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De Speciale Voorwaarden WIA-Aanvullingsverzekering Streekvervoer 2021 van ASR Schadeverzekering N.V. | Loyalis
vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden Vervoer 2016 van ASR Schadeverzekering N.V. | Loyalis en met
de bijbehorende polis.

Speciale voorwaarden 2021 - WIA-Aanvullingsverzekering 

2

Streekvervoer - 1 januari 2021

1 Algemeen
Artikel 1

De cao voor het Openbaar Vervoer
De bij ASR Schadeverzekering N.V. | Loyalis (hierna
te noemen: Loyalis) ondergebrachte verzekering is
bedoeld zo veel mogelijk aan te sluiten op hetgeen
in de cao voor het Openbaar Vervoer is bepaald ten
aanzien van werknemers die op of na 1 januari 2006
(deels) arbeidsongeschikt zijn bevonden door het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
In de Voorlichtingsbrochure van de Cao Openbaar Vervoer
2014 en 2015 staat dat de WIA-verzekering bestaat uit de
volgende onderdelen:
a.	
De WGA-Hiaatverzekering die aanvult tot 70% van het
verschil tussen het jaarsalaris en het nieuwe salaris.
b.	De Excedent Arbeidsongeschiktheidsverzekering
die conform de polisvoorwaarden de IVA-uitkering,
boven het maximum dagloon aanvult tot 75% van
het jaarsalaris. Deze verzekering vult daarnaast conform de polisvoorwaarden de loongerelateerde
WGA‑uitkering - boven het maximum dagloon aan tot
70% van het verschil tussen het verzekerd jaarsalaris en
het nieuwe salaris.
c.	
De WIA-Bodemverzekering die conform de polis
voorwaarden, gedurende maximaal 10 jaar 80% van
het verschil tussen het jaarsalaris en de door UWV
vastgestelde verdiencapaciteit (of het nieuwe inkomen
als dat hoger is) compenseert, en het nieuwe salaris
ten minste 65% van het verzekerd jaarsalaris is.
De genoemde dekkingsonderdelen worden in deze
Speciale Voorwaarden WIA-Aanvullingsverzekering Streek
vervoer 2021 nader toegelicht en uitgewerkt. Daar waar
de polisvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Cao
voor het Openbaar Vervoer is bepaald, gaan deze polis
voorwaarden vóór.
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Artikel 2

Verzekeringsovereenkomst
Deze verzekering is een schadeverzekering in de zin van
Art. 7:944 van het Burgerlijk Wetboek.

2 WGA-Hiaatverzekering
Artikel 3

Beschrijving van de dekking
a.	Het UWV kent een WGA-uitkering toe aan de
verzekerde indien deze, deels (meer dan 35%) of
volledig (maar niet duurzaam), arbeidsongeschikt is
bevonden. Het inkomen na arbeidsongeschiktheid
(de WGA‑uitkering plus het eventuele inkomen uit
arbeid) is doorgaans lager dan het inkomen dat de
verzekerde verdiende vóór arbeidsongeschiktheid.
De WGA-Hiaatverzekering compenseert in dat geval
70% van dit inkomensverlies indien - en zo lang de verzekerde een WGA-vervolguitkering of een
WGA‑loonaanvullingsuitkering ontvangt.
	(De WGA-Hiaatverzekering compenseert niet
het inkomensverlies gedurende de periode
dat de verzekerde een WGA-loongerelateerde
uitkering ontvangt.)
b.	Indien aan alle voorwaarden is voldaan, bestaat
recht op een maandelijkse uitkering die aanvangt
per ingangsdatum van de WGA-vervolguitkering
of WGA-loonaanvullingsuitkering en eindigt op de
AOW-leeftijd van de verzekerde (uiterlijk op 67-jarige
leeftijd plus 3 maanden). De berekeningswijze van
de maandelijkse uitkering staat in Artikel 4 van deze
Speciale Voorwaarden.
c.	Zodra de verzekerde geen recht meer heeft op een
WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering,
bestaat er ook geen recht meer op de uitkering van
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Loyalis, behalve in de situatie zoals beschreven in lid d
van dit artikel.
d.	Indien de WGA-uitkering is beëindigd door afname van
de mate van arbeids-ongeschiktheid tot minder dan
35%, bestaat gedurende maximaal zes maanden recht
op doorbetaling van de laatst betaalde maanduitkering
van Loyalis. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de
mate van arbeidsongeschiktheid gedurende die periode
minder dan 35% blijft en er geen recht bestaat op een
uitkering uit hoofde van de WIA-Bodemverzekering
zoals beschreven in Hoofdstuk 4.
e.	De WGA-Hiaatverzekering keert uit aan werknemers en
ex-werknemers van Verzekeringnemer mits ze, blijkend
uit de loonsomopgave van de betreffende maand,
op de eerste ziekteverzuimdag in dienst waren bij
Verzekeringnemer en uit dien hoofde als verzekerde
worden aangemerkt.
Artikel 4

