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Het inkomen van uw medewerkers  
goed beschermd bij arbeidsongeschiktheid
Als een van uw medewerkers arbeids
ongeschikt wordt, is dat natuurlijk heel 
vervelend. Het inkomen van uw werk nemer 
kan er dan fors op achteruitgaan. In deze 
brochure leggen we uit hoe u dit voor 
uw mensen kunt voorkomen.

Arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. 
Zeker in de sector Bouw, waar vaak zwaar lichamelijk 
werk wordt verricht. Een medewerker die arbeids-
ongeschikt raakt, heeft recht op een WIA-uitkering. 
Zo’n uitkering is vaak onvoldoende, want deze is 
afhankelijk van de mate waarin de medewerker erin 
slaagt zijn rest verdien capaciteit te benutten. Dat lukt 
lang niet altijd. Met de WIA Aanvullings verzekering 
verzekert u een deel van de inkomensterugval bij 
arbeids ongeschiktheid. Hierdoor heeft uw mede-
werker in elk geval minder financiële zorgen als hij 
onverhoopt uitvalt.
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Loyalis, meer dan een verzekeraar...
Wij zijn een inkomensverzekeraar die voortkomt 
uit de wereld van pensioen en sociale zekerheid. 
Daarom kennen we uw cao en pensioenregeling. 
We weten wat er al geregeld is in de bouwsector en 
wat nog niet. Dat is voordelig. Want door aan te vullen 
op wat er is, verzekert u niet onnodig. Daarnaast 
bieden we handige extra services voor u én voor 
uw medewerkers.

U regelt het met 1 contactpersoon
Als u besluit een overeenkomst met ons af te sluiten, 
dan krijgt u 1 relatie beheerder en/of account
manager. Samen bespreekt u de overeenkomst 
en maakt u afspraken over het informeren van uw 
medewerkers. Hieronder leest u hoe we u daarbij 
ondersteunen.

De communicatie naar uw medewerkers
We gaan ervan uit dat u al uw medewerkers wilt 
informeren over deze gunstige verzekering. 
We helpen u hier graag bij. In overleg met onze 
professionele communicatie adviseurs verstrekken 
we gratis communicatie middelen, zoals brochures, 
banners, filmpjes en teksten over de verzekering.

Voorlichting over stelsel 
bij arbeidsongeschiktheid
Als uw medewerker (langdurig) ziek wordt, komen er 
vroeg of laat vragen over zijn inkomenssituatie, voor 
en na een keuring door UWV. De complexiteit van het 
stelsel, met uitkeringen van meerdere instanties, en 
allemaal verschillende procedures, maakt het voor 
een medewerker erg ingewikkeld om het overzicht 
te krijgen en zijn weg te vinden. Juist omdat arbeids
ongeschikten een kwetsbare groep vormen, en voor 
hun inkomen afhankelijk zijn van uitkerende instanties, 
willen we hen zo goed mogelijk helpen met heldere, 
begrijpelijke informatie.

De medewerkers van onze klantenservice hebben 
een brede kennis van de sociale zekerheid. 
Zij kunnen al heel veel vragen direct beantwoorden. 
En is het antwoord niet te geven, dan wijzen ze 
uw mede werker de weg naar de juiste instantie. 
Een goede voor lichting aan uw medewerkers 
betekent ook gemak voor u. Want hoe meer vragen 
wij beantwoorden, hoe minder een beroep wordt 
gedaan op u.

Juridische bijstand
Kosten verhalen bij aansprakelijkheid
Als een van uw medewerkers uitvalt door een 
ongeluk, gaat uw aandacht natuurlijk in eerste 
instantie uit naar het slachtoffer. Zo’n ernstige 
gebeurtenis heeft vaak ingrijpende consequenties. 
Het leven van uw medewerker en zijn gezin kan er 
door ontregeld raken. Maar ook het werk vraagt uw 
aandacht. Want als iemand voor langere tijd uitvalt, 
moet er direct een vervanger geregeld worden, zodat 
continuïteit gegarandeerd is. 

Vaak is al snel duidelijk of een ander verantwoordelijk 
is voor de gebeurtenis. In dat geval is het niet alleen 
belangrijk dat uw medewerker de tegenpartij aan
sprakelijk stelt om een schade vergoeding te krijgen, 
ook voor u is dat interessant. U kunt namelijk loon en 
reintegratie kosten vergoed krijgen. Gelukkig hoeft 
u niet zelf achter uw schadevergoeding aan te gaan. 
In overleg met u schakelen we het gerenommeerde 
bureau BSA Schaderegeling in voor het verhalen 
van uw loon- en re-integratiekosten, de schade-
vergoeding aan uw medewerker en (als het zover 
komt) onze WGA-kosten.

