
Ziekte en uitkering
Ben je ziek? En kun je niet meer werken? Of kun je niet meer hetzelfde werk doen?
Hieronder vind je een overzicht van links naar andere websites. Op deze websites vind je
de volgende informatie:

Je inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

De hoogte van je loon als je ziek bent.
De uitkering van de ziektewet.

Je uitkering als je arbeidsongeschikt bent.
Wat zijn de gevolgen voor je pensioen als je voor een deel arbeidsongeschikt bent?

Het afsluiten van een verzekering die uitkeert als je arbeidsongeschikt raakt.

Informatie die je kunt gebruiken om na te gaan of je geen geld laat liggen als je
arbeidsongeschikt bent.

 Je inkomen bij ziekte
Link naar de website van het UWV
http://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx

 Hoeveel loon krijg je doorbetaald als je ziek bent
Link naar de website van de Rijksoverheid
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk/vraag-en-
antwoord/hoeveel-loon-krijg-ik-doorbetaald-als-ik-ziek-ben.html

 Informatie over de uitkering van de Ziektewet
Link naar de website van de Rijksoverheid
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziektewetuitkering

 Welke uitkering krijg je als je arbeidsongeschikt bent
Link naar de website van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wia/vraag-en-antwoord/wia-recht-op-uitkering

 Wat zijn de gevolgen voor je pensioen als je voor een deel arbeidsongeschikt
bent?
Link naar de website van de Rijksoverheid

https://www.wijzeringeldzaken.nl/
http://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk/vraag-en-antwoord/hoeveel-loon-krijg-ik-doorbetaald-als-ik-ziek-ben.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziektewetuitkering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wia/vraag-en-antwoord/wia-recht-op-uitkering
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/vraag-en-antwoord/bouw-ik-pensioen-op-als-ik-gedeeltelijk-arbeidsongeschikt-raak-of-werkloos-word.html


U bent hier: Home > Arbeidsongeschikt > Waar heb je recht op bij ziekte?

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/vraag-en-antwoord/bouw-ik-pensioen-
op-als-ik-gedeeltelijk-arbeidsongeschikt-raak-of-werkloos-word.html

 Het afsluiten van een verzekering die uitkeert als je arbeidsongeschikt bent
Link naar de website van A tot Zekerheid van het Verbond van Verzekeraars
https://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/wia-aanvullingsverzekeringen/

 Laat geen geld liggen als je ziek of arbeidsongeschikt bent
Link naar de website Meerkosten.nl van Ieder(in).nl
http://www.meerkosten.nl/

Overige onderwerpen

 7 tips bij arbeidsongeschiktheid

 Je hypotheek en pensioen

 Pensioen en arbeidsongeschiktheid

Actueel

 Hoe haal je gezond je pensioenleeftijd?

 Wat betekent de afschaffing van de VAR voor zzp’ers?

 Zes vragen over de AOW-leeftijd en de AOW-tool van Wijzer in geldzaken

https://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Arbeidsongeschikt/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Arbeidsongeschikt/ziekte-en-uitkering/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/vraag-en-antwoord/bouw-ik-pensioen-op-als-ik-gedeeltelijk-arbeidsongeschikt-raak-of-werkloos-word.html
https://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/wia-aanvullingsverzekeringen/
http://www.meerkosten.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Arbeidsongeschikt/checklist-ziekte-en-geldzaken/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/je-hypotheek-en-pensioen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/pensioen-en-arbeidsongeschiktheid/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/actueel/hoe-haal-je-gezond-je-pensioenleeftijd/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/actueel/wat-betekent-de-afschaffing-van-de-var-voor-zzpers/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/actueel/aow-tool/