Berekening van de uitkering
(‘compensatie loonverlies’)
a.	De aanspraak op een Loyalis-uitkering wordt berekend
aan de hand van deze formule:
0,70 * [A - (F * B + F * C + D)]
A = Verzekerd jaarinkomen (geïndexeerd)
B = Werkelijke inkomsten uit arbeid/bedrijf
C =	Wettelijk uitkeringen (WGA), pensioenuitkeringen of
andere uitkeringen zoals een WW-uitkering
D = Loondoorbetaling bij ziekte ingevolge de cao
F =	De correctiefactor in het geval van meerdere dienst
betrekkingen waarvan minimaal een dienstverband
niet verzekerd is. De correctiefactor wordt berekend
door het verzekerd jaarinkomen (berekend op
dagloonbasis) te delen door het ongemaximeerde
WIA‑dagloon uit alle dienstbetrekkingen.
F = 1 als de correctiefactor niet van toepassing is.
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b.	Het verzekerd jaarinkomen A is gemaximeerd
(maximum premieloon).
c.	Werkelijke inkomsten B is: de som van alle inkomens
bestanddelen uit of in verband met arbeid of bedrijf
(op jaarbasis en voor bedrijven: de fiscaal vastgestelde
winst vóór toepassing van de zelfstandigenaftrek en
heffingskortingen) en loondervingsuitkeringen die de
verzekerde ontvangt over de periode waarin sprake is
van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
Uitzonderingen hierop zijn:
•	Uitkeringen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid
die niet bedoeld zijn om verlies aan inkomen te
compenseren, zoals een uitkering uit hoofde van een
woonlastenverzekering;
•	Inkomsten uit meerdere betrekkingen waarvan
minimaal één dienstverband niet is verzekerd
op de polis, maar waarin Verzekerde eveneens
arbeidsongeschikt is. Uitsluitend als hiervan sprake
is, wordt de correctiefactor F toegepast om zo het
werkelijke inkomen vast te stellen ter berekening van
de aanvullingsrente.

3 Excedent Arbeidsongeschiktheids
verzekering
Artikel 5

Beschrijving van de dekking
a.	De Excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering
dekt een deel van het inkomensverlies als gevolg
van arbeidsongeschiktheid van het zogenaamde
‘bovenwettelijke loon’ (boven het maximum premie
loon). Daarom is deze verzekering alleen van belang
voor verzekerden in de hogere inkomensklassen.
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b.	De Excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering keert
maandelijks uit (‘aanvullingsrente’) tot de AOW-leeftijd
van de verzekerde (maximaal tot 67 jaar en 3 maanden)
indien - en zo lang - de verzekerde aan de voorwaarden
voor uitkering voldoet. Er komen twee categorieën
verzekerden in aanmerking voor een uitkering:
1.	verzekerden die een WGA-uitkering ontvangen
(categorie WGA)
2.	verzekerden die een IVA-uitkering ontvangen
(categorie IVA)
c.	Categorie WGA: hiertoe behoren de verzekerden die
een WGA-uitkering toegekend hebben gekregen van
UWV en die voldoen aan alle verdere voorwaarden
van deze verzekering. In deze categorie vallen
zowel verzekerden die een WGA-loongerelateerde
uitkering ontvangen, als verzekerden die een
WGA‑loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolg
uitkering ontvangen. In Artikel 6 wordt toegelicht hoe
de uitkering wordt berekend.
d.	Categorie IVA: hiertoe behoren verzekerden die volledig
en duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard door
UWV, op grond daarvan een IVA-uitkering toegekend
hebben gekregen en die voldoen aan alle verdere voor
waarden van deze verzekering. De uitkering vangt aan
op het moment van toekenning van de IVA-uitkering,
maar niet eerder dan 24 maanden na de eerste
ziekteverzuimdag. In Artikel 7 staat hoe de uitkering
wordt berekend.
e.	Indien de WGA- of de IVA-uitkering is beëindigd
door afname van de mate van arbeidsongeschiktheid
tot minder dan 35%, bestaat gedurende maximaal
zes maanden recht op doorbetaling van de laatst
uitgekeerde aanvullingsrente. Hieraan is de voorwaarde
verbonden dat de mate van arbeidsongeschiktheid
gedurende die periode minder dan 35% blijft en
er geen recht bestaat op een uitkering uit hoofde
van de WIA-Bodemverzekering zoals beschreven
in Hoofdstuk 4.
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f.	De Excedent Arbeidsongeschiktheidsverzekering keert
uit aan werknemers en ex-werknemers van Verzekering
nemer mits zij, blijkend uit de uit de loonsomopgave van
de betreffende maand, op de eerste ziekteverzuimdag
in dienst waren bij Verzekeringnemer en uit dien hoofde
als verzekerde kunnen worden aangemerkt.
Artikel 6

