
U gaat misschien overstappen 
naar Wajong 2010 
Waar moet u op letten?

U heeft een gesprek (gehad) met de 
arbeidsdeskundige van UWV. In dit 
gesprek heeft u samen de gevolgen 
van de overstap voor uw inkomen 
besproken. 

Als u overstapt, wordt uw uitkering 
mogelijk hoger. U krijgt eventueel 
ook een nabetaling vanaf de 
overstapdatum. Dit kan invloed 
hebben op toeslagen, schulden, 
leningen, heffingen, subsidies of 
andere financiële regelingen.

Op de achterkant staat waar u op 
moet letten als u overstapt. 

Mijn aantekeningen:

NABETALING

RREEGGEELLIINN
GGEENN



Waar moet u op letten als u overstapt naar Wajong 2010?

Let op! Houdt u hier rekening mee?

Als u overstapt naar Wajong 2010, wordt uw uitkering mogelijk hoger. U krijgt eventueel ook een nabetaling vanaf de 
overstapdatum. Dit kan invloed hebben op toeslagen, schulden, leningen, heffingen, subsidies of andere financiële 
regelingen. De hoogte van een toeslag of het recht op een financiële regeling hangt namelijk vaak af van de hoogte 
van uw jaarinkomen. Neem contact op met de organisaties waarbij u financiële regelingen heeft, om te vragen of de 
regelingen voor u veranderen. Meer informatie leest u op uwv.nl/nabetaling. 

Uw toeslagen
De nabetaling en hogere uitkering hebben misschien 
invloed op uw toeslagen. 

Bijvoorbeeld van de Belastingdienst of UWV, maar ook 
van andere organisaties. Mogelijk ontvangt u hierdoor 
de komende periode minder (of geen) toeslag of 
moet u later geld terugbetalen.

Uw schulden of leningen
De nabetaling en hogere uitkering hebben 
misschien invloed op (het tempo en de hoogte van) 
terugbetalen van leningen en schulden.

Als er beslag is gelegd op uw loon of uitkering, 
kunnen de hogere uitkering en nabetaling daar ook 
invloed op hebben. 

Mijn toeslagen zijn: Mijn schulden en leningen zijn:

Uw heffingen en subsidies
De nabetaling en hogere uitkering hebben misschien 
ook invloed op heffingen en subsidies. 

Bijvoorbeeld van de gemeente, maar ook van andere 
organisaties. 

Uw overige financiële regelingen
De nabetaling en hogere uitkering hebben misschien 
invloed op overige financiële regelingen. 

Bijvoorbeeld een kwijtschelding, vrijstelling, een eigen 
bijdrage, een uitkering of tegemoetkoming.

Zoek goed uit wat de financiële 
gevolgen zijn van de overstap 
naar Wajong 2010 in uw situatie. 
Zoek daar eventueel hulp bij, 
bijvoorbeeld van uw begeleider

U maakt zelf de keuze of u wel 
of niet wilt overstappen naar 
Wajong 2010. Stapt u over? Dan 
kunt u niet meer terug naar oude 
Wajong. 

Heeft u de overstap aangevraagd in 
oktober 2020? Dan gaat de overstap met 
terugwerkende kracht in op 1 november 
2020. U ontvangt vanaf die datum 
eventueel een nabetaling.

Heeft u de overstap aangevraagd na 
oktober 2020? Dan gaat de overstap met 
terugwerkende kracht in op 1 december 
2020. U ontvangt vanaf die datum 
eventueel een nabetaling. 

Dan kunt u altijd 
een extra gesprek 
aanvragen met de 
arbeidsdeskundige.

Neem contact met ons 
op via de Werkmap of 
via 088 898 92 94. 

Let op Komt u er niet uit?Wanneer gaat de overstap in?

Mijn heffingen en subidies zijn: Mijn overige financiële regelingen zijn:

Bij welke organisaties?

Bij welke organisaties?

Bij welke organisaties?

Bij welke organisaties?

Deze flyer is tot stand gekomen in samenwerking met onderzoek- en ontwerpbureau Muzus


