
WIA-AANVULLINGSVERZEKERINGEN 

EN DE AANGEPASTE AOW-LEEFTIJD  

 

Veel inkomensadviseurs hebben recent of in het verleden werkgevers 

geadviseerd op het gebied van aanvullende WIA-verzekeringen ten 

behoeve van de werknemers. Enerzijds omdat dit gevraagd werd 

vanuit arbeidsvoorwaardenbeleid, dan wel vanuit een verplichting 

vanuit een cao. Veel verzekeraars kennen producten die de WGA-

hiaten op verschillende manieren afdekken. Al deze verzekeringen 

hebben een eindleeftijd van dekking. Deze is gekoppeld aan de AOW-

leeftijd en juist daarin vinden nu de veranderingen plaats. Wat zijn de 

gevolgen voor deze verzekeringen?  
   

Het collectief verzekeren van de hiaten in de WIA kent een aantal voordelen die adviseurs 

zullen herkennen als zij dit met hun klanten bepreken. Een aantal voordelen op een rijtje:  

 het is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor de werknemer;  

 twee jaar voor het bereiken van de eindleeftijd wordt voor werknemers geen premie 

meer betaald;  

 de werknemers kunnen zich verzekeren zonder dat de verzekeraar voorwaarden stelt aan 

hun gezondheid (de werknemer moet wel volledig arbeidsgeschikt zijn op het moment 

dat hij gaat deelnemen aan de verzekering);  

 de werkgever kan gebruikmaken van re-integratieondersteuning.  

Stijgende AOW-leeftijd kan meer consequenties voor (verzekerde) 

werknemers en werkgevers hebben dan gedacht  

Verzekeringsvormen  

Grofweg kennen we twee hoofdvormen voor het verzekeren van de WGA-hiaten. De meest 

voorkomende is de WGA-hiaatverzekering (basis). Deze vorm verleent een (maandelijkse) 

uitkering indien de werknemer in de WGA is beland na twee jaar ziekte en hij of zij een 

vervolguitkering in de WGA heeft (dit is een percentage van het minimumloon). Uitsluitend 

dan krijgt de verzekerde een uitkering. Als een ex-werknemer 50 procent arbeidsongeschikt is 

en geen werk heeft, dan krijgt hij of zij een vervolguitkering van 35 procent van het 

minimumloon. In dit geval 35 procent van 1.551,60 euro = 543,06 euro per maand (peildatum 

1 januari 2017).  

De verzekeringsuitkering in dit geval is aan de hand van de volgende formule:  

70 procent x (oud (gemaximeerd) loon -/- minimum loon) x a.o.-percentage = uitkering.  

   



Stel dat de werknemer een oud loon had van 2.500 euro per maand, dan is de 

verzekeringsuitkering: 70 procent x (2.500 euro -/- 1.551,60 euro) x 50 procent = 331,94 euro 

per maand.  

Het totale inkomen komt daarmee op 875 euro per maand. Zijn of haar oude inkomen voor 

arbeidsongeschiktheid was 2.500 euro per maand. Een inkomensterugval van altijd nog 65 

procent!  

Deze vorm van verzekeren wordt door verzekeraars aangeboden, maar ook door 

pensioenfondsen in de vorm van een arbeidsongeschiktheidspensioen.  

Stijgen van AOW-leeftijd gaat een grote groep werknemers treffen. Zijn die 

daar wel goed op voorbereid?  

WGA-hiaatverzekering uitgebreid  

Naast de WGA-hiaatverzekering basis is er ook nog de WGA-hiaatverzekering uitgebreid. 

Deze verzekeringsvorm wordt door verzekeraars uitgevoerd en niet door pensioenfondsen. 

Deze uitgebreide versie van de WGA-hiaatverzekering keert uit tot 70 procent van het 

laatstverdiende salaris (gemaximeerd op het maximumloon voor de sociale 

verzekeringswetten). In het eerder gebruikte voorbeeld van een salaris van 2.500 euro per 

maand, heeft de ex-werknemer een uitkering van 70 procent * 2.500 euro -/- 543,06 euro = 

1.206,94 euro.  

Het totale inkomen van de ex-werknemer is dan 1.750 euro 

 (70 procent van zijn laatstverdiende salaris). Bij voldoende werken en inkomen vult deze 

variant bij een fors aantal verzekeraars aan tot 

 75 procent van het laatstverdiende inkomen.  