Berekening van de uitkering
(‘aanvullingsrente’ categorie WGA)
De aanspraak op een aanvullingsrente voor het boven
wettelijk deel van het jaarinkomen voor de categorie
verzekerden die een WGA-uitkering ontvangen wordt
berekend aan de hand van deze formule:
0,70 * (A - F * B) - (F * C)
A =	Verzekerd jaarinkomen (alleen het bovenwettelijk
deel, geïndexeerd)
B =	Werkelijke inkomsten uit arbeid/bedrijf (alleen het
bovenwettelijk deel)
C =	Wettelijk uitkeringen (WGA) en eventuele
pensioenuitkeringen of andere uitkeringen
F =	De correctiefactor in het geval van meerdere dienst
betrekkingen waarvan minimaal een dienstverband
niet verzekerd is. De correctiefactor wordt berekend
door het verzekerd jaarinkomen (berekend op
dagloonbasis) te delen door het ongemaximeerde
WIA-dagloon uit alle dienstbetrekkingen.
F = 1 als de correctiefactor niet van toepassing is.
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4 De WIA-Bodemverzekering
Artikel 8

Beschrijving van de dekking
a.	De verzekerde die door het UWV arbeidsongeschikt
wordt bevonden voor een percentage lager dan 35%,
ontvangt geen WGA-uitkering (of een andere uitkering
uit hoofde van de WIA). De verzekerde komt in dat
geval ook niet in aanmerking voor een aanvullingsrente
van Loyalis uit hoofde van de hiervóór omschreven
dekkingen. Loyalis keert in deze situatie wel uit op basis
van de WIA-Bodemverzekering, mits er aan de overige
voorwaarden wordt voldaan.
b.	Om voor een uitkering uit hoofde van de WIABodemverzekering in aanmerking te komen moet
de verzekerde tenminste 65% van het geïndexeerde
verzekerde jaarinkomen verdienen.

c.	De WIA-Bodemverzekering voorziet in een uitkering
van 80% van het feitelijk/werkelijk loonverlies als
gevolg van arbeidsongeschiktheid van minder dan 35%
gedurende maximaal 10 jaar. De uitkeringsperiode van
10 jaar vangt aan vanaf het tijdstip waarop het dienst
verband van verzekerde is aangepast, waarop hij in
een andere functie is geplaatst, of gerekend vanaf het
tijdstip waarop de IVA- of WGA-uitkering, is beëindigd
door afname van de arbeidsongeschiktheid tot
minder dan 35%.
d.	Indien aan alle voorwaarden is voldaan, bestaat
gedurende maximaal 10 jaar recht op een uitkering
als ‘compensatie van het loonverlies’ door arbeids
ongeschiktheid. Dit wordt nader toegelicht (inclusief
de berekeningswijze van de uitkering) in Artikel 9 van
deze Speciale Voorwaarden.

Artikel 9

Berekening van de uitkering
(‘compensatie loonverlies’)
De compensatie van het loonverlies wordt als volgt
berekend:
	Compensatie loonverlies =
0,80 * [A -/- (maximum van B of C)]
A =	Verzekerd jaarinkomen
(geïndexeerd en niet gemaximeerd)
B =	Verdiend salaris na arbeidsongeschiktheid
(het werkelijk genoten nieuwe loon)
C =	De door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit
(geïndexeerd)

e.	De WIA-Bodemverzekering keert uit aan werknemers
en ex-werknemers van Verzekering-nemer, mits zij
op de eerste ziekteverzuimdag in dienst waren bij
Verzekeringnemer en uit dien hoofde als verzekerde
worden aangemerkt.

Loyalis Verzekeringen
Postbus 4881
6401 JR Heerlen

Waarom Loyalis?

Loyalis levert inkomensaanvullingen die maximaal
aansluiten op de collectieve en sectorale regelingen
van de sector Vervoer.

ASR Schadeverzekering N.V. is gevestigd te Utrecht
en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 30031823.
AFM‑vergunningnummer 12000478.
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