Datum

1 december 2020
Van

Postbus 69254, 1060 CH, Amsterdam

Mw. R. Cloos
Ons kenmerk

De heer M. Stumpel
Flamingostraat 14 - 1
1022 BH Amsterdam

1966.78.134

Onderwerp

Beslissing: definitieve berekening van uw uitkering
Geachte heer Stumpel,
U heeft recht op een WIA-uitkering.
Daarnaast werkt u. Uw inkomsten verrekenen wij met uw uitkering.
In de periode van 1 september 2020 tot en met 31 oktober 2020 heeft u een voorschot op
uw uitkering ontvangen. Wij hebben uw uitkering over deze periode nu definitief berekend.
In deze brief leest u wat dit voor u betekent.
Berekening van uw uitkering
In de bijlage bij deze brief leest u hoe wij de uitkering hebben berekend. Wij hebben uw
uitkering berekend op basis van gegevens die wij van u ontvingen.
U krijgt een nabetaling
Het totale voorschot dat u over deze periode heeft ontvangen, is lager dan de uitkering waar
u recht op had. U heeft daarom nog een bedrag van totaal € 252,30 bruto tegoed. Hoeveel
dit netto is, kunt u zien op uw betaalspecificatie. Deze bekijkt u op Mijn UWV via
uwv.nl/mijnuwv.
De berekening van het bedrag vindt u in de bijlage.
Uw voorschot blijft gelijk
U blijft uw uitkering als voorschot ontvangen. De hoogte van het voorschot blijft gelijk.
Op 30 november 2020 hebben wij u hierover telefonisch gesproken.
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Voortaan gaan wij één keer per zes maanden uw uitkering definitief vaststellen. Uiterlijk in
juni 2021 berekenen wij uw uitkering over de periode van 1 november 2020 tot en met 30
april 2021 definitief.
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Gevolgen voor toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen
Krijgt u een nabetaling of moet u een bedrag terugbetalen? Dit kan gevolgen hebben voor
uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Het kan zijn dat u een ander
bedrag aan inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen moet betalen dan wij aan
loonheffing hebben ingehouden. Ook kan de nabetaling of terugbetaling gevolgen hebben
voor toeslagen van de Belastingdienst, zoals zorgtoeslag of voor andere regelingen. De
hoogte van een toeslag of het recht op een bepaalde financiële regeling hangt namelijk vaak
af van de hoogte van uw jaarinkomen. Meer informatie hierover vindt u op
uwv.nl/nabetaling.
Uw plichten met een uitkering
Met een uitkering van UWV heeft u plichten. Een overzicht van uw plichten vindt u op
uwv.nl/mijnplichten.
Wijzigingen doorgeven
Een van uw plichten is om wijzigingen in uw situatie aan ons door te geven. Dit moet u doen
binnen één week nadat de wijziging bij u bekend had kunnen zijn. Doet u dit niet? Dan krijgt
u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet
u dat bedrag terugbetalen.
Uw wijzigingen geeft u snel en gemakkelijk door via uwv.nl/mijnuwv.
Bericht aan uw (ex-)werkgever
Wij hebben een kopie van deze beslissing aan uw (ex-)werkgever gestuurd. Deze heeft
belang bij deze beslissing en mag daarom ook bezwaar maken.
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W ilt u uitleg over deze beslissing?
Een beslissing van UWV kan grote gevolgen hebben. Wij vinden het daarom belangrijk dat u
begrijpt waarom wij deze beslissing hebben genomen. Wij geven graag extra uitleg over
deze beslissing. Een uitleg kan veel verduidelijken. Ook kunt u informatie waar wij geen
rekening mee hebben gehouden aan ons doorgeven. Neem hiervoor contact met ons op via
'Mijn Berichten' op uwv.nl/mijnuwv of via 088 - 898 92 94 (lokaal tarief - belkosten zijn
afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 17.00 uur. Als u belt, houd dan deze brief en uw burgerservicenummer bij de hand. Wij
kunnen u dan sneller helpen.
Ook voor algemene informatie kunt u dit nummer bellen. En u vindt meer informatie op
uwv.nl.
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N iet eens met deze beslissing?
Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van deze
brief bezwaar maken. Dit betekent dat u tot en met 12 januari 2021 de tijd heeft om uw
bezwaarschrift in te dienen. Dit kan online of op papier.
Let op: ook als u contact met ons opneemt, blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken
staan.
Op uwv.nl/bezwaarmaken vindt u alle informatie over het maken van bezwaar. U kunt daar
ook online bezwaar maken. Als u als gemachtigde bezwaar maakt namens iemand anders,
kan dat alleen op papier. Uw papieren bezwaar richt u aan UWV, afdeling Bezwaar en
Beroep, Postbus 8071, 1005 AB Amsterdam.
Zet in uw brief altijd uw telefoonnummer. En stuur een kopie mee van de brief waartegen u
bezwaar maakt.

