Regel een extra goed inkomen
bij arbeidsongeschiktheid!
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Uw werkgever binnen NS Sociale Eenheid (NS SE) doet er alles
aan om u - ook als u deels arbeidsongeschikt raakt - zo veel
mogelijk aan het werk te houden. Lukt dit niet of onvoldoende,
dan krijgt u een uitkering vanuit de overheid (UWV). Maar deze
is niet altijd toereikend. Ook de basisdekking van de collectieve
WIA Aanvullingsverzekering NS SE van uw werkgever voorkomt
niet dat uw inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en
ontslag alsnog daalt. Regel daarom zelf nog een extra dekking:
de WGA Hiaat Extra.
Voorkom geldzorgen met de WGA Hiaat Extra

Met de dekking WGA Hiaat Extra behoudt u ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) en ontslag altijd 75% van uw laatstverdiende
loon. Zo bent u goed verzekerd bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid,
zowel met als zonder werk.

De voordelen van de WGA Hiaat Extra

 Zorgt voor 75% van uw laatstverdiende loon tot max. dagloon
 Compenseert uw restverdiencapaciteit als u geen werk vindt
 Aanvullende uitkering op uw inkomen tot uw AOW‑leeftijd
 Sluit aan op bestaande regelingen (overheid, pensioenfonds en cao)
 Premie-inhouding via brutoloon (direct fiscaal voordeel)
 Lage premie

Waarom is bijverzekeren verstandig?

De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
stimuleert om zo veel mogelijk aan het werk te blijven. Lukt dat niet,
dan krijgt u te maken met inkomensverlies, het zogenaamde ‘WGA-hiaat’.
Voor een deel van dit hiaat heeft uw werkgever de dekking WGA Hiaat
Basis (collectief) geregeld die de UWV-vervolguitkering aanvult.
Echter, in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%)
én ontslag, is ook de WGA Hiaat Basis niet toereikend. Daarom is het
verstandig als u de WGA Hiaat Extra afsluit.

Wat levert de WGA Hiaat Extra u op?

De dekking WGA Hiaat Extra levert u bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
(35-80%) en ontslag een extra inkomen op. Ook als u niet uw rest
verdiencapaciteit invult, behoudt u hierdoor altijd voldoende inkomen.
U ontvangt dan 3 uitkeringen:
• Uitkering van de overheid (UWV)
• Uitkering uit de WGA Hiaat Basis van uw werkgever
• Uitkering uit de WGA Hiaat Extra (nog zelf afsluiten)
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Wat gebeurt er met
uw inkomen bij
arbeidsongeschiktheid?
Tijdens de eerste 2 jaar ziekte:
loon van uw werkgever
In de eerste 2 ziektejaren is uw
werkgever verplicht uw loon
door te betalen. (Meestal is dit in
het 1e jaar 100% en in het 2e jaar
90% van het salaris dat u verdiende
voordat u ziek werd.) Bij langdurig
verzuim, moeten u en uw werk
gever zich maximaal inspannen
voor een succesvolle re-integratie,
bij uw huidige werkgever of elders.
Meestal lukt dit ook, maar als
terugkeer naar werk niet kan, dan
krijgt u op den duur altijd te maken
met inkomensverlies.
Na 2 jaar ziekte: WGA-uitkering
(gerelateerd aan uw loon) van UWV
Na 2 jaar ziekte wordt u gekeurd
door het UWV. Als UWV u deels
afkeurt (35-80%) en werkhervatting
niet lukt, volgt vaak ontslag.
U ontvangt dan van het UWV
een WGA-uitkering. In het begin
ontvangt u de loongerelateerde
uitkering ter hoogte van maximaal
70% van uw laatste loon (tot max.
dagloon, zie uwv.nl). De duur van
deze uitkering hangt af van het
aantal gewerkte jaren.
Na de loongerelateerde uitkering :
vervolguitkering (gerelateerd aan
het minimumloon) van UWV
Na afloop van de loongerelateerde
uitkering ontvangt u van UWV
een vervolguitkering die lager is,
omdat hierbij niet wordt uitgegaan
van uw oude loon, maar van het
minimumloon. De hoogte van uw
vervolguitkering hangt ook af van uw
arbeidsongeschiktheidspercentage.
Ondanks deze regelingen
krijgt u op den duur altijd te
maken met inkomensverlies.
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Wat kost de WGA Hiaat Extra?

Voor de WGA Hiaat Extra betaalt u bij een gemiddeld inkomen maar zo’n
€ 7,50 bruto per maand. Uw werkgever houdt de verzekeringspremie in
op uw brutoloon waardoor u direct fiscaal voordeel krijgt en netto nóg
minder betaalt.

Rekenvoorbeeld

Sylvia verdiende € 36.000 per jaar. Zij wordt ziek en na 2 jaar voor 50% arbeidsongeschikt verklaard. Omdat ze
maar voor 50% arbeidsgeschikt is, zou ze dus nog 50% zelf kunnen verdienen. In haar geval is dat € 18.000
(restverdiencapaciteit). Helaas vindt Sylvia geen passend werk en raakt ze werkloos. Hierdoor zakt haar jaar
inkomen naar € 13.500, dat is € 1.125 per maand, maar met de dekking WGA Hiaat Extra is haar inkomen nog
€ 27.000 (is € 2.250 per maand).
Huidig salaris					
Uitkering UWV is op basis van min loon 2022:		
Uitkering WGA Hiaat Basis 				
						

€0
€ 7.825 (70% × AO% × minimumloon*)
€ 5.675 (75% × AO% × oud salaris) minus WGA-uitkering
------------ +

Nieuw jaarinkomen zonder de WGA Hiaat Extra
(= 37,5% van het oude salaris: € 36.000)

€ 13.500

Uitkering WGA Hiaat verzekering Extra			

€ 13.500

Nieuw jaarinkomen met de WGA Hiaat Extra 		
(= 75% van het oude salaris: € 36.000)

€ 27.000

* De wettelijke WGA-vervolguitkering wordt berekend via deze formule:
(70% × AO-percentage) × minimumloon. In het voorbeeld is de uitkering:
(70% van 50%) = 35% × € 22.356 (januari 2022) = € 7.824,60.

Nu regelen?

Wilt u in alle situaties een goed inkomen behouden bij arbeidsongeschiktheid en ontslag? Sluit dan zelf de
extra inkomensaanvulling WGA Hiaat Extra af. Geef dit zo snel mogelijk na indiensttreding aan bij uw werkgever
(of de afdeling personeelszaken). Later aanmelden is niet mogelijk. Informatie over deze extra dekking vindt u
op loyalis.nl/wga-hiaat-extra of bij uw werkgever.

Nu regelen is voor altijd een zorg minder.
Meer weten? Ga naar loyalis.nl/wga-hiaat-extra

Uw gids Inkomen & Zekerheid

Heeft vitaliteit, verzuim, re-integratie of zekerheid uw aandacht?
Als betrokken partner en verzekeraar denken we met u mee in oplossingen.
We zijn diepgeworteld in de sectoren overheid, onderwijs, energie- en
nutsbedrijven, zorg en bouw door onze oorsprong bij APG. Sinds 2019 is
Loyalis een merk van a.s.r. Als gids in de complexe wereld van de sociale en
inkomenszekerheid, staan we voor u klaar. Met meer dan 150 specialisten.
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