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W
ij willen deze voorwaarden analyseren aan de 
hand van een voorbeeldsituatie. 

Voorbeeld
Een werknemer Willem (35 jaar) valt onder de dekking van 
een WGA-hiaatverzekering uitgebreid (de verzekeringsvorm 
met dekking voor het arbeidsmarktrisico). Deze verzekering 
was geregeld in de tijd dat hij nog bij werkgever Bouwklus 
B.V. in dienst was. Er is keurig premie betaald, loonmutaties 
zijn doorgegeven, en helaas: op enig moment wordt Wil-
lem arbeidsongeschikt. We pakken deze casus zo rond het 
derde jaar van ziekte op. Willem heeft van het UWV een 
WIA-toekenning gekregen en hij is arbeidsongeschikt in de 
klasse 45–55 procent. Omdat Willem niet in passende arbeid 
geplaatst kan worden, is hij inmiddels ook ontslagen. En 
uiteraard doet hij een beroep op de WGA-hiaatverzekering. 
Deze keert uit tot eindleeftijd 65 jaar. Er moet dus zo’n 
beetje 30 jaar worden uitgekeerd, als er niets verandert. Als 
voorbeeld stellen we vast dat de verwachte schade tot de 
einddatum totaal circa 550.000 euro is (zo’n 30 jaar lang het 
verschil tussen 70 procent van het loon van Willem en de 
vervolguitkering). 

Verzekerde
De eerste vraag is of Willem recht heeft op een uitkering. 
Uiteraard, want hij was in dienst van de werkgever op het 
moment van de eerste ziektedag. Dit staat op zich helder 
omschreven in de verschillende voorwaarden, maar wordt 
in de praktijk niet altijd goed opgepakt. Want geldt het 
verzekerd-zijn ook voor een werknemer met een tijdelijk 
contract? Deze kan ook ziek worden en uiteindelijk in de 
WGA komen. Het dienstverband is dan allang beëindigd, 
maar omdat er sprake is van een dienstverband op het 
moment van de eerste ziektedag, geldt ook voor deze (ex-)
werknemers dat er recht is op een WGA-hiaatuitkering (tot 
eindleeftijd 65 jaar). 

Loon
Dan is daarna de vraag welk loon er genomen wordt voor 
de uitkering. Uitgangspunt in de voorwaarden is het door 
het UWV vastgestelde WIA-dagloon. Bijzonder is dat de 
voorwaarden hierbij uitgaan van het gegeven dat er blijk-
baar maar één dienstverband is. Want het UWV berekent 
het WIA-dagloon van iemand aan de hand van het totale 
inkomen dat de persoon heeft verdiend (meerdere inkom-
stenbronnen). Dus als Willem er nog een ander baantje bij 
zou hebben, kunnen we de voorwaarden niet meer een-op-
een gebruiken. De verzekeraar hanteert als verzekerd loon 

de volgende definitie: het door de werkgever aan Willem 
betaalde loon. Voor het loon van die andere werkgever is 
dan uiteraard geen dekking! Maar in de voorwaarden wordt 
verder wel uitgegaan van een WIA-maandloon (dus het to-
taalinkomen). 

Index
Dan geldt er ook nog zoiets als indexering. Hierbij is door 
de werkgever Bouwklus B.V. gekozen voor een klimmende 
verzekering. Is dit dan een index van de uitkering of van 
het verzekerde loon? Beide soorten indexering komen voor 
in de diverse voorwaarden. Met name de indexering van de 
uitkering leidt tot bijzondere gevolgen. De werking staat als 
volgt beschreven: 

‘De te verstrekken uitkering wordt geïndexeerd op basis 
van de WIA-loonindex. De eerste indexering vindt plaats 
op de eerste januari volgend op de ingangsdatum van de 
WIA-uitkering. Vervolgens zal de uitkering samengesteld 
stijgen op de eerste januari van elk jaar.’

Eenvoudig toch? Willem zit inmiddels in de periode na de 
WGA-loongerelateerde uitkering. Het inkomen van Willem 
was 40.000 euro en hij heeft geen werk gevonden. De WGA-
vervolguitkering is 6.500 euro. De uitkering van de WGA-
hiaatverzekering is 28.000 – 6.500 = 21.500 euro. Volgens de 
voorwaarden wordt dit uitkeringsbedrag geïndexeerd, naar 
bijvoorbeeld 23.494 euro in drie jaar tijd (3 procent samen-
gesteld, bij een WIA-index van stel 3 procent). Na deze drie 
jaar vindt Willem een baan voor 5.000 euro op jaarbasis. 
De uitkering wordt hierdoor lager, want 70 procent van het 
inkomen wordt afgetrokken. Gevolg is dat het oorspronke-
lijke volgens de voorwaarden verzekerde loon van 40.000 
euro niet wordt verhoogd, maar de (mogelijk ieder keer 
fluctuerende) uitkering wordt naar beneden bijgesteld. En 
dat terwijl er toch een paar jaar indexering is opgebouwd. 
De premie voor de klimmende verzekering is hoger dan 
voor een ‘gelijkblijvende’ uitkering. Ofwel, deze index zal 
niemand verrassen als er geen mutaties zijn. Maar als de 
mutaties wél komen…

Op langere termijn 
kunnen de verschillen in 
het uit te keren bedrag 
groot zijn.

