
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid
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WIA: financiële zekerheid is mogelijk

In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken  
naar vermogen centraal. Is een van uw medewerkers arbeidsongeschikt?  
Dan kijkt de wet naar wat hij nog wél kan, in plaats van naar wat hij niet meer 
kan. In de WIA kunnen werknemers echter geconfronteerd worden met een  
forse terugval in inkomen. En dat is natuurlijk minder goed nieuws. Fortis ASR 
biedt een aantal verzekeringen om dit inkomensverlies voor uw werknemers 
zo goed mogelijk op te vangen. En daarbij vindt u bij Fortis ASR de mogelijk-
heid om het WGA-risico te verzekeren dat u als werkgever zelf wilt dragen.

twee jaar loondoorbetaling werkgever

WIA-beoordeling door UWV

35-80% arbeidsongeschikt/
Volledig arbeidsongeschikt niet duurzaam

Volledig arbeidsongeschikt
en duurzaam

WW Werken bij
(andere) werkgever

WGA-loongerelateerde uitkering IVA 

WGA-vervolguitkering of loonaanvullingsuitkering

0-35% arbeidsongeschikt

IVA = Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

WGA = Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

U kunt bij Fortis ASR terecht voor de volgende  
WIA-verzekeringen: 
• WGA Eigen risicoverzekering 
• WGA Gatverzekering 
• WGA Gatverzekering uitgebreid
• WIA Aanvullingsverzekering 
• WIA Aanvullingsverzekering uitgebreid 
• WIA Excedentverzekering 
• Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten

Wettelijke regeling
Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid volgt de  
WIA-beoordeling door het UWV. Het UWV bepaalt of een  
werknemer niet (dat wil zeggen voor minder dan 35%)  
arbeidsongeschikt is, gedeeltelijk of volledig maar niet duur-
zaam arbeidsongeschikt is (en dus in de WGA komt) of dat de  
werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. In het 
laatste geval heeft de werknemer recht op een IVA-uitkering. 
De hoogte van de uitkering in de WGA bedraagt maximaal 
70% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon. In de IVA 
ontvangt men 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) 
loon.
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Voordelen van de Fortis ASR WIA-verzekeringen
• Dekking tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid 
• Vast premiepercentage, dus geen (financiële)  

tegenvallers 

• Ondersteuning bij re-integratie van (gedeeltelijk)  
arbeidsongeschikte werknemers 

• Behoud koopkracht door mogelijkheid indexering  
van de uitkering 



4

WGA Eigen risicoverzekering

Werknemers die arbeidsongeschikt worden en beroep doen op de WIA, krijgen 
een uitkering van de overheid. Voor werknemers die volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt zijn geworden, is dat een IVA-uitkering. De werknemers  
die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden of volledig maar niet duur-
zaam, krijgen een WGA-uitkering. Om deze uitkeringen te kunnen doen, 
brengt de overheid bij u als werkgever jaarlijks een WIA-basis en een WIA- 
gedifferentieerde premie in rekening. De hoogte van de premie is afhankelijk 
van de totaal in Nederland uit te keren WIA-uitkeringen. De premie verandert 
dus jaarlijks omdat het totaal aan uitkeringen jaarlijks anders is. 

Zekerheid over uw premie 
Wilt u precies weten waar u als werkgever aan toe bent en 
welke premie u per jaar moet betalen? Dan kunt u ervoor 
kiezen eigen risicodrager WGA te worden. Dat eigen risico 
verzekert u vervolgens met de WGA Eigen risicoverzekering 
van Fortis ASR. U betaalt dan alleen de WIA-basispremie
aan de overheid en in plaats van de WGA-gedifferentieerde 
premie betaalt u een verzekeringspremie die meestal lager ligt.

