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Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting  
bij Ziekte (vlz)

Fase 1.  
Loongerelateerde uitkering (lgu)

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids geschikten (wga)

Fase 2. 

Loonaanvullings uitkering (lau) Vervolguitkering (vvu)

Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeids ongeschikten (iva)

Inkomenseis (ie): 
Is het verworven inkomen minimaal 50%  
van de resterende verdiencapaciteit?

Uitkering: 70% van verschil tussen  
wia-maandloon en verworven  
inkomen, 3 tot 38 maanden

Uitkering:  
70% van verschil tussen 
wia-maandloon en resterende 
verdien capaciteit

Geen wiauitkering

Uitkering:  
70% van minimumloon 
maal de mate van arbeids  -
onge schiktheid volgens 
wao-klassensysteem

Uitkering: 
75% van wia- 
maandloon minus 70%  
van verworven inkomen

Uitkering: 
Mogelijk van ww naar  
bijstand

Minder dan 35%
loonverlies

35 tot 80% loonverlies Niet-duurzaam 80% en  
meer loonverlies

Referte-eis: 
Minimaal 26 van 39 weken voorafgaand gewerkt?

Duurzaam 80% en meer 
loonverlies

Ja

Ja Nee

Wat is het percentage loonverlies?

Nee

Doorbetaling loon door werkgever,
104 weken

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (wia)

6.  NRLwegwijzer WIA
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Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting  
bij Ziekte (VLZ)
Vaak begint de schade voor de werknemer al in het eerste 
jaar ziekte door onder meer het missen van overwerk, 
toeslagen en vergoedingen. In het tweede jaar neemt de 
schade toe, omdat ook de loonbetaling zelf dan veelal minder 
dan 100% is. Daarna gaat de zieke werknemer over naar de 
WiA, wat bijna altijd gepaard gaat met nog verdere teruggang 
van inkomsten.

Loonverlies
Meestal zal het ‘verlies aan arbeidsvermogen’ groter zijn dan 
het percentage aan ‘loonverlies’ veronderstelt. 

Niet duurzaam 80% en meer loonverlies
De arbeidsongeschikte ontvangt, ondanks het feit dat hij voor 
80% en meer arbeidsongeschikt is, een WiA-uitkering op basis 
van 70% indien de arbeidsongeschiktheid ‘niet duurzaam’ 
wordt geacht.
N.B. De eerst verkregen uitkering in verband met de WgA 
(lgu, lAu, VVu) bedraagt de eerste twee maanden 75% en 
valt daarna terug naar 70%. De iVA-uitkering is blijvend 75%.

Minder dan 35% loonverlies
De arbeidsongeschikte heeft geen recht op een WiA-uitkering 
(dus mogelijk WW, bijstand of niets!).

WIAmaandloon
Meestal zal het bepaalde ‘WiA-maandloon’ lager zijn dan het 
arbeidsinkomen in de situatie zonder arbeidsongeschiktheid.
Immers:
- gemiddeld maandloon in refertejaar is lager dan het loon 

op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag;
- geen cAO-verhogingen gedurende eerste twee jaar, maar 

indexeringen volgens de minimumloonstijgingen;
- periodieken worden niet tot het inkomen gerekend indien 

verkregen gedurende 2 jaren voor de ingangsdatum van de 
WiA-uitkering;

- het spaarloon wordt niet tot het inkomen gerekend;
- het inkomen is lager indien in het refertejaar minder dan 

gebruikelijk werd gewerkt;
- het WiA-maandloon is gemaximeerd. 

Resterende verdiencapaciteit
Indien de arbeidsongeschikte feitelijk minder verdient dan 
de ‘resterende verdiencapaciteit’ veronderstelt, leidt dit tot 
een hoger feitelijk loonverlies.

Minimumloon
De vervolguitkering (VVu) wordt gebaseerd op het minimum-
loon, zodat de relatie met het WiA-maandloon vervalt. 
Daardoor neemt het werkelijke loonverlies toe. 
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