Nadat in de Beursbengel van juni 2010 een artikel verschenen is over de 
voorwaarden van de verzuimverzekering, zijn nu de voorwaarden van de 
WGA-aanvullingsverzekeringen aan de beurt. De diverse verzekeraars 
hebben producten die veel op elkaar lijken, toch hanteren ze andere 
voorwaarden. Wat zijn de verschillen? En ook, zijn de voorwaarden 
volledig?
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Ook zijn er verzekeraars die het verzekerde loon met 
hetzelfde percentage laten indexeren conform het WIA-
indexcijfer. Hierbij wordt de oorspronkelijke grondslag (het 
verzekerde loon) aangepast. U snapt dat op langere termijn 
de verschillen in het uit te keren bedrag groot kunnen zijn.

Maximumuitkering
Verder geldt er soms ook een regeling rond een maximum-
uitkering: alles bij elkaar mag er nooit meer ontvangen 
worden dan het loon dat verdiend werd op de eerste ziek-
tedag. De formule voor de vaststelling van de uitkering is: 
70 procent van het oude loon minus – tussen haakjes − de 
WGA-uitkering en 70 procent van het nieuwe loon. In de 
voorwaarden rond ‘de maximale uitkering’ wordt dan ook 
gekeken naar een arbeidsongeschiktheidspensioen of een 
andere verzekering. Willem heeft (zo vullen we de casus 
maar even aan) gelukkig ook een woonlastenverzekering ge-
sloten en ontvangt daarnaast vanuit de pensioenregeling een 
arbeidsongeschiktheidspensioen. We zullen dus in de voor-
waarden moeten kunnen terugvinden dat Willem verplicht 
is deze uitkeringen aan de verzekeraar door te geven, nu en 
in de toekomst; maar dit staat niet concreet geformuleerd.

Verplichtingen
Nu we het dan toch over het doorgeven van mutaties heb-
ben, we hebben te maken met een verzekeringnemer (bedrijf 
Bouwklus B.V.) en een verzekerde (Willem) die niet meer 
in dienst is van de verzekeringnemer. Verplichtingen die 
gelden voor de werkgever, maar waarbij de hulp van de ver-
zekerde noodzakelijk is, zullen in de praktijk dus moeizaam 
werken. Bijvoorbeeld het opgeven van toekomstige loonmu-
taties. Deze zullen echt bij de verzekerde zelf moeten wor-
den opgevraagd. Vaak wordt hierbij verwezen naar het moe-
ten verstrekken van een kopie van de UWV-beschikking: 
de WIA-verzekerde moet immers ook loonmutaties aan het 
UWV doorgeven. Maar niet iedere loonmutatie leidt tot een 
wijziging van de WIA-beschikking (bijvoorbeeld bij verdien-
sten onder de 50 procent benutting van de verdiencapaci-
teit), dus dit is niet sluitend als het gaat om loonmutaties.

Verplichtingen bij re-integratie
Hierbij komt iets bijzonders naar voren. De verzekering-
nemer moet erop toezien dat de verzekerde alles doet om 
zijn re-integratie te bevorderen. Maar Willem is inmiddels 
uit dienst, dus hoe gaat de werkgever deze verplichting  
uitvoeren?
Gelukkig heeft de verzekeraar ook een verplichting richting 
de verzekerde, die overigens geen contractspartij was of is! 

Deze is verplicht mee te werken aan de door, of namens de 
verzekeraar aangeboden re-integratietrajecten. En bij niet-
meewerken kan dit leiden tot gevolgen voor de uitkering.

Er zijn verzekeraars die de 
verplichting tot meewerken 
aan re-integratie niet  
opnemen in de voorwaarden 
en anderen wel.