Bent u eigen risicodrager en komt één van uw werknemers in 
de WGA, dan bent u als werkgever gedurende de eerste tien 
jaar verantwoordelijk voor het betalen van de WGA-uitkering 
aan uw (ex-)werknemer. Met de WGA Eigen risicoverzekering 
van Fortis ASR hoeft u deze lasten niet zelf te dragen, maar 
worden deze gedekt door uw verzekering. Bij uw WGA Eigen 
risicoverzekering krijgt u een garantieverklaring, die u aan de 
Belastingdienst moet toezenden om toestemming te krijgen 
om eigenrisicodrager te worden. Door deze garantieverklaring 

zijn uw arbeidsongeschikte medewerkers verzekerd van een 
WGA-uitkering op het moment dat uw bedrijf onverwachts 
failliet gaat, in surseance van betaling wordt gesteld, enzo-
voort.

Begeleiding van zieke werknemers 
Ook kunt u rekenen op begeleiding van uw zieke medewerkers 
door Fortis ASR. Het UWV (de overheid) biedt u deze service 
niet. Samen met u streeft Fortis ASR ernaar uw arbeids- 
ongeschikte medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk 
te krijgen. U profiteert van de jarenlange ervaring die Fortis 
ASR heeft als het gaat om re-integratie van arbeidsongeschikte
medewerkers. Hiermee houdt u de re-integratie in eigen hand 
en kunt u veel geld besparen.

Juridische ondersteuning
Zowel uzelf als uw werknemer heeft bepaalde verplichtingen 
als het gaat om re-integratie. Wanneer een werknemer niet 
voldoende meewerkt aan zijn re-integratie kan er een geschil 
ontstaan tussen u en uw werknemer. Fortis ASR staat u dan 
bij. Met juridische hulp of praktische ondersteuning, bijvoor-
beeld in de vorm van een conflictbemiddelaar.

Uitlooprisico gedekt
Bevalt het eigenrisicodragerschap u niet, dan kunt u na afloop 
van de contractperiode altijd terug naar het publieke bestel. 
Fortis ASR dekt dan het zogenaamde uitlooprisico. Dit betekent 
dat als u werknemers heeft die binnen de contractperiode ziek 
zijn geworden en een WGA-uitkering ontvangen, hun uitkering 
doorbetaald krijgen van Fortis ASR.

Voordelen van de Fortis ASR WGA Eigen risico- 
verzekering  
• Vaste verzekeringspremie in plaats van een variabele 
 UWV-premie 
• Intensieve begeleiding zieke medewerkers
•  Juridische en praktische ondersteuning bij arbeidsconflict
• Uitlooprisico gedekt
• Zeer flexibele betalingsmogelijkheden in geval van 

schade: aan u als werkgever of aan het UWV. Dit mag 
 per periode per ziektegeval verschillen. 
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WGA Gatverzekering

Aanvankelijk ontvangt een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer         
(35 tot 80% arbeidsongeschikt) in de WGA een loongerelateerde uitkering   
van de overheid. Deze uitkering duurt een half tot vijf jaar, afhankelijk van de  
leeftijd. In 2008 wordt dit maximaal 38 maanden en is de uitkering afhankelijk 
van het arbeidsverleden. Als de werknemer na deze periode zijn restverdien-
capaciteit voor minder dan 50% benut, krijgt hij een vervolguitkering. Deze 
vervolguitkering is niet meer dan een percentage van het minimumloon. Het 
uiteindelijke percentage is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidklasse 
waarin de werknemer zit. In de Uitkeringstabel minimumloon (pagina zes) zijn 
de percentages weergegeven.