De medewerkers van BSA Schaderegeling hebben 
niet alleen oog voor de schaderegeling, maar ook 
voor de re-integratie van het slachtoffer. Uw mede-
werker kan via BSA Schaderegeling vrijblijvend in 
contact worden gebracht met een professionele 
coach, die uw medewerker helpt om te gaan met 
de (blijvende) gevolgen van een ongeval, medische 
fout of mishandeling. Zo kan hij verder met zijn 
leven, zijn werkzaamheden eerder hervatten, en is er 
minder kans op vervolgverzuim. 
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De dekkingen
De mantelovereenkomst die Bouwend Nederland heeft afgesloten, is opgebouwd uit 4 inkomensaanvullingen. 
Het is mogelijk om meerdere varianten af te sluiten voor uw organisatie via een collectief of semicollectief 
contract. U kunt ervoor kiezen uw medewerkers zelf (een deel van) de premie te laten betalen. In deze brochure 
leest u wat de verzekering inhoudt en wat er mogelijk is.

Voordelen van de Loyalis WIA Aanvullingsverzekering
  Het inkomen van medewerkers goed beschermd bij arbeidsongeschiktheid
  Flexibel: keuze uit verschillende dekkingen
  5% bonus als de restverdiencapaciteit minstens 50% is benut
  2% vaste jaarlijkse indexatie van de uitkering mogelijk
  Gunstige premie voor leden van Bouwend Nederland
 Bij 80% deelname geldt een nog lagere premie
  5% korting als u ook onze WGA ERD-verzekering heeft

De premie voor een WIA Aanvullingsverzekering is fiscaal aftrekbaar.
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WIA Bodem (0-35%)
Als uw medewerker minder dan 35% arbeids ongeschikt is, ontvangt hij geen WIAuitkering. Hij blijft bij u 
in dienst, maar mogelijk met loonverlies. WIA Bodem vangt dit inkomensverlies op. WIA Bodem vergoedt 
80% van het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Om in aanmerking te komen voor een uitkering dient 
uw medewerker minimaal 65% van zijn oude inkomen te verdienen. U kunt kiezen voor een uitkeringsduur 
van 5 jaar, 10 jaar of tot de wettelijke AOWleeftijd.

100% 

70% 

0% 

loon

1e jaar
Ziekteverzuim

2e jaar
tot AOW-leeftĳd

Inkomen

loon loon

Loyalis WIA Bodem Loyalis WIA Bodem Loyalis WIA Bodem

tot max. 5 jaar tot max. 10 jaar

Deze grafiek is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld:
Hans werkt fulltime en verdient € 40.000 per jaar. 
Na 2 jaar ziekte keurt het UWV hem voor 25% arbeids
ongeschikt. Hij gaat weer voor 30 uur aan het werk 
en verdient dus € 30.000. Uit de WIA Bodem krijgt hij 
gedurende de afgesproken looptijd ook nog € 8.000 
(80% van het inkomens verlies van € 10.000). 
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WGA Hiaat Standaard of Uitgebreid
Als uw medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, krijgt hij een WGAuitkering van het UWV. Als uw 
arbeidsongeschikte medewerker niet of onvoldoende werkt, wordt zijn WGAuitkering gebaseerd op het 
minimumloon. Dit betekent in veel gevallen een fors loonverlies. De WGA Hiaat Standaard compenseert dit 
grotendeels.

We bieden deze varianten aan met een standaard en een uitgebreide dekking:
•  WGA Hiaat Standaard: de hoogte van de uitkering wordt gerelateerd aan de mate van arbeids ongeschiktheid.
•  WGA Hiaat Uitgebreid: vult de WGAuitkering aan tot minimaal 70% van het maximum dagloon. Ook is er 

5% werkbonus meeverzekerd als uw medewerker minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benut.

