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Sinds 1 januari 2006 (formeel 29 december 2005) is de 
WAO vervangen door de WIA, de Wet Werk en Inkomen 
naar Arbeidsvermogen. Bij de WIA staat ‘werken naar ver-
mogen’ centraal. Ofwel: ‘Het gaat niet om wat je niet meer 
kan... maar om wat je nog wél kan.’

De uitgangspunten van het nieuwe stelsel zijn:
•  Werkgever en werknemer blijven samen verantwoorde-

lijk voor een gezonde werkomgeving.
•  Werkgever en werknemer moeten zich, meer nog dan 

voorheen, samen inspannen om bij langdurige ziekte 
terugkeer naar werk mogelijk te maken.

•  Na twee jaar ziekte kan de werknemer voor de WIA 
worden beoordeeld. Daarbij ligt de nadruk op wat de 
werknemer nog kan, niet op wat hij niet meer kan. 

•  Werknemers die deels arbeidsgeschikt zijn, krijgen een 
uitkering. Hoe arbeids(on)geschikt iemand is, hangt af 
van wat hij of zij door ziekte of handicap aan inkomen 
verliest.

•  Werken, dus ook weer of meer werken, moet lonend 
zijn.

•  Wie geheel arbeidsongeschikt is en bij wie herstel niet 
waarschijnlijk is, krijgt een solide uitkering.

•  Wie nu een WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering heeft, valt 
niet onder het nieuwe stelsel.

Wat is de WIA?
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De WIA bestaat uit twee onderdelen: 
•  De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids- 

geschikten (WGA) 
•  De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeids- 

ongeschikten (IVA). 

In deze brochure leest u daar meer over. 
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Ziek
Werknemers en werkgevers zijn samen verantwoordelijk 
voor een werksituatie die geen gevaar oplevert voor de 
gezondheid van werknemers. Worden werknemers toch 
ziek? Vanaf 1 januari 2004 geldt dat werknemer en werk-
gever twee jaar lang alle mogelijkheden moeten bekijken 
voor terugkeer naar werk. In hun gezamenlijke aanpak kun-
nen ze zich laten ondersteunen door een arbodienst of een 
reïntegratiebedrijf. In die twee jaar moet de werkgever het 
loon doorbetalen voor ten minste 70%. 

Langer dan 2 jaar ziek 
Na twee ziektejaren bekijkt UWV eerst of de werknemer 
en de werkgever zich voldoende hebben ingespannen om 
reïntegratie mogelijk te maken. Daarna kan de WIA-keuring 
volgen. Daarin wordt gekeken wat de werknemer, met de 
beperkingen door ziekte of handicap, nog wel kan en wat 
hij daarmee kan verdienen. Dit heet de resterende verdien-
capaciteit. Het verschil tussen het oude loon en de reste-
rende verdiencapaciteit is het ‘loonverlies’. Dit bepaalt de 
mate van arbeids(on)geschiktheid. 
Zie de Inkomen-Wijzer op www.werknaarvermogen.nl 
voor meer informatie over de opbouw van uw inkomen 
tijdens ziekte.

Langere tijd ziek?

62713-20415 binnen.indd   5 11-05-2006   08:47:54



6 W I A

De WIA maakt verschil tussen vier situaties:
•  Als het loonverlies van de werknemer minder dan 35% 

is, dan is hij niet arbeidsongeschikt en blijft hij in dienst 
bij de huidige werkgever. Werkgever en werknemer 
bekijken samen wat de beste oplossing is. Als terugkeer 
naar de eigen functie, ook bij een aangepaste werkplek 
of takenpakket, niet mogelijk is, dan gaan werkgever en 
werknemer samen op zoek naar andere mogelijkheden 
binnen het bedrijf. Lukt dit allemaal toch niet, hoe goed 
werkgever en werknemer het ook proberen? Dan kan de 
werkgever eventueel een ontslagvergunning aanvragen.

•  Als het loonverlies van de werknemer tenminste 35% is, 
maar minder dan 80%, dan is hij gedeeltelijk arbeidsge-
schikt en gaat de WGA gelden. 

•  Als het loonverlies van de werknemer 80% of meer is, 
en er een meer dan geringe kans is op herstel, dan is er 
sprake van ‘volledige’ maar niet van ‘duurzame’ arbeids-
ongeschiktheid en gaat de WGA gelden.

•  Voor werknemers met een loonverlies van ten minste 
80% die duurzaam arbeidsongeschikt zijn, dus geen of 
een geringe kans op herstel hebben, gaat de IVA gelden.

De WIA-keuring vindt plaats na twee ziektejaren. Maar 
misschien is al eerder duidelijk dat werknemers medisch 
gezien waarschijnlijk nooit meer aan het werk komen dus 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dan kunnen zij 
ook eerder een keuring en een IVA-uitkering aanvragen.

