wordt uitgegaan van een 
bepaald stappenplan om te komen tot een conclusie dat sprake is van 
duurzaamheid. 
Op 4 februari 2009 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), een 
eerste serie uitspraken gedaan.1 Deze uitspraken zijn geannoteerd 
door A.H. Rebel, zie RSV 2009, 89 en P. Fluit, zie USZ 2009, 67. 
De jaren daarna is de jurisprudentie verder uitgekristalliseerd. In 
2014 zijn belangrijke uitspraken gedaan over duurzaamheid, een 
combinatie van ziektebeelden, de rol van de arbeidsdeskundige en 
de relevantie van een behandeling2

Begin 2018 heeft de CRvB nogmaals benadrukt dat een behandeling 
gericht moet zijn op verbetering van de belastbaarheid en niet op 
verbetering van de gezondheidstoestand.3

Men komt pas in aanmerking voor een IVA-uitkering indien sprake is 
van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Een uitkerings-
gerechtigde met recht op een IVA-uitkering zal in de regel dan ook 
niet aan het werk zijn. Toch is niet uitgesloten dat ook een IVA-
uitkeringsgerechtigde werkzaamheden gaat verrichten. Daarom is in 
de WIA een regeling opgenomen om eventuele inkomsten uit arbeid 
gedeeltelijk in mindering te brengen op de uitkering. 

De kortingsformule vindt u in art. 52 WIA. Art. 52 regelt het inkomen 
tijdens het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Art. 52 lid 
1: op de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt per maand in 
mindering gebracht: 0,7 x A x B / C waarbij:
A staat voor inkomen per kalendermaand;
B  staat voor het dagloon waarnaar de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering is berekend;
C  staat voor het dagloon waarnaar de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn berekend indien dat niet 
gemaximeerd zou zijn.

De factor C is bij wetswijziging per 1 januari 2007 ingevoerd en 
noemt men wel het veelverdienersquotiënt. Zonder de factor C 
zouden personen die een maatmaninkomen hebben van ver boven 
het maximumdagloon aanzienlijk benadeeld worden bij de wijze van 
korten. 
Het maximumdagloon vindt u in art. 17 lid 1 Wfsv (Wet fi nanciering 
sociale verzekeringen).

 ■ Duurzaamheid

 ■ Werken tijdens IVA
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De factor A staat voor inkomen per kalendermaand. 
Wat onder inkomen wordt verstaan, leest u in onderdeel A2 
Inkomensregelingen. 

Stel dat u een werknemer bijstaat die een IVA-uitkering geniet en 
desondanks aan het werk is en daarmee meer dan 20% van het 
maatmaninkomen verdient. De vraag rijst dan of nog steeds sprake is 
van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Op grond van art. 
52 lid 2 dient het UWV een verzekerde op te roepen voor een onder-
zoek naar het voortbestaan van volledige en duurzame arbeids-
ongeschiktheid indien de verzekerde gedurende een aaneengesloten 
periode van twaalf maanden meer verdient dan 20% van zijn 
maatmaninkomen. Zodra er dus meer verdiend wordt dan 20%, 
moet u de werknemer erop voorbereiden dat hij opgeroepen zal 
worden voor een keuring na een bepaalde periode. Het oordeel dat 
niet langer sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschikt-
heid is niet ondenkbeeldig.

De hoogte van de loongerelateerde WGA-uitkering wordt geregeld in 
art. 61 WIA. De systematiek van inkomstenverrekening is gelijk aan 
die van de IVA. Hoofdregel is dat van iedere verdiende euro 30 cent 
gehouden kan worden. Naast de hoogte van een loongerelateerde 
uitkering wordt overigens ook de hoogte van de loonaanvullings-
uitkering in art. 61 WGA geregeld. Maar wat is het verschil tussen de 
loongerelateerde en de loonaanvullingsuitkering? 

Welke soorten WGA-uitkering zijn er? De WGA kent drie uitkeringen:
– loongerelateerde uitkering;
– loonaanvullingsuitkering;
– vervolguitkering.

Art. 54 WIA bepaalt dat de WGA-uitkering voor de verzekerde die 
voldoet aan de referte-eis, bestaat uit een loongerelateerde uitkering 
en na afl oop hiervan een loonaanvullingsuitkering (door het UWV 
ook wel afgekort als LAU) of een vervolguitkering (VV). Het vierde 
lid bepaalt dat de verzekerde die niet voldoet aan de referte-eis 
bedoeld in art. 58 WIA, in aanmerking komt voor een loonaan-
vullingsuitkering of een vervolguitkering.
De referte-eis, ofwel de arbeidsverledeneis van art. 58, is dezelfde als 
die van de WW in art. 17 en 17a WW. De referte-eis komt erop neer 
dat de verzekerde ten minste 26 weken verzekerde arbeid moet 
hebben verricht in een periode van 36 weken. Dat noemt men wel de 
referte periode. De omvang van de verrichte arbeid speelt daarbij geen 
rol.

Art. 59 WIA bepaalt de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering. 
Volgens het eerste lid is die in beginsel drie maanden, met een 
maximale duur van 24 maanden. Ook deze bepaling is rechtstreeks 
overgenomen van art. 42 van de WW. Door de invoering van de Wet 

 ■ Werken tijdens WGA

 ■ Loongerelateerde 
uitkering

 ■ Duur loongerelateerde 
uitkering 