100% 

70% 

0% 
AOW-leeftĳd

Inkomen

UWV Loyalis WGA Hiaat Standaard

Loyalis WGA Hiaat Uitgebreid

UWV

Boven max. dagloon

1e jaar
Ziekteverzuim

2e jaar
max. 2 jaar

loon loon

Deze grafiek is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld WGA Hiaat Standaard
Linda werkt 32 uur en verdient € 35.000. Ze wordt ziek 
en wordt na 2 jaar ontslagen. Het UWV bepaalt dat 
ze voor 50% arbeidsongeschikt is. Daarom ontvangt 
ze eerst een loongerelateerde WGA-uitkering van 
€ 24.500 (70% van het laatst verdiende loon) en 
daarna een WGAvervolg uitkering van € 8.124,48 
(35% van het minimum loon). Een enorm inkomens
verlies dus. WGA Hiaat Standaard vangt deze 
inkomens terugval deels op. De WGA Hiaat Standaard 
uitkering is: 70% van (€ 35.000 verminderd met de 
rest verdien capaciteit) - WGA-vervolguitkering.

70% (€ 35.000 - € 17.500) - € 8.124,48 = € 4.125,52

Nieuw inkomen zonder werk:
€ 8.124,48 + € 4.125,52 = € 12.250 = 35%

Rekenvoorbeeld WGA Hiaat Uitgebreid
Met WGA Hiaat Uitgebreid krijgt Linda, bovenop 
de WGA-vervolguitkering van het UWV, een Loyalis 
uitkering van: 70% van € 35.000 – het nieuwe inkomen 
– WGA-vervolguitkering en eventueel arbeids-
ongeschiktheids pensioen. 

Nieuw inkomen zonder werk:
€ 24.500 = 70%
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WIA Excedent Standaard of Uitgebreid
Medewerkers die meer verdienen dan het maximum dagloon lopen extra financieel risico. Over het bedrag 
boven dit maximum dagloon wordt geen WIA-uitkering verstrekt. De WIA Excedent Standaard compenseert dit 
tekort. U kunt kiezen uit een standaard en uitgebreide dekking:
•  De WIA Excedent Standaard: de hoogte van de uitkering wordt gerelateerd aan de mate van arbeids-

ongeschiktheid.
•  De WIA Excedent Standaard 80: keert, aanvullend op de WIA Excedent Standaard, nog eens 10% uit van 

het totale inkomen, gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid.
•  De WIA Excedent Uitgebreid: keert 70% uit van het inkomen boven het maximumdagloon.
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Deze grafiek is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld:
Sarah werkt fulltime en verdient € 90.000. Ze raakt 
voor 50% arbeidsongeschikt. Voor de overige 50% 
blijft ze in dienst van haar werkgever. De uitkering 
van het UWV is 70% van het maximum dagloon 
van € 66.956 – 50% restverdiencapaciteit). Over het 
bedrag boven het maximum dagloon, dus € 23.044, 
kan ze een beroep doen op de WIA Excedent. 
De WIA Excedent vult het inkomen aan met 70% van 
het bedrag boven het maximum dagloon, rekening 
houdend met het arbeids ongeschiktheids percentage 
van 50%. Ze krijgt hieruit dus (70% van € 23.044) 
× arbeids ongeschiktheids percentage van 50% = 
€ 8.065,40.

Haar inkomen wordt nu: € 45.000,00 (dienst-
verband werkgever) + € 23.434,60 (uitkering UWV) 
+ € 8.065,40 (uitkering WIA Excedent) = € 76.500 
(=85%). 
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WIA Excedent 80
WIA Excedent 80 vult de WIAuitkering aan tot maximaal 80% van het verzekerde inkomen. We vergoeden 
10% (5% bij volledige en duurzame arbeids ongeschiktheid) van het verzekerde inkomen x het percentage 
arbeidsongeschiktheid. Deze aan vulling geldt ook voor de medewerkers die minder verdienen dan het 
maximum dagloon. Bovendien is er 5% werkbonus meeverzekerd als uw medewerker minimaal 50% van zijn 
restcapaciteit benut.

100% 
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Inkomen
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Deze grafiek is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld:
Als Sarah uit het vorige rekenvoorbeeld bovenop 
de WIA Excedent ook nog een uitkering vanuit de 
WIA Excedent 80 krijgt, dan vullen we het loon verlies 
(in dit geval € 45.000) aan met de maximale 10%, dus 
€ 4.500. Daar bovenop krijgt ze nog 5% werkbonus 
(van het loonverlies), omdat ze meer dan 50% van 
haar rest verdien capaciteit invult. Dit is dus nog eens 
€ 2.250. 
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Afspraken en voorwaarden
Onze WIA Aanvullingsverzekering biedt financiële 
zekerheid voor uw medewerkers. Daar horen ook 
een aantal afspraken en voorwaarden bij, die voor 
u en/of uw medewerkers relevant zijn. We lichten ze 
hieronder toe.