Voordelen van de Fortis ASR WGA Gatverzekering 
• Extra vangnet voor werknemers die hun restverdien-
 capaciteit niet voldoende kunnen benutten en daardoor 

een zeer lage vervolguitkering ontvangen
• Ondersteuning bij voorkomen arbeidsongeschikt-
 heid en hulp bij re-integratie
• Behoud koopkracht door jaarlijkse verhoging van 
 de uitkering met de WIA-loonindex

Aanvulling voor werknemers
De Fortis ASR WGA Gatverzekering is bedoeld voor werk- 
nemers die in de WGA zitten en er financieel fors op achteruit 
zijn gegaan door de lage vervolguitkering van de overheid. 
De verzekering vult het inkomen van deze werknemers aan tot 
maximaal 70% voor het gedeelte dat ze arbeidsongeschikt zijn.
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Rekenvoorbeeld WGA Gatverzekering
Stel, Sander is een medewerker die € 40.000 verdient en  
na twee jaar ziekte door het UWV voor 70% arbeidsongeschikt 
bevonden wordt. Zijn restverdiencapaciteit (wat hij nog zou 
kunnen verdienen) bedraagt dus € 12.000. Sander maakt geen 
gebruik van zijn restverdiencapaciteit. Na de loongerelateerde 
uitkering krijgt hij een vervolguitkering van € 16.858 (minimum-
loon) x 50,75% (dit is het uitkeringspercentage bij 70% 
arbeidsgeschiktheid) = € 8.555. Sander heeft de WGA 
Gatverzekering afgesloten bij Fortis ASR. 

Deze verzekering vult de wettelijke vervolguitkering aan 
tot € 20.300 (40.000 x 70% x 72,5%). Omdat Sander de 
vervolguitkering ontvangt van het UWV, keert de verzekering 
uit: € 20.300 - € 8.555 (vervolguitkering) = € 11.744.

Loondoorbetaling
werkgever

Loondoorbetaling
werkgever

Loongerelateerde
periode

Loonaanvullings-
periode

€ 40.000 € 28.000 € 28.000

€ 11.744

€ 8.555

       Uitkering Fortis ASR WGA Gatverzekering

Uitkeringstabel minimumloon

Percentage arbeidsongeschiktheid Percentage uitkering

35-45% 28%

45-55% 35%

55-65% 42%

65-80% 50,75%
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Loondoorbetaling
werkgever

Loondoorbetaling
werkgever

Loongerelateerde
periode

Loonaanvullings-
periode

€ 40.000 € 28.000 € 19.600

       Uitkering Loon Fortis ASR WIA-Aanvullingsverzekering

€ 12.000

€ 1.400

€ 19.600

€ 12.000

€ 1.400

Aanvulling voor werknemers
De Fortis ASR WGA Gatverzekering uitgebreid is bedoeld 
voor werknemers die in de WGA zitten en er financieel fors 
op achteruit zijn gegaan door de lage vervolguitkering van de 
overheid. De verzekering vult het inkomen van deze werknemers 
aan tot minimaal 70% van hun oude (gemaximeerde) loon. 
Daar komt 5% bij op het moment dat zij minimaal 50% verdienen 
van hetgeen zij nog zouden kunnen verdienen. Deze financiële 
beloning gaat al in tijdens de periode dat deze werknemers de 
loongerelateerde WGA-uitkering van de overheid ontvangen.

Rekenvoorbeeld WGA Gatverzekering uitgebreid  
(helemaal geen werk)
Stel, Sander is een medewerker die € 40.000 verdient en na 
twee jaar ziekte door het UWV voor 70% arbeidsongeschikt 
bevonden wordt. Volgens het UWV zou hij dus nog € 12.000 
kunnen verdienen (30% van € 40.000). Als Sander helemaal 
geen werk weet te vinden, dan krijgt hij van de overheid na een 
eventuele loongerelateerde uitkering geen loonaanvullingsver-
zekering, maar alleen een vervolguitkering van slechts 50,75% 
van het minimumloon. Dit is € 8.555. De WGA Gatverzekering 
uitgebreid vult deze vervolguitkering aan volgens de volgende 
formule: 70% van (oud gemaximeerd loon - nieuw loon) - 
UWV-uitkering. Dat is dus 70% van (€ 40.000 - 0) - € 8.555 =  
€ 19.445. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