Wel of niet arbeidsongeschikt?
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Bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid wordt verwacht dat 
werknemers werken naar vermogen. De WGA maakt het 
aantrekkelijk om weer en meer te werken.

Loongerelateerde uitkering
Eerst krijgt de werknemer een ‘loongerelateerde’ uitkering. 
Een werknemer die niet werkt krijgt 70% van het loon dat 
hij verdiende voordat hij ziek werd (met een maximum). 
Wie wel werkt, krijgt bovenop het nieuwe loon een uitke-
ring die 70% is van het bedrag dat hij minder verdient in 
vergelijking met het vroegere loon (ook met een maximum). 
Deze ‘loongerelateerde’ uitkering duurt afhankelijk van het 
arbeidsverleden minimaal een half jaar en maximaal vijf jaar.

Loonaanvulling
Verdient de werknemer na afloop van de ‘loongerelateerde’ 
uitkering minimaal de helft van wat hij nog kan verdienen? 
Dan krijgt hij een loonaanvulling. De WGA vult het loon aan 
met 70% van het verschil tussen het oude loon (met een 
maximum) en de resterende verdiencapaciteit. Het loont dus 
om te werken naar vermogen.

Voorbeeld:
Een werknemer had een dagloon van € 100 en hij wordt 
50% arbeids(on)geschikt. De resterende verdiencapaciteit is 
dus € 50. Na afloop van de ‘loongerelateerde uitkeringspe-
riode’ verdient de werknemer € 30 (dus meer dan € 25, de 
helft van de verdiencapaciteit). Dan heeft hij recht op een 
WGA-loonaanvulling van 70% van (100-50) is € 35.

De WGA voor gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten
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Vervolguitkering
Wie na de ‘loongerelateerde’ uitkering niet werkt of 
minder dan de helft van de resterende verdiencapaciteit 
verdient, krijgt een uitkering ter hoogte van een bepaald 
percentage van het minimumloon. Dat percentage is 
afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin een 
werknemer zit. Deze uitkering is bijna altijd lager dan de 
loonaanvulling. 

Volledig arbeidsongeschikten die niet duurzaam arbeids-
ongeschikt zijn, krijgen een uitkering van 70% van het 
dagloon (met een maximum). Deze uitkering duurt net zo 
lang totdat duidelijk is dat geen herstel mogelijk is (dan 
volgt een IVA-uitkering) of totdat ze geheel of gedeeltelijk 
arbeidsgeschikt zijn. Raadpleeg voor meer informatie over 
de opbouw van uw inkomen de Inkomen-Wijzer op 
www.werknaarvermogen.nl

Mogelijkheden voor reïntegratie 

De WIA voorziet in een uitgebreid reïntegratiepakket. 
Werknemers kunnen voorzieningen krijgen voor werkplekaanpas-
singen en hulp bij reïntegratie. Premiekortingen en een no-risk polis 
maken het voor werkgevers aantrekkelijker om gedeeltelijk arbeids-
geschikte werknemers in dienst te houden of te nemen. 
Zie voor meer informatie hierover de Reïntegratie-Wijzer op 
www.werknaarvermogen.nl of www.uwv.nl of bel UWV 
Telefoon: 0900-9294 (lokaal tarief).
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De IVA is bedoeld voor werknemers die volledig en duur-
zaam arbeidsongeschikt worden verklaard. Zij krijgen een 
uitkering van 70% van het laatste loon (met een maximum). 
Deze uitkering duurt, zolang de gezondheid niet verbetert, 
tot aan de 65e verjaardag.

Als er nog een geringe kans is op herstel, krijgen werk-
nemers een IVA-uitkering en worden zij jaarlijks herbeoor-
deeld. Uitkomst hiervan kan zijn dat deze werknemers in 
de IVA blijven, of dat zij gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden 
verklaard. In dat laatste geval gaat de WGA gelden. 

De IVA voor volledig 
arbeidsongeschikten
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De nieuwe regels bij arbeidsongeschiktheid gelden alleen 
voor mensen die op of na 1 januari 2004 ziek zijn gewor-
den. Wie al een WAO-uitkering heeft, krijgt niet met de 
WIA te maken. Voor diegenen blijft de WAO gelden. 
Ook wie een WAZ- of een Wajong-uitkering heeft, valt niet 
onder de WIA. Mensen met een WAO-, WAZ-, of Wajong-
uitkering kunnen wel door UWV worden opgeroepen voor 
een herbeoordeling.

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van de informatie in deze brochure 
nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Publieks-
voorlichting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid. Telefoon: 0800-9051 (gratis). 

Voor meer informatie over de WIA kunt u ook kijken op:  
www.werkennaarvermogen.nl, een website van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Voor algemene vragen aan de rijksoverheid en het bestel-
len van meerdere exemplaren van deze brochure, kunt u 
terecht bij de Postbus 51 Infolijn. Telefoon: 0800-8051.  
Of raadpleeg www.postbus51.nl.  

Geen WIA voor huidige 
WAO’ers
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