Aanvraag en accepatie
Al uw medewerkers (ongeacht leeftijd, geslacht 
of beroep) worden bij aanvang van het contract 
zonder meer geaccepteerd en zijn collectief 
verzekerd. Ze hoeven dus geen medische vragen te 
beantwoorden. Daarop gelden 2 uitzonderingen. 
De verzekering komt niet tot uitkering als 
•  een medewerker verzuimt door ziekte op de 

ingangsdatum van de verzekering én deze ziekte 
later leidt tot arbeidsongeschiktheid

•  een medewerker op de ingangsdatum van de 
verzekering al arbeidsongeschikt is. 

Als er al aanspraken op verzekeringsuitkeringen 
voor rekening en risico van een andere verzekeraar 
zijn, dan zijn deze volledig van dekking uitgesloten. 
Hebben medewerkers een overeenkomst met de 
andere verzekeraar? Dan melden zij zich daar als ze 
op de ingangsdatum van uw overeenkomst met ons 
verzuimen door ziekte.

Voor wie betaalt u geen premie? 
Medewerkers zonder verzekerbaar belang zijn niet 
verzekerd. Dit zijn in elk geval medewerkers met een 
0uren contract. Vanaf 5 jaar voorafgaand aan de 
pensioengerechtigde leeftijd wordt de WGA Hiaat 
premievrij voortgezet. Vanaf 2 jaar voorafgaand aan 
de pensioengerechtigde leeftijd worden de WIA Basis 
en de WIA Excedent premievrij voortgezet. Bij de 
berekening van de genoemde premies houden we 
hier rekening mee.

Contractduur en premiegarantie
De contractduur is 3 jaar. Bij het afsluiten van de 
verzekering stellen we het premiepercentage vast, 
dat gedurende de hele looptijd (dus 3 jaar) geldig is. 
Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent.

Combinatiekorting
Als u meerdere schadeverzekeringen bij ons afsluit, 
profiteert u mogelijk van een combinatiekorting 
van 5%. Dit betekent dat als u, naast een WGA ERD-
verzekering, ook de WIA Aanvullings verzekering 
afsluit, u een extra korting van 5% krijgt zolang beide 
producten gezamenlijk lopen. De combinatie korting 
geldt echter niet als u alleen een combinatie van 
WIA Aanvullings verzekeringen bij ons afsluit.

Collectieve overeenkomst
De WIA Aanvullingsverzekering is collectief of 
semicollectief af te sluiten. Bij een collectieve 
overeenkomst betaalt de werkgever de premie voor 
al zijn medewerkers. U kunt ervoor kiezen uw mede
werkers zelf (een deel van) de premie te laten betalen. 
Dat kunt u zelf regelen met uw medewerkers.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Vanaf het moment dat een (gedeeltelijk) arbeids
ongeschikte medewerker een WIA-toekenning 
heeft ontvangen, betaalt u voor hem (gedeeltelijk) 
geen premie meer voor zijn verzekering . Een 
duidelijk voordeel voor u: uw (ex)medewerker is wel 
verzekerd, zonder dat u premie voor hem betaalt.
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Premies
Deze premies gelden exclusief voor leden van Bouwend Nederland. 

WIA Bodem 
Indexatie

Dekkings soort Contract soort
0%  
index

2%  
index Premie grondslag

Combinatie
mogelijkheden

Uitkeringsduur 5 jaar Collectief 0,11% 0,13% Totaal 
ongemaximeerd 
inkomen

WGA Hiaat 
WIA ExcedentCollectief 50 - 80% 0,12% 0,14%

Semi-collectief 0,14% 0,16%
Uitkeringsduur 10 jaar Collectief 0,20% 0,23% Totaal 

ongemaximeerd 
inkomen

WGA Hiaat 
WIA ExcedentCollectief 50 - 80% 0,21% 0,23%

Semi-collectief 0,23% 0,28%
Uitkeringsduur tot de 
wettelijk vast gestelde 
pensioen gerechtigde leeftijd

Collectief 0,32% 0,37% Totaal 
ongemaximeerd 
inkomen

WGA Hiaat 
WIA ExcedentCollectief 50 - 80% 0,34% 0,39%

Semi-collectief 0,39% 0,45%

WGA Hiaat Standaard
Indexatie

Dekkings soort Contract soort
0%  
index

2%  
index Premie grondslag

Combinatie
mogelijkheden

WGA Hiaat Standaard 
incl. werkbonus 5%

Collectief 0,15% 0,20% Inkomen 
gemaximeerd 
op maximum-
loon Sociale 
Verzekeringen