WGA Gatverzekering uitgebreid

U kunt voor uw werknemers ook een Fortis ASR WGA Gatverzekering uit- 
gebreid afsluiten. Net als bij de gewone WGA Gatverzekering voorkomt deze 
verzekering dat uw gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer na afloop van zijn 
loongerelateerde WGA-uitkering sterk in inkomen terugvalt als hij geen werk 
weet te vinden. Anders dan bij de gewone WGA Gatverzekering keert de 
WGA Gatverzekering uitgebreid meer uit, als de werknemer voldoende 
inkomen uit werk heeft. Werken wordt op deze manier extra gestimuleerd.

Rekenvoorbeeld WGA Gatverzekering uitgebreid 
(aan het werk)
Stel, Sander is een medewerker die € 40.000 verdient en na 
twee jaar ziekte door het UWV voor 70% arbeidsongeschikt 
bevonden wordt. Volgens het UWV zou hij dus nog € 12.000 
kunnen verdienen (30% van € 40.000). Als Sander werk weet 
te vinden dat hem € 12.000 salaris oplevert, dan krijgt Sander 
van de overheid een WGA-uitkering van 70% van € 40.000 -  
€ 12.000 = € 19.600. Vanuit de WGA Gatverzekering uitgebreid 
krijgt hij daarbovenop 75% van (oud gemaximeerd loon - nieuw 
loon) - UWV-uitkering. Dat is dus 75% van (€ 40.000 - € 12.000) 
- € 19.600 = € 1.400. Schematisch ziet dit als er volgt uit:

Voordelen van de Fortis ASR WGA Gatverzekering  
uitgebreid
• Zekerheid van minimaal 70% van het laatstverdiende loon
• Voorkomt extreme terugval in inkomen als werknemer 
 geen werk kan vinden
• Extra financiële beloning bij inkomen uit werk
• Behoud koopkracht door jaarlijkse verhoging uitkering



8

Voordelen van de Fortis ASR WIA Aanvullings-
verzekering 
• Maximaal 10% van het oude loon bovenop de over-

heidsuitkering
• Uitkering bij WGA en IVA
• Mogelijkheid tot behoud van koopkracht door jaarlijkse 

verhoging van de uitkering met 2% of 3%

Rekenvoorbeeld WIA Aanvullingsverzekering
Stel: Sander heeft een inkomen van € 40.000 en wordt voor 
70% arbeidsongeschikt. Hij kan hierbij zijn restverdiencapaci-
teit volledig benutten. Hij ontvangt een loongerelateerde uit-
kering van € 19.600 en zijn loonaanvullingsuitkering bedraagt  
€ 19.600 (70% van het gedeelte dat hij arbeidsongeschikt is). 
Dankzij de WIA Aanvullingsverzekering die zijn werkgever 
heeft gesloten, wordt het inkomen van Sander aangevuld 
met € 2.900 (72,5% van € 4.000).

WIA Aanvullingsverzekering

De overheid keert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid nooit meer uit  
dan 70% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon. Mensen die langdurig 
en volledig arbeidsongeschikt zijn, krijgen 75% van hun laatst verdiende  
(gemaximeerde) loon vanuit de IVA. Om arbeidsongeschikte werknemers extra 
financiële lucht te verschaffen kunt u een Fortis ASR WIA Aanvullingsverzeker-
ing afsluiten. Met deze verzekering wordt het inkomen bij arbeidsongeschikt-
heid aangevuld met maximaal 10% van het oude inkomen.

