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Als u door langdurige arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte of een ongeval, nog maar gedeeltelijk of niet
meer kunt werken, kan dit grote gevolgen hebben voor uw inkomen. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
gaat ervan uit dat mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden (vanaf 35% tot 80%), nog steeds een salaris kunnen
verdienen. U ontvangt dan wel een WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten, een onderdeel van
WIA), maar de hoogte hangt af van hoeveel u nog werkt. In de praktijk betekent dit dat uw inkomen terugvalt als u uw baan
verliest of niet meer zoveel kunt verdienen als voorheen. Soms zelfs tot op bijstandsniveau. Daarom biedt uw werkgever u
de WGA-gatverzekering Plus. In deze brochure leest u wat u van deze verzekering kunt verwachten.

Wat krijg ik van de overheid?
De eerste twee jaar van uw ziekteverzuim wordt (een groot deel van) uw loon doorbetaald door uw werkgever. Dat is wettelijk zo
geregeld. Daarna wordt u gekeurd door het UWV. Zolang u 35% of meer arbeidsongeschikt bent maar minder dan 80% ontvangt u een
WGA-uitkering. Die bestaat uit twee perioden: de loongerelateerde periode en de vervolgperiode.
1. Loongerelateerde periode
aantal maanden hangt af van arbeidsverleden
Loongerelateerde uitkering
twee maanden 75% daarna
70% van laatstverdiende loon1
2. Vervolgperiode tot aan AOW-leeftijd

Vervolguitkering
28% - 50,75%
van minimumloon

Verdient minder
dan de helft van
restverdiencapaciteit

Verdient minstens
de helft van
restverdiencapaciteit

Loonaanvullingsuitkering
24,5% - 49% van
laatstverdiende loon1

Wat is de restverdiencapaciteit?
Het deel dat u niet arbeidsongeschikt bent, wordt uw restverdiencapaciteit genoemd. Als u 40% arbeidsongeschikt bent, gaat de
overheid ervan uit dat u nog 60% van uw oude salaris kunt verdienen. Om de loonaanvullingsuitkering te krijgen, moet u minimaal
de helft van uw restverdiencapaciteit benutten. Oftewel: 30% van uw oude salaris.

Wat krijg ik van de verzekering?
Inkomenszekerheid
Zolang u recht heeft op een WGA-uitkering, vult de WGA-gatverzekering Plus uw inkomen aan tot 70% van uw (gemaximeerde¹)
laatstverdiende loon. De verzekering keert uit tot de eindleeftijd die uw werkgever heeft gekozen.
Bonus als u werkt
Daarnaast keert de verzekering nog een bonus uit vanaf het moment dat u minstens 25% van uw restverdiencapaciteit benut.
Die jaarlijkse bonus is 10% van uw (gemaximeerde¹) nieuwe loon. Dus als u meer gaat werken, stijgt ook uw bonusuitkering.
Totdat u uw restverdiencapaciteit benut. De bonusuitkering wordt 5 jaar uitgekeerd of tot aan de eindleeftijd, dit is afhankelijk van de
keuze van uw werkgever.
Persoonlijke WIA-coach
De verzekering biedt u meer dan financiële zekerheid. U krijgt namelijk begeleiding van onze WIA-coach als u langdurig
arbeidsongeschikt bent. Die weet alles van de WIA en helpt u om meer te kunnen gaan werken, bij het vinden van nieuw werk of
herscholing. Ook kan deze coach u inzicht geven in uw nieuwe financiële situatie.

Rekenvoorbeeld
Bakker Peter is 28 jaar als hij uitvalt. Zijn salaris is dan € 35.000,- bruto per jaar. Na twee jaar ziekte verliest hij zijn baan, er is geen
vervangend werk voor hem in de bakkerij. Maar het UWV keurt Peter slechts 40% arbeidsongeschikt. Omdat hij niet zo snel nieuw werk
kan vinden, ontvangt hij na de loongerelateerde uitkering van de WGA de vervolguitkering. Die ligt fors onder het bijstandsniveau.
Inkomensverlies
Na de loongerelateerde uitkering ontvangt Peter de vervolguitkering van € 6.260,- per jaar. Zijn inkomensverlies is dus 28.740,-.
Hij ziet niet alleen zijn droom in rook opgaan, een eigen bakkerij. Maar moet ook nog eens al zijn spaargeld opeten totdat hij in de
bijstand belandt.
Oplossing
De verzekering biedt Peter een aanvulling tot 70% van zijn oude loon. Zijn totale inkomen is hierdoor € 24.500,- per jaar.

Peters inkomen bij arbeidsongeschiktheid
€ 35.000,-

€ 24.500,-

€ 0,0-1 jaar

Loondoorbetaling werkgever
■ Eerste jaar verzuim 100%
■ Tweede jaar verzuim 70%

1-2 jaar

10 mndn

Tot aan AOW-leeftijd

Wettelijke WIA-uitkeringen
Verzekeringsoplossingen van
■ WGA-loongerelateerde uitkering 70% De Zeeuwse
■ WGA-gatverzekering Plus
■ WGA-vervolguitkering

Bovendien helpt de WIA-coach hem met re-integreren. Als Peter weer nieuw werk vindt en minstens 25% van zijn restverdiencapaciteit
benut, krijgt hij bovenop de uitkering van de verzekering een bonus. De bonus bedraagt 10% van zijn nieuwe (gemaximeerde¹) loon.
Als zijn nieuwe loon stijgt, stijgt ook de bonus mee totdat hij zijn volledige restverdiencapaciteit benut.

Meer weten?
Zelf rekenen?
Uw salaris, het percentage arbeidsongeschiktheid en hoeveel u nog kunt werken, bepalen samen welke uitkeringen u ontvangt van
de overheid en van De Zeeuwse. Onze WIA-calculator maakt uw financiële situatie inzichtelijk. Vraag uw werkgever naar de link om
de WIA-calulator te gebruiken als u precies wilt weten wat gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen kan betekenen.
Waarom sluit mijn werkgever deze verzekering voor mij af?
Met deze verzekering biedt uw werkgever u financiële zekerheid. U hoeft niet medisch te worden gekeurd en ook geen gezondheids
verklaring in te vullen als u zich tijdig aanmeldt. Dat komt omdat het een collectieve verzekering is.
Wat is nog meer belangrijk om te weten?
Treedt u uit dienst bij uw werkgever? Dan bent u niet meer verzekerd. Maar als u op dat moment al ziek of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt bent, houdt u wel recht op deze uitkeringen. Vraag uw eventuele nieuwe werkgever of u via hem weer verzekerd
bent.

1 Het maximale loon waarop het UWV de WIA-uitkeringen baseert, wordt vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Deze WIA-loongrens is per januari 2022 vastgesteld op € 59.706,36.
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De oplossing dichtbij
De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij.
Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend
samen met onafhankelijke verzekeringsadviseurs,
omdat die u het beste advies kunnen geven. Wij bieden
verzekeringen voor zowel ondernemers als particulieren,
waaronder speciale oplossingen voor agrarische
bedrijven.
Door samenwerking met regionale partners kunnen wij
de risico’s en de verzekeringswensen van onze klanten
goed inschatten. En dat merkt u aan de kwaliteit en het
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maatwerk van onze producten.

Park Veldzigt 57
Postbus 50
4330 AB Middelburg
telefoon (0118) 683 300
fax (0118) 683 399
e-mail info@dezeeuwse.nl
internet www.dezeeuwse.nl

