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Medewerkers die langdurig ziek z�n of
arbeidsongeschikt raken, kunnen in
Nederland aanspraak maken op de Wet
werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
(WIA). Deze uitkering is voor medewerkers
die twee jaar ziek z�n en niet of minder
kunnen werken. Tot de WIA-uitkering
ingaat, moet jouw medewerker voldoen aan
diverse verplichtingen. Denk b�voorbeeld
aan periodieke gesprekken met de
bedr�fsarts en het onderzoeken van een
tweede spoortraject. 

Maar wat als al vr� snel duidel�k is dat jouw
medewerker nooit meer kan werken?
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B�voorbeeld als gevolg van een
ongeneesl�ke ziekte. Dan wil je je
medewerker niet onnodig belasten
met administratieve rompslomp en re-
integratieverplichtingen. Voor deze
specifieke situaties is het mogel�k om
vervroegd een Inkomensvoorziening
Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
aan te vragen. 

In deze whitepaper vertellen we je er
graag meer over en geven we enkele
praktische voorbeelden. 
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1. Vervroegde IVA: achtergrond en regels
Soms is je medewerker zo ziek dat de kans nihil is dat de medewerker ooit nog kan
werken, b�voorbeeld als je medewerker ernstig ziek is. In zulke gevallen kunnen j� en je
medewerker ervoor kiezen om een vervroegde IVA aan te vragen. In dit hoofdstuk
leggen we uit wat de IVA is en aan welke je regels je moet voldoen om de uitkering aan
te vragen. 
 
1.1. Verschil WIA en IVA
Als je online zoekt naar het aanvragen van een vervroegde IVA-uitkering kom je ook
regelmatig het begrip WIA tegen. Dit is een afkorting voor de Wet werk en Inkomen
naar Arbeidsvermogen. Deze wet is een financieel vangnet voor medewerkers die door
hun ziekte niet of minder kunnen werken en daarom ook minder verdienen. De
uitkering kun je aanvragen als je 88 weken ziek bent en naar verwachting niet binnen
twee jaar volledig bent gere-integreerd. 

De WIA bestaat uit twee onderdelen, de IVA en WGA. De WGA-uitkering
(Werkhervatting Gedeeltel�k Arbeidsgeschikten) is voor mensen die twee jaar of langer
ziek z�n en naar verwachting in de toekomst weer meer kunnen gaan werken. De IVA-
uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is voor medewerkers
die als gevolg van hun ziekte naar verwachting 20% of minder van het oude loon
kunnen verdienen. 

1.2. Aanvragen vervroegde IVA
Is jouw medewerker zo ziek dat h�/z� niet meer kan werken en is er geen mogel�kheid
tot verbetering? Dan is de kans groot dat je medewerker eerder de IVA kan aanvragen.
H�/z� dient de aanvraag zelf in b� het UWV. Voor het aanvragen van de vervroegde
IVA is de medewerker aan een aantal regels gebonden.
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De uitkering mag na minimaal drie weken ziekte worden aangevraagd. De
uitkering moet uiterl�k na 68 weken ziekte z�n aangevraagd.
Om de IVA-uitkering aan te vragen, moet de medewerker een verklaring van
de bedr�fsarts hebben. In deze verklaring staat medische informatie van de
medewerker en het oordeel van de bedr�fsarts dat de medewerker niet meer
kan werken en niet meer beter wordt. 

Ondersteuning b� het aanvragen vervroegde IVA
Over het algemeen staat het leven van een ernstig zieke medewerker volledig op z�n
kop. Het is vaak moeil�k om te accepteren dat je nooit meer kunt werken of zelfs niet
lang meer te leven heeft. Daarnaast z�n er vaak nog volop onderzoeken en
behandelingen aan de gang om de medewerker nog zoveel mogel�k kwaliteit van leven
te geven. Niet gek dus dat iemands hoofd niet staat naar de administratieve
rompslomp die het indienen van een IVA-aanvraag met zich meebrengt.

Daarom ondersteunen w� medewerkers volledig b� het indienen van de vervroegde
IVA-aanvraag. Na het ondertekenen van een machtiging vraagt de bedr�fsarts
medische gegevens op die van belang z�n voor de verklaring die ingediend moet
worden. Voor zover mogel�k vullen onze casemanagers de aanvraag in voor de zieke
medewerker. Op deze manier ontzorgen w� de medewerker zo veel mogel�k en hoeft
er alleen nog een handtekening te worden gezet.   

Na het indienen van de stukken vragen w� het UWV om b� voorkeur geen contact op
te nemen met de medewerker, maar een beoordeling te doen op basis van de
beschikbare informatie. Zo belasten we de medewerker zo min mogel�k.

De vervroegde IVA-uitkering mag een medewerker maar één keer aanvragen. Vraag
daarom alt�d eerst advies aan de bedr�fsarts! 

1.3. Ontvangen IVA-uitkering
Heeft het UWV na het beoordelen van de stukken de aanvraag goedgekeurd? Dan
gaat na tien weken de uitkering in. Het UWV kan de uitkering direct aan de
medewerker of aan de werkgever uitbetalen. Vaak is dit laatste financieel het
aantrekkel�kst, omdat die situatie geen gevolgen heeft voor de pensioenopbouw van
de medewerker. 