Loondoorbetaling
werkgever

Loondoorbetaling
werkgever

Loongerelateerde
periode

Loonaanvullings-
periode

€ 40.000 € 28.000 € 19.600

       Uitkering Loon Fortis ASR WIA-Aanvullingsverzekering

€ 12.000

€ 2.900

€ 19.600

€ 12.000

€ 2.900



9

Loondoorbetaling
werkgever

Loondoorbetaling
werkgever

Loongerelateerde
periode

Loonaanvullings-
periode

€ 40.000 € 28.000 € 19.600

       Uitkering Loon Fortis ASR WIA-Aanvullingsverzekering

€ 12.000

€ 8.000

€ 19.600

€ 12.000

€ 8.000

Makkelijk
De WIA Aanvullingsverzekering uitgebreid blinkt uit in eenvoud. 
U hoeft zich niet te wagen aan ingewikkelde berekeningen: de 
uitkering is een vast percentage van het loon en de uitkerings-
mogelijkheden zijn duidelijk. Uw werknemer heeft altijd recht 
op een uitkering, ongeacht of hij nog arbeid verricht. Bij 0 tot 
35% arbeidsongeschiktheid krijgt de werknemer geen uitkering. 
Bij 35 tot 55% arbeidsongeschiktheid ontvangt hij een uitkering 
van 50% van het verzekerde bedrag. Is de werknemer voor 
meer dan 55% arbeidsongeschikt, dan krijgt hij een uitkering 
van 100% van het verzekerde bedrag.

Rekenvoorbeeld WIA Aanvullingsverzekering uitgebreid
In het geval van Sander, een arbeidsongeschikte werknemer 
met een salaris van € 40.000, levert dit op jaarbasis de volgende 
uitkeringsbedragen op, die bovenop de uitkering van de 
overheid komen:

Grafisch weergegeven is Sanders inkomen bij 70% arbeids-
ongeschiktheid met een 20% WIA Aanvullingsverzekering  
uitgebreid als volgt. Hierbij gaan we er vanuit dat Sander  
zijn restverdiencapaciteit volledig weet te benutten.

WIA Aanvullingsverzekering uitgebreid

U kunt voor uw werknemers ook een Fortis ASR WIA Aanvullingsverzekering 
uitgebreid afsluiten. Deze verzekering laat de wetgeving los en verzekert  
een vast percentage van het loon. Wel zo makkelijk. Arbeidsongeschikte 
medewerkers zijn zo verzekerd van een vaste uitkering. U kunt kiezen uit  
een aanvulling van 10%, 15% of 20%. Hoeveel uw werknemers precies 
ontvangen, hangt af van het percentage dat ze arbeidsongeschikt zijn.

Voordelen van de Fortis ASR WIA Aanvullings-
verzekering uitgebreid
• De uitkering is een vast percentage van het loon
• Keuze uit verschillende aanvullingspercentages
• Uitkering bij WGA en IVA

 10% 15%  20%  

 verzekerd verzekerd verzekerd

  0  –  35% arbeidsongeschikt 0 0 0

35 –  55% arbeidsongeschikt € 2.000 €  3.000 €  4.000

55 –  100% arbeidsongeschikt € 4.000 €  6.000 €  8.000
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Excedentverzekering Situatie 1
Stel nu dat werknemer Sander € 100.000 verdient en voor 
50% arbeidsongeschikt wordt. Hij kan dus nog € 50.000  
verdienen en doet dit ook. Hij ontvangt een uitkering van de 
overheid, te weten € 45.017 x 35% (= € 15.756). Sander’s  
werkgever heeft een WIA Excedentverzekering afgesloten  
met een aanvulling tot 80% over het geleden inkomensverlies. 
Zijn inkomen wordt dankzij de WIA Excedentverzekering en  
de WIA Aanvullingsverzekering aangevuld tot € 90.000.