Hoogachtend,
Namens de Raad van Bestuur
van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Mw. R. Cloos
Uitkeringsdeskundige AW
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Bijlage:
–
Berekening van uw uitkering
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De berekening van uw uitkering
Hieronder vindt u de berekening van:
1. uw inkomsten uit werk;
2. de hoogte van uw uitkering;
3. de uitkering die u te weinig heeft ontvangen.
1. Uw inkomsten uit werk
Voor de berekening van uw uitkering berekenen wij uw inkomsten uit werk als volgt:
– Wij gaan uit van het loon dat u verdient.
– Hierbij tellen wij op het gereserveerde vakantiegeld (VG) en het gereserveerde extra
periodiek loon (EPL; bijvoorbeeld eindejaarsuitkering).
– Hiervan trekken wij af het betaalde vakantiegeld en het betaalde extra periodiek loon.
2. De hoogte van uw uitkering
Er zijn verschillende soorten WIA-uitkering. Hieronder vindt u een overzicht per periode van
de uitkering die u krijgt.
Gegevens over uw arbeidsongeschiktheid
– U bent 65 tot 80 % arbeidsongeschikt.
– Volgens onze arbeidsdeskundige kunt u € 956,35 per maand verdienen.

van
1-9-2020
1-10-2020

tot en met
30-9-2020
31-10-2020

soort uitkering
Vervolguitkering (gebaseerd op minimumloon)
Loonaanvullingsuitkering type 2

Loonaanvullingsuitkering type 2
Deze uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u volgens onze
arbeidsdeskundige per maand kunt verdienen.
Uw inkomsten uit werk zijn in deze periode meer dan 50% maar minder dan 100% van het
bedrag dat u volgens onze arbeidsdeskundige per maand kunt verdienen.
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Vervolguitkering (gebaseerd op minimumloon)
Deze uitkering is 50,75 % van het minimumloon.
Uw inkomsten uit werk zijn in deze periode minder dan 50% van het bedrag dat u volgens
onze arbeidsdeskundige per maand kunt verdienen.
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In de tabel hieronder leest u hoe hoog uw uitkering per maand is.
3. De uitkering die u te weinig heeft ontvangen
Bij de berekening van het bedrag dat u te weinig heeft ontvangen, gaan wij uit van de brutouitkering zonder vakantiegeld. Wij vergelijken dat bedrag met het voorschot dat u heeft
ontvangen.
U heeft in totaal € 252,30 bruto te weinig ontvangen (dit is exclusief vakantiegeld).
1. Uw inkomen uit werk
Uw inkomen bij werkgever RANDSTAD UITZENDBUREAU B.V.:
P eriode

Reservering VG

SV-loon

Reservering EP L

Betaalde
VG/EP L

Inkomsten
uit werk

16-09-2020 t/m 30-09-2020

€

96,04 €

8,92 €

0,00 €

0,00 €

104,96

01-10-2020 t/m 31-10-2020

€

634,55 €

58,95 €

0,00 €

0,00 €

693,50

2. De hoogte van uw uitkering
Over de volgende periode krijgt u een vervolguitkering.

P eriode

W IAmaandloon

01-09-2020 t/m 30-09-2020

€

Inkomsten
uit werk

1.814,39 €

50,75%
W IAmaandloon

104,96 €

0% van
inkomsten

920,80 €

Uitkering
incl. VG

0,00 €

920,80

Over de volgende periode krijgt u een loonaanvullingsuitkering (2).

P eriode

W IAmaandloon

01-10-2020 t/m 31-10-2020

€

W at u kunt
verdienen

2.920,59 €

70% W IAmaandloon

956,35 €

70% van
wat u kunt
verdienen

2.044,41 €

Uitkering
incl. VG

669,45 €

1.374,96

3. De uitkering die u te weinig heeft ontvangen
Uitkering
excl. VG
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P eriode

Voorschot

Verschil
uitkering

Verschil VG

01-09-2020 t/m 30-09-2020

€

852,60 €

852,60 €

0,00 €

0,00

01-10-2020 t/m 31-10-2020

€

1.273,03 €

1.020,73 €

252,30 €

0,00

Totaal te weinig ontvangen €

252,30 €

0,00

