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Verzoek om terug te bellen/ arbeidsvermogen

Geachte heer,
Onze regering heeft besloten dat UWV alle mensen met een Wajong-uitkering gaat
beoordelen op hun mogelijkheden om te werken. Dit wordt arbeidsvermogen genoemd.
Met arbeidsvermogen wordt bedoeld:
- Men kan een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
- Men heeft basale werknemersvaardigheden ( bv. instructies begrijpen/opvolgen, op tijd

komen etc.).

- Men kan ten minste een uur aaneengesloten werken.
- Men is ten minste vier uur per dag belastbaar is.
Als u arbeidsvermogen heeft, behoudt u uw Wajong-uitkering zolang u aan de voorwaarden
voldoet. Omdat u werkt heeft u arbeidsvermogen. Als u blijft werken zoal u nu doet wijzigt
er niet aan uw uitkering. Wel worden ongekorte uitkeringen per 1 januari 2018 verlaagd naar
7Ao/o vàn het minimum- loon. Ongekorte uitkeringen zijn nu 75o/o van het minimumloon.
Op 10 maart 2016 heeft u het reactie formulier terug gestuurd.

Wilt u miJ uiterlijk

O8 april 2O16 bellen? MiJn telefoonnummer is (O58) 292 t44O, U
kunt bellen op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur en 13.30 en 16.00 uur.

u niet belt nemen wij aan dat u arbeidsvermogen heeft en krijgt daarover van ons een
beslissing.
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Hecft u nog vf*Écn?
U vindt mser informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Werknemers via 0900 - 92 94 (kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op
uwv.nllbellen). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. WU kunnen u dan beter van

dienst zijn.
Met vriendelijke groet,
Uitvoeri ngsi nstituut werknemervezekeri ngen
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T. Bouma
Proes begeleider.
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