Beide verzekeringsvormen kennen een eindleeftijd voor de verzekeringsuitkering die kan 

verschillen per verzekeraar.  

Grofweg kennen we qua eindleeftijd de volgende varianten:  

 eindleeftijd 67 jaar;  

 eindleeftijd AOW-gerechtigde leeftijd gemaximeerd op 67 jaar;  

 eindleeftijd AOW-gerechtigde leeftijd gemaximeerd op 70 jaar.  

Aanpassing AOW-leeftijd  

We weten met zijn allen dat de AOW-leeftijd inmiddels wordt aangepast. In Nederland 

hebben we hierover afspraken gemaakt. De AOW-leeftijd wordt sinds 2016 in stappen van 

drie maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van vier maanden. Daarmee wordt de 

AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd 

gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad 

(zie ook tabel).  

Gevolgen beroepsbevolking  

Zoals u kunt zien aan de hand van de tabel is de AOW-gerechtigde leeftijd voor iedereen die 

na 1955 geboren is 67 jaar in het jaar 2021.  

Een grove berekening vanuit de gegevens van het CBS (peiljaar 2016) leert dat het om een 

groep gaat van rond de 6 miljoen werkenden, die op of later dan 67 jaar hun AOW-



gerechtigde leeftijd gaat bereiken. Veel werkenden in Nederland dus. En dan te bedenken dat 

na 2022 de AOW-leeftijd afhankelijk zal worden van de levensverwachting (die alleen maar 

toeneemt). Ofwel voor een grote groep jonge werkenden zal de AOW-leeftijd nog toenemen 

tot boven de 67 jaar. En een kleine tip: zo'n analyse is natuurlijk ook op bedrijfsniveau te 

maken. Door bijvoorbeeld uit te zoeken hoeveel werknemers waarschijnlijk langer dan tot 67 

jaar moeten doorwerken. Dat is vaak een eyeopener.  

   

Tabel: Verhoging AOW-leeftijd  

Verhoging in jaar  Verhoging in maanden  AOW-leeftijd  Betreft personen geboren  

2013  1  65 +1 maand  na 31 december 1947 en voor  

1 december 1948  

2014  1  65 + 2 maanden  na 30 november 1948 en voor  

1 november 1949  

2015  1  65 + 3 maanden  na 31 oktober 1949 en voor  

1 oktober 1950  

2016  3  65 + 6 maanden  na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951  

2017  3  65 +9 maanden  na 30 juni 1951 en voor  

1 april 1952  

2018  3  66  na 31 maart 1952 en voor  

1 januari 1953  

2019  4  66 + 4 maanden  na 31 december 1952 en voor  

1 september 1953  

2020  4  66 +8 maanden  na 31 augustus 1953 en voor  

1 mei 1954  

2021  4  67  na 30 april 1954 en voor januari 1955  

   

Gevolgen WIA-aanvullingsverzekering  

Er is helaas geen schatting voorhanden van het aantal werknemers dat onder een (collectieve) 

regeling valt via een werkgever voor een aanvulling op de WIA. Wel weten we dat het stijgen 

van de AOW-leeftijd een grote groep van werknemers gaat treffen. En zijn die daarop wel 

goed voorbereid?  

Veel collectieve WIA-aanvullingsverzekeringen zijn al jaren geleden afgesloten (met 

eindleeftijd 65 jaar) en toen bekend werd dat de AOW-leeftijd zou gaan stijgen is er de 

mogelijkheid geboden door verzekeraars om de eindleeftijd aan te passen.  

Ook toen zijn adviseurs in de slag geweest met hun klanten om naar de gevolgen van de 

stijgende AOW-leeftijd te kijken en een hernieuwd advies af te geven over de eindleeftijd op 

het verzekeringscontract. Maar, werknemers die inmiddels ziek waren, vielen hier dan weer 

buiten (brandende huizen).  

En dit probleem kan zich opnieuw voordoen nu de AOW-leeftijd weer gaat stijgen. Daar waar 

het gaat om aanvullingsverzekeringen die een eindleeftijd van 67 jaar hebben, kan een 

verzekerde werknemer in de problemen komen in de laatste jaren van zijn WIA-uitkering. De 



WIA-uitkering loopt door tot boven de 67 jaar, maar de private verzekeringsuitkering stopt op 

67 jaar.  

