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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. Wordt u 35% of meer arbeidsongeschikt?
Dan ontvangt u van de overheid een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Maar deze uitkering
is gemaximeerd tot de zogeheten WIA-loongrens. Voor het loon dat u verdiende boven deze WIA-loongrens, krijgt u geen
uitkering. Daarom biedt uw werkgever u een verzekering aan voor dit deel van uw loon: de WIA-aanvullingsverzekering
boven de WIA-loongrens. In deze brochure leest u wat u van deze verzekering kunt verwachten.

Wat is de WIA-loongrens?
De WIA-loongrens is het maximale bedrag waarop het UWV de WIA-uitkeringen baseert. De grens wordt vastgesteld door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en kunt u vinden op www.goudse.nl/wia. De WIA-loongrens is in 2021 vastgesteld
op € 58.307,40.

Wanneer keert de verzekering uit?
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. Bent u 35% of meer arbeidsongeschikt? En verdiende u meer dan de
WIA-loongrens in het jaar voorafgaand aan de dag dat u ziek werd? Dan is dat het moment dat de verzekering begint uit te keren.
Tenzij uw werkgever heeft gekozen voor een eigenrisicoperiode.

Wat krijg ik van de verzekering?
Financiële aanvulling
De uitkering van de WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens hangt voor een belangrijk deel af van hoeveel u
arbeidsongeschikt bent. Daarnaast speelt de dekking die uw werkgever heeft gekozen een rol, dit kan 70%, 75% of 80% zijn. Zolang
u recht heeft op een WIA-uitkering, vult de WIA-aanvullingsverzekering onder de WIA-loongrens uw inkomen aan met minimaal 28%
en maximaal 80% van het salaris dat u verdiende boven de WIA-loongrens.
De uitkering loopt door tot de maximale eindleeftijd die uw werkgever heeft gekozen.
Persoonlijke WIA-coach
De verzekering biedt u meer dan een financiële bijdrage. 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 de coach u inzicht geven in uw nieuwe financiële situatie.

Rekenvoorbeeld
Jan verdient € 100.000,- bruto per jaar als hij ziek wordt. Hij is dan 55 jaar oud. Na twee jaar ziekte keurt het UWV hem voor 90%
arbeidsongeschikt. Maar niet duurzaam: het UWV verwacht dat Jan binnen vijf jaar weer kan gaan werken. Omdat hij dat nu niet kan,
ontvangt hij na de loongerelateerde uitkering de loonaanvullingsuitkering van de overheid. Toch is zijn inkomensverlies groot.
Inkomensverlies
Jan krijgt eerst twee maanden een wettelijke uitkering van € 43.731,- en daarna € 40.815,- tot de volgende UWV-keuring.
De uitkering bedraagt namelijk eerst 75% en daarna 70% van de WIA-loongrens. Zijn inkomensverlies is na de eerste twee maanden
€ 59.185,-. Hij kan de studie van zijn kinderen niet meer betalen en moet zijn huis te koop zetten.
Oplossing
Door de verzekering krijgt Jan een uitkering van € 29.185,- bruto. Dat is 70% (dekking gekozen door zijn werkgever) maal
€41.693,- (het deel van zijn salaris boven de WIA-loongrens) maal 100% (uitkeringspercentage voor iemand die 90%
arbeidsongeschikt is). Zijn totale inkomen wordt daarmee € 70.000,-.

Inkomen Jan bij arbeidsongeschiktheid
€ 100.000,-
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■ WGA-loongerelateerde uitkering 70%
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Meer weten

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

Zelf rekenen?

Treedt u uit dienst bij uw werkgever? Dan bent u niet meer

Uw salaris, het percentage arbeidsongeschiktheid en soms ook

verzekerd. Maar als u op dat moment al ziek of gedeeltelijk

hoeveel u nog kunt werken, bepalen samen welke uitkeringen

arbeidsongeschikt bent, houdt u wel recht op deze uitkering.

u ontvangt van de overheid en van De Goudse. Onze WIA-

Vraag uw eventuele nieuwe werkgever of u via hem weer

calculator maakt uw financiële situatie inzichtelijk. Vraag uw

verzekerd bent.

werkgever naar de link om de WIA-calculator te gebruiken als u
precies wilt weten wat arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen

Alle salarissen kunnen worden verzekerd. Maar er geldt wel een

kan betekenen.

maximaal verzekerd bedrag. Uw werkgever weet of er voor uw
salaris een maximum van toepassing is.

Waarom sluit mijn werkgever deze verzekering voor mij af?
Met deze verzekering biedt uw werkgever u een financiële

Deze verzekering valt onder de Pensioenwet. Daarom spreken

aanvulling. U hoeft niet medisch gekeurd te worden en ook geen

we wettelijk gezien niet van een verzekering maar van een

gezondheidsverklaring in te vullen als u zich tijdig aanmeldt.

pensioentoezegging/regeling. Dat heeft vooral gevolgen voor de

Dat komt omdat het een collectieve verzekering is.

manier waarop u informatie krijgt over het product. Wilt u meer
weten over de Pensioenwet? Kijk op
www.goudse.nl/pensioenwet-en-wia.

Wij zijn …
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als
kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm
gegroeid en is er veel veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan
het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap.
Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoefte aan
iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en
mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in
staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen.
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