Uitkering voor oudere werknemers die voor een deel
arbeidsongeschikt zijn (IOAW)
Bent u 50 jaar of ouder? Bent u werkloos en gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kan het zijn
dat u recht heeft op een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). In dit hoofdstuk leest u er
alles over.
Wat is een IOAW-uitkering?
U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u 50 jaar of ouder bent en
werkloos. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De
IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. U krijgt de
uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).
Wanneer heeft u recht op een IOAW-uitkering?
Wilt u weten of u recht hebt op een IOAW-uitkering? Dan moet u voldoen aan een paar
voorwaarden.
 U bent geboren voor 1 januari 1965.
 U hebt onvoldoende inkomen om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook
mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.
Daarnaast moet u aan één of meer van deze voorwaarden voldoen:
 u bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u hebt nog niet de AOW-leeftijd. U
kreeg langer dan drie maanden een WW-uitkering;
 u kreeg op of na uw 50e recht op een WGA-uitkering (Regeling werkhervatting
gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw
herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was;
 u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%) en u had op 28 december 2005,
voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.
Verrekening met inkomsten
De IOAW is een aanvulling op uw (gezins)inkomen. Inkomsten van u en uw eventuele
partner worden verrekend met de uitkering. Hierop is een uitzondering:
gebruikt uw werkgever een eenmalige ontslagvergoeding om voor u een stamrecht of
lijfrente aan te kopen? Dan telt dit niet mee voor de uitkering. Dat geldt ook als deze
vergoeding periodiek wordt uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat u de vrije keus had hoe u de
ontslagvergoeding wilde besteden.
Ook is de kostendelersnorm van toepassing op de uitkering, als u met meerdere personen in
een woning woont. Dit betekent dat het vermogen dan buiten beschouwing wordt gelaten.
Zo vraagt u een IOAW-uitkering aan
U kunt de uitkering op twee manieren aanvragen:
 digitaal, via www.werk.nl. U hebt dan wel een DigiD nodig;
 hebt u geen DigiD? Belt u dan met de afdeling Sociale Zaken van Stichtse Vecht. Dit
kan via telefoonnummer (0346) 25 41 11. Wij sturen dan een aanvraagformulier naar u
toe. U stuurt het ingevulde formulier terug naar:

Gemeente Stichtse Vecht
afdeling Sociale Zaken
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
U hoort binnen acht weken of u recht heeft op de uitkering.
Voorbeeld
Rachida (53) is fysiotherapeut. Ze woont alleen met haar drie kinderen. Rachida heeft een
nekhernia gehad. Hierdoor was ze voor 50% arbeidsongeschikt. Ze kreeg een WGAuitkering als aanvulling op haar loon. Vorig jaar werd ze opnieuw gekeurd. De dokter zei toen
dat ze nog maar voor 35% arbeidsongeschikt was. Ze had geen recht meer op de WGAuitkering. Rachida krijgt nu een IOAW-uitkering.