Nadat de IVA-uitkering is toegekend, bl�f j� de medewerker maandel�ks het loon
doorbetalen. Je mag het bedrag van de uitkering aftrekken van het loon. Deze situatie
geldt in ieder geval totdat de medewerker twee jaar ziek is. Daarna heb je als
werkgever geen verplichting meer om het loon door te betalen. 
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2. Voordelen voor medewerkers en werkgevers
Het aanvragen van een uitkering vraagt vaak veel van een medewerker. Het is dan ook
begr�pel�k dat niet elke medewerker de energie heeft om dit traject op te starten. Als je
net te horen hebt gekregen dat je ongeneesl�k ziek bent, ben je vooral bezig met
verwerken en accepteren. En voldoen aan regels van de overheid, heeft dan vaak niet
de eerste prioriteit. Toch is ons advies wel om niet te lang te wachten met het
aanvragen van de vervroegde IVA-aanvraag. Dit brengt namel�k diverse voordelen
voor zowel medewerkers als werkgevers met zich mee. We lichten ze graag toe in dit
hoofdstuk. 

2.1. Voordelen medewerkers
Het aanvragen van een vervroegde IVA-uitkering is even een gedoe, maar geeft de
medewerker in deze toch al onzekere t�d vervolgens wel duidel�kheid en rust. De
belangr�kste voordelen z�n:
 
1.     B� het indienen van de vervroegde IVA-aanvraag vervalt de re-
integratieverplichting. Dit betekent dat de medewerker geen tweede spoortraject hoeft
te volgen en ook geen gesprekken heeft met een arbeidsdeskundige. Ook wordt de
medewerker niet meer op het spreekuur van de bedr�fsarts verwacht. Kortom, het re-
integratiedossier wordt gesloten en de medewerker hoeft zich niet meer druk te maken
over verschillende verplichtingen. Dat dit niet meer hoeft, geeft de medewerker vaak
rust en de mogel�kheid om volledig te focussen op de zaken die echt belangr�k z�n
voor hem/haar. 
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2.     De medewerker heeft duidel�kheid over het inkomen tot de AOW-gerechtigde
leeft�d. Tot die t�d geldt namel�k de IVA-uitkering. Ook die zekerheid over de financiële
situatie is voor veel medewerkers f�n in een t�d waarin vaak veel onzeker is.

3.     De IVA-uitkering is vaak hoger dan wat h�/z� zou kr�gen van de werkgever. Veel
werkgevers betalen na het eerste ziektejaar namel�k nog 70 procent van het
laatstverdiende loon uit. B� een vervroegde IVA-toekenning kr�gt de medewerker 75
procent van het laatstverdiende loon. In sommige gevallen wordt dit percentage nog
aangevuld door de werkgever, b�voorbeeld als dit in de cao is bepaald. 
 
2.2. Voordelen werkgever
Natuurl�k wil je als werkgever de zaken goed regelen voor je medewerkers. Toch
brengt een zieke medewerker nu eenmaal alt�d veel geregel met zich mee. Door
vervroegd de IVA-uitkering aan te vragen, levert dat ook jou als werkgever meer
duidel�kheid op. De belangr�kste voordelen op een r�:

1.     De medewerker heeft geen re-integratieverplichting meer en dat geeft ook jou als
werkgever meer rust. Zo hoef j� b�voorbeeld geen arbeidsdeskundige in te schakelen,
of een tweede spoortraject op te starten. Ook het opstellen van een plan van aanpak en
de evaluatie is niet meer nodig. 

2.     B� een vervroegde IVA-toekenning weet je vroeg in het traject dat de uitkering
van de medewerker niet aan jou wordt toegerekend. 

3.     De medewerker kr�gt vanuit het UWV een IVA-uitkering. Deze uitkering is 75
procent van het laatstverdiende loon. Deze uitkering mag j� als werkgever aftrekken
van het loon dat je zelf moet doorbetalen t�dens ziekte. 
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Soms is de situatie dermate ernstig dat je je medewerker liever niet wilt belasten met
procedures en regels. Het staat de medewerker dan ook vr� om geen vervroegde IVA-
aanvraag te doen. In zo’n situatie kun je hem/haar wel uitleggen dat de re-
integratieverplichtingen in principe bl�ven bestaan. Uiteraard denken we vanuit
VerzuimPreventPlus graag met je mee hoe je in deze situatie sociaal kunt handelen
binnen de bestaande regels. 

Conclusie
In deze whitepaper hebben we de belangr�kste regels rond een vervroegde IVA-
aanvraag voor je op een r�tje gezet. Maar zoals zo vaak b� verzuim geldt ook hier: elke
casus is anders. 

Wil je met ons sparren over de mogel�kheden voor een specifieke medewerker? W�
denken graag met je mee. Neem gerust contact met ons op. 

Staat ervoor.



VerzuimPreventPlus
staat voor je klaar.

Meer weten?

Publicatie  
01-02-2022

info@VerzuimPreventPlus.nl | www.VerzuimPreventPlus.nl

VerzuimPreventPlus Sliedrecht
Stationspark 600
3364 DA Sliedrecht
0184 49 68 04

VerzuimPreventPlus Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR  Barendrecht
0184 49 68 04

Publicatie  
11-07-2022

Staat ervoor.