Loondoorbetaling
werkgever

Loondoorbetaling
werkgever

Loongerelateerde
periode

Loonaanvullings-
periode

€ 50.000 € 35.000 € 15.756

       Uitkering Loon Fortis ASR Aanvullingsverzekering

       Fortis ASR Excedentverzekering

€ 2.251€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 21.993

€ 15.756

€ 2.251

€ 50.000

€ 22.461

WIA Excedentverzekering

Werknemers met een hoog salaris krijgen bij arbeidsongeschiktheid te maken 
met een forse inkomensachteruitgang. De uitkering van de overheid bedraagt
maximaal € 33.762 (75% van € 45.017). Voor een werknemer die € 60.000 
verdient, betekent dit een inkomensachteruitgang van bijna 50%. U kunt dit
verlies opvangen met de Fortis ASR WIA Excedentverzekering. U kunt kiezen 
voor een aanvulling tot 70% of 80% over het inkomensdeel boven het WIA-
dagmaximum.

Excedentverzekering Situatie 2
ls Sander niet meer in staat is om te werken (hij is duurzaam 
80% tot 100% arbeidsongeschikt), dan ontvangt hij van de  
overheid een uitkering van € 33.762 (75% van € 45.017). Over 
het resterende deel van zijn inkomen (€ 54.983) krijgt hij dankzij 
de WIA Excedentverzekering jaarlijks € 43.986. Samen met de 
uitkering van de WIA Aanvullingsverzekering bedraagt zijn 
nieuwe inkomen € 82.250. Zonder de WIA Excedentverzekering 
zou hij slechts € 33.762 hebben ontvangen.

Loondoorbetaling
werkgever

Loondoorbetaling
werkgever

IVA

€ 100.000 € 70.000 € 33.762

       Uitkering Fortis ASR Aanvullingsverzekering

       Fortis ASR Excedentverzekering

€ 4.502

€ 43.986
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Voordelen van de Fortis ASR WIA Excedent- 
verzekering
• Dekking voor werknemers met een hoog inkomen
• Uitkering bij WIA en WGA
• Aanvulling tot 80% van het geleden inkomensverlies 

Tijd voor een passende oplossing
U kunt daarom de Fortis ASR Inkomensaanvulling minder dan 
35% arbeidsongeschikten afsluiten. Deze verzekering keert 
een jaar lang 20% van het salaris van de werknemer uit. Op 
deze manier bouwt u tijd in om samen met uw werknemer een 
passende oplossing te vinden voor zijn situatie.

Inkomensaanvulling minder  
dan 35% arbeidsongeschikten

Werknemers die na twee jaar ziekte door het UWV gekeurd worden en minder 
dan 35% arbeidsongeschikt worden bevonden, komen niet in aanmerking 
voor een WIA-uitkering. Deze groep werknemers moet zoveel mogelijk bij   
hun bestaande werkgever in dienst blijven. Is dit niet mogelijk, dan moet  
herplaatsing bij een andere werkgever worden onderzocht. In een uiterst  
geval volgt ontslag. Omdat de werknemer zijn functie niet meer volledig naar  
behoren kan uitvoeren, is de kans groot dat hij ander werk moet gaan doen. 
Een andere functie is echter niet van de ene op de andere dag gevonden. 

Voordelen van de Fortis ASR Inkomensaanvulling  
minder dan 35% arbeidsongeschikten 
• Een jaar lang de tijd om samen met uw werknemer  

passende arbeid te vinden
• Intensieve ondersteuning bij re-integratieactiviteiten

Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een 
compleet assortiment aan verzekeringen en financiële 
 producten. Net als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis 
ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. 
Dat biedt klanten de zekerheid dat zij kunnen rekenen op 
een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR 
werkt intensief samen met onafhankelijke intermediairs en 
ondersteunt ze met specialistische informatie, handige 
software en passende oplossingen. Die samenwerking levert 
tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service 
en kan kiezen uit de beste producten die passen bij zijn 
 persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 



Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl54
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Uw tussenpersoon:Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Schadeverzekering N.V., KvK 30031823, heeft een 
vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen 
van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het register 
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 
12000478. Zij kan optreden als aanbieder van schade-
verzekeringen. Voor de klachtenprocedure van Fortis ASR 
kunt u kijken op www.fortisasr.nl bij ’contact’.