WIA Bodem 
WIA ExcedentCollectief 50 - 80% 0,17% 0,21%

Semi-collectief 0,19% 0,23%
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WGA Hiaat Uitgebreid
Indexatie

Dekkings soort Contract soort
0%  
index

2%  
index Premie grondslag

Combinatie
mogelijkheden

WGA Hiaat Uitgebreid 
incl. werkbonus 5%
Aanvullend op AOPregeling 
BPF Bouw

Collectief 0,34% 0,41% Inkomen 
gemaximeerd 
op maximum-
loon Sociale 
Verzekeringen

WIA Bodem 
WIA ExcedentCollectief 50 - 80% 0,36% 0,43%

Semi-collectief 0,41% 0,50%

WGA Hiaat Uitgebreid 
incl. werkbonus 5%
Zonder AOPregeling 
BPF Bouw

Collectief 0,42% 0,51% Inkomen 
gemaximeerd 
op maximum-
loon Sociale 
Verzekeringen

WIA Bodem 
WIA ExcedentCollectief 50 - 80% 0,44% 0,54%

Semi-collectief 0,51% 0,62%

WIA Excedent Standaard
Indexatie

Dekkings soort Contract soort
0%  
index

2%  
index Premie grondslag

Combinatie
mogelijkheden

WIA Excedent 70% 
Standaard
incl. werkbonus 5%

Collectief 1,84% 2,22% Inkomen boven 
het maximumloon 
Sociale 
Verzekeringen

WIA Bodem 
WGA HiaatCollectief 50 - 80% 1,94% 2,35%

Semi-collectief 2,21% 2,67%

WIA Excedent 80%
incl. werkbonus 5%
(10% aanvulling op WIA 
Excedent 70 Standaard)* 

Collectief 0,24% 0,30% Totaal 
ongemaximeerd 
inkomen

WIA Excedent 
70% StandaardCollectief 50 - 80% 0,25% 0,31%

Semi-collectief 0,29% 0,36%

*  Beschikbaar voor alle medewerkers, ongeacht inkomen. In geval van IVA bedraagt de (aanvullende) uitkering 5% in plaats van 10%.
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WIA Excedent Uitgebreid
Indexatie

Dekkings soort Contract soort
0%  
index

2%  
index Premie grondslag

Combinatie
mogelijkheden

WIA Excedent 70%
Uitgebreid 
incl. werkbonus 5%
(uitsluitend in combinatie 
met WGA Hiaat Uitgebreid)

Collectief 1,93% 2,38% Inkomen boven 
maximumloon 
Sociale 
Verzekeringen

WIA Bodem 
WIA ExcedentCollectief 50 - 80% 2,02% 2,51%

Semi-collectief 2,31% 2,86%

Alle genoemde premiepercentages zijn inclusief opslag voor doorlopende provisie (10%) en marketing
vergoeding (1%). De genoemde premiepercentages zijn gebaseerd op jaarbetaling (vooraf). Betaling per 
maand of kwartaal is mogelijk tegen premieopslag (5% resp. 3%).
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Uw gids in 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  
nuts bedrijven, 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  
inkomens zekerheid, staan we voor u klaar. Met meer dan 150 specialisten. 

Ga naar loyalis.nl/wiaaanvullingsverzekeringbnl

Verzekering afsluiten?
Kiest u voor de WIA Aanvullingsverzekering van 
Loyalis? Dan maken we met u duidelijke werk
afspraken, waarin we specifiek beschrijven wat er per 
onderwerp te gebeuren staat. Zo weet u wat we van u 
verwachten, maar ook wat u van ons kunt verwachten. 
Na het afsluiten van de verzekering ontvangt u van 
ons een definitief overzicht met de dekking en daarbij 
behorende premie. Daarnaast onderhoudt u nauw 
contact met uw aan gewezen contactpersoon binnen 
onze organisatie. 

We helpen u graag verder
Op loyalis.nl/wiaaanvullingsverzekeringbnl vindt 
u meer informatie over de verzekeringen. Of neem 
contact op met onze afdeling Deskaccount manage-
ment, bereikbaar op werkdagen van 8 tot 17.30 uur 
op telefoonnummer 045 645 93 20 of via 
accountmanagement@loyalis.nl. 

http://loyalis.nl/wia-aanvullingsverzekering-bnl
http://loyalis.nl/wia-aanvullingsverzekering-bnl
mailto:accountmanagement%40loyalis.nl?subject=
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