Indien de verzekeraar zich conformeert aan de AOW-gerechtigde leeftijd, is er geen verschil 

tussen het vervallen van de WIA-uitkering en de private verzekeringsuitkering. Echter er is 

ook een aantal verzekeraars die zich wel conformeert aan de AOW-gerechtigde leeftijd, maar 

deze vervolgens maximeren op 67 jaar. In dat geval heeft de (jonge) werknemer alsnog een 

uitdaging als zijn toekomstige AOW-gerechtigde leeftijd boven de 67 jaar ligt (vanwege 

aanpassing aan de levensverwachting na het jaar 2022.  

Het meest veilig zijn die producten die een eindleeftijd kennen van de AOW-gerechtigde 

leeftijd gemaximeerd op 70 jaar. Hiermee is de verzekerde werknemer verzekerd van een 

uitkering tot zijn 70ste levensjaar (indien op hem of haar van toepassing). Hoewel ook niet te 

voorspellen is of de AOW-gerechtigde leeftijd in de toekomst ook boven de 70 jaar uit zal 

gaan komen. Wie zal het zeggen?  

Tip: ga na hoeveel werknemers waarschijnlijk langer dan tot 67 jaar moeten 

doorwerken. Dat is vaak een eyeopener  

De rol van de ondernemingsraad  

Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden kent aan de OR het instemmingsrecht toe. 

Ook een collectieve WIA-aanvullingsverzekering kan hieronder vallen. Artikel 27 van de 

WOR luidt als volgt:'De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor 

elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:   

a. een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een 

spaarregeling;'  

   

Valt de WGA-hiaatverzekering onder de Pensioenwet? Dan dient de werkgever de OR om 

instemming te vragen, zodra er een regeling op het gebied van WIA-aanvulling wordt 

getroffen, gewijzigd of beeindigd. De meeste WGA-hiaatverzekeringen basis vallen namelijk 

onder de Pensioenwet en daarmee dan ook onder het instemmingsrecht van de OR. De meeste 

WGA-hiaatverzekeringen uitgebreid vallen niet onder de Pensioenwet.  

Kortom, bij een aanpassing van de eindleeftijd voor de deelnemers dient de ondernemingsraad 

vaak om instemming te worden gevraagd. En eventuele risico's die er zijn bij een onjuist 

afgestemde eindleeftijd zullen dan ook besproken moeten worden. Dat niet alles te verzekeren 

valt, wil niet zeggen dat er niet over gesproken en geadviseerd moet worden.  

Advisering  

Bent u inkomensadviseur en heeft u klanten/werkgevers geadviseerd om een WIA-

aanvullingsverzekering af te sluiten, dan heeft u met de stijgende AOW-leeftijd wellicht een 

uitdaging te pakken. Heeft u dit al besproken en wellicht de consequenties van de gekozen 

eindleeftijd van het verzekeringscontract al in beeld gebracht? En de consequenties per 

deelnemer? Ik ken adviseurs die aan de hand van het personeelsbestand de consequentie per 

werknemer al in kaart brengen en hierover in gesprek gaan met de werkgever.  

Het kan namelijk voorkomen dat bij een gekozen eindleeftijd een (al dan niet fors) deel van 

de werknemers een toekomstig probleem heeft bij instroom in de WIA en de gekozen 

eindleeftijd op de WIA-aanvullingsverzekering.  

Voorbeeld  



Een werknemer met geboortedatum februari 1966 heeft nu als geprognosticeerde AOW-

gerechtigde leeftijd 68 jaar en 9 maanden. Bij een eindleeftijd van 67 jaar op het 

verzekeringscontract voor WIA-aanvulling heeft deze werknemer bij verblijf in de WIA na 

zijn 67ste jaar een gat van 1 jaar en 9 maanden te overbruggen. Hoe gaat deze werknemer dit 

overbruggen?  

En wat te denken van de werkgever die een (schriftelijke) toezegging op het gebied van de 

WIA-aanvulling heeft gedaan tot de AOW-gerechtigde leeftijd, maar een afwijkende 

eindleeftijd in het verzekeringscontract heeft staan? Van de adviseur wordt verwacht dat hij 

alles in kaart brengt. Dus ook dit soort toezeggingen.  

Heeft u dit allemaal in beeld? Of heeft u er eigenlijk nog helemaal niet zo bij stil gestaan? Het 

kan meer consequenties voor (verzekerde) werknemers en werkgevers hebben dan u denkt!  
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