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Arbeidsongeschikt.
Wat nu?

IK WORD ARBEIDSONGESCHIKT.
WAT NU?
Bent u lange tijd ziek? Weet u niet wanneer u weer beter wordt?
Dan brengt dit vragen en onzekerheden met zich mee.
Wat betekent dit voor mijn werk? Wat moet ik allemaal doen?
In deze brochure informeren wij u over wat u kunt verwachten als
u langdurig ziek bent. Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.
Wat gebeurt er met uw inkomen?
De eerste twee jaar dat u niet kunt werken, betaalt uw werkgever
uw loon door. Dit doet hij vanaf de eerste ziektedag tot maximaal
2 jaar (104 weken). In uw CAO staan de volgende afspraken over de
loondoorbetaling die u ontvangt:
100% gedurende de eerste drie maanden van ziekte;
90% gedurende de vierde tot en met de zesde maand van ziekte, maar ten minste
het voor u geldende wettelijk minimum loon;
85% gedurende de zevende tot en met de 12de maand van ziekte, maar ten minste
het voor u geldende wettelijk minimum loon;
80% van zijn bruto-inkomen gedurende het tweede jaar van ziekte.

HEB IK RECHT OP EEN UITKERING?
Na twee jaar ziekte stopt uw werkgever met de doorbetaling van uw loon. U kunt dan bij UWV een uitkering
aanvragen. De keuringsarts van UWV stelt vast voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Aan de hand
daarvan wordt uw recht op een uitkering van UWV bepaald. Meestal is deze uitkering niet gelijk aan het
inkomen dat u had. Daarom is het mogelijk dat wij uw inkomen deels aanvullen. Hoe hoog deze aanvulling
is, is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheid en uw verzekering bij Aevitae.
Wat is verzekerd?
Een uitkering berekenen wij over het jaarloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Het SVloon wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. Als uw percentage arbeidsongeschiktheid tussen de 35% en de
80% is, ontvangt u een uitkering.
Uitkering tijdens de eerste vijf jaar:
Tijdens de eerste vijf jaar in de WGA vult de verzekering aan tot minimaal 70% van het oude loon. Hoeveel
uitkering u precies krijgt, hangt af van uw inkomen en het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.
Uitkering vanaf het zesde jaar:
Vanaf het zesde jaar vult de verzekering de WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van het
oorspronkelijke loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is niet verzekerd?
De verzekering keert niet uit voor het deel van uw loon boven het maximum sociale verzekeringsloon (SVloon).

HOE VRAAG IK EEN UWV UITKERING AAN?
U kunt door ziekte of ongeval al lange tijd (104 weken) niet of minder werken? Dan kunt u een uitkering
aanvragen bij ons en bij het UWV. De UWV uitkering vraagt u zelf daar aan. Hoe u dit doet, leest u in het
onderstaande stappenplan.
Stap 1 – Aanvragen
Bent u langdurig ziek, dan moet u het UWV hiervan op de hoogte brengen uiterlijk de 42e week van
arbeidsongeschiktheid. Als u na 88 weken nog ziek bent, stuurt UWV u een brief over het aanvragen van een
WIA-uitkering. Vanaf dat moment kunt u een aanvraag doen.|
Stap 2 – Aanvragen voor de 93e week
Geeft UWV aan dat u een uitkering mag aanvragen? Dan doet u dit voor week 93, via de website van UWV.
Bekijk hier ons stappenplan voor hoe u dit doet. Wij helpen u graag bij beide aanvragen.
Stap 3 – 104 weken ziek (2 jaar)
Uw werkgever hoeft uw loon niet meer door te betalen. Als u op tijd een uitkering heeft aangevraagd bij UWV,
dan gaat deze nu in.

HOE VRAAG IK EEN AEVITAE UITKERING AAN?
Heeft u na twee jaar uw keuring gehad bij UWV? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering van Aevitae. In
dit stappenplan leest u wanneer u recht heeft op een uitkering van ons en wat wij voor u kunnen doen.
Stap 1 – Vul het aanvraagformulier in
Via ons online aanvraagformulier kunt u een uitkering van Aevitae aanvragen. Wij kunnen het formulier
samen met u invullen. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met ons op 088 - 24 24 791.
Geen hulp nodig? Vult u het formulier dan zelfstandig in en stuur het per e-mail of post naar ons op.
Stap 2 – Aanvullende informatie
Soms hebben wij nog extra informatie nodig. Bijvoorbeeld over uw werk of inkomen. U hoort dan meteen
van ons wat wij nog van u nodig hebben. Extra informatie kunt u dit per e-mail of post naar ons opsturen.
Stap 3 – U hoort of u een uitkering van Aevitae krijgt
Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u binnen 10 werkdagen een brief met onze beoordeling. In deze brief
leest u of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog de uitkering is en vanaf wanneer u de uitkering krijgt.

Stap 4. Wij nemen contact met u op
Binnen vijf werkdagen na het versturen van de brief, nemen wij contact met u op. Heeft u vragen? Dan kunt
u dit met een van onze medewerkers bespreken. U kunt ook altijd zelf contact met ons opnemen.
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar op 088 - 35 35 791 en per e-mail via
inkomensverzekeringen@aevitae. com.

WELKE HULP KAN IK VERWACHTEN?
Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, kunt u veel vragen hebben over bijvoorbeeld uw inkomen of ,
wetten en regels waar u mee te maken krijgt. Waar kunt u terecht met deze vragen? Er zijn veel loketten
en organisaties. Het is dan prettig om een vast contactpersoon met kennis van zaken te hebben. Een
onafhankelijk contactpersoon waar u uw verhaal, onzekerheden en vragen aan kwijt kunt.
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag op weg.
Dit kunt u van ons verwachten:
✓ Uitleg over uw wettelijke WGA-uitkering van UWV;
✓ Uitleg over wetten en regels;
✓ Advies passend bij wat u wilt en kunt;
✓ Hulp bij contact met UWV;
✓ Overzicht van uw geldzaken;
✓ Begeleiding naar vrijwilligerswerk of betaald werk;
✓ Hulp bij het vinden van een coach of beroepskeuze-adviseur.

‘Aan ons kun u
uw verhaal kwijt‘

Meer weten?
Wij helpen u graag! Voor al uw vragen over deze brochure kunt
u terecht bij ons. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen
09:00 en 17:00 op 088 -35 35 791.
Daarnaast vind je informatie en veelgestelde vragen op
www.aevitae.com.
Aevitae
Nieuw Eyckholt 284
6419 DJ Heerlen
Postbus 2705
6401 DE Heerlen
inkomensverzekeringen@aevitae.com

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