Het meest bijzondere hierbij is dat er verzekeraars zijn die 
deze verplichting niet opnemen en anderen wel. De ene 
categorie gaat uit van hetgeen het UWV als uitvoerder van 
de WIA bepaalt en heeft geen eigen re-integratietraject met 
mogelijke sancties bepaald. Bij de verzekeraars waarbij dat 
wel geldt kan het gevolg zijn dat de verzekerde conform 
UWV-normen recht heeft op de WGA-uitkering, maar dat 
de aanvullende WGA-hiaatverzekeraar extra eisen gesteld 
heeft, die niet worden nagekomen. Met dus de mogelijk-
heid van een uitkeringssanctie, indien de belangen van de 
verzekeraar zijn geschaad. Terwijl duidelijk in de voorwaar-
den staat (bij de definities) dat de verzekerde gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt is indien dit blijkt uit de beoordeling van 
het UWV. 

De hamvraag hierbij is dan uiteindelijk welke (aanvullende) 
eisen de verzekeraar Willem kan opleggen, naast hetgeen 
het UWV zal doen. Als het UWV vaststelt dat er sprake is 
van 45–55 procent arbeidsongeschiktheid en Willem zit na 
verloop van tijd in de WGA-vervolguitkering (35 procent 
van het minimumloon), dan legt het UWV niet de plicht 
op om te solliciteren. Volstaan dan de verplichtingen die 
in de voorwaarden staan (en waarbij verwezen wordt naar 
de WIA) zoals ‘vergroten van de mogelijkheden tot het ver-
richten van arbeid’ of ‘inschakeling in het arbeidsproces’? 
Er is een verzekeraar die zelfs geen dekking verleent indien 
de verzekerde weigert gangbare arbeid te verrichten. Maar 
wie stelt die gangbare arbeid dan concreet voor aan de uitke-
ringsgerechtigde werknemer, die inmiddels al enkele jaren 
uit dienst kan zijn bij de verzekeringnemer? 
Het is overigens wel logisch dat de verzekeraar verplich-
tingen rond het verdienen van inkomen opneemt (ook al 
is Willem gedeeltelijk arbeidsongeschikt); van iedere euro 
inkomen wordt 70 eurocent op de uitkering gekort. Dus hoe »
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meer Willem verdient, des te lager de aanvulling van de ver-
zekeraar. En bij het volledig benutten van de verdiencapaci-
teit kan de uitkering van de verzekeraar zelfs dalen naar 0 
euro. Ten opzichte van de verwachte schadelast van 550.000 
euro staat dit in schril contrast. 

Geen recht op re-integratievergoeding?
Gelukkig heeft Willem ook recht op re-integratie, en op 
vergoedingen die met de te maken re-integratiekosten ver-
band houden. Maar deze kosten worden niet vergoed als de 
verzekeringnemer bij een andere maatschappij is verzekerd 
voor ziekteverzuim of WGA-eigenrisicodragerschap. Dit is 
op zich wel bijzonder, omdat we aan het begin van het arti-
kel geconstateerd hebben dat de potentiële uitkeringsschade 
circa 550.000 euro kan zijn. Dus liever op termijn veel uit-
keringsschade betalen, dan een bijdrage willen leveren aan 
de re-integratievergoedingen. 

Liever op termijn veel  
uitkeringsschade betalen  
dan een bijdrage willen  
leveren aan de re-integratie-
vergoedingen.

Verzekeren gedeeltelijk arbeidsongeschikten
Er zijn verzekeringen met verplichte deelname en vrijwil-
lige deelname. Voor de verzekeraar is het goed te weten wie 
van de werknemers wel meedoen en zij hanteren hiervoor 
dan ook bepaalde aanmeldingsprocedures. Opvallend is dat 
er maatschappijen zijn waarbij een gedeeltelijk arbeidson-
geschikte niet kan worden meeverzekerd en bij een ander 
weer wel. De dekking is dan uitsluitend bedoeld voor het 
gedeelte dat de kandidaat-verzekerde arbeidsgeschikt is. 
Probeer dit maar eens uit te werken: Willem komt met zijn 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in dienst van een andere 
werkgever en daar wil hij de WGA-hiaatverzekering uitge-
breid hebben. Hij heeft al een WGA-uitkering die gebaseerd 
is op een ander dienstverband en een ander WIA-maandloon. 
Hier gaan dus oude loonbegrippen en nieuwe loonbegrippen 
(het nieuwe verzekerde loon) door elkaar lopen. Succes!

Oude loonbegrippen en 
nieuwe loonbegrippen 
gaan door elkaar lopen.

Maar bij het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten kan ook wat anders spelen. Denk hierbij aan het 
in dienst nemen van een Wajonger, die meer verdient dan 
het minimum loon, ziek wordt en vervolgens recht krijgt op 
een WGA-uitkering (ja, komt voor). Sommige verzekeraars 
bieden geen dekking aan werknemers die ziek of arbeidson-
geschikt zijn bij aanvang dienstverband. Een werkgever mag 
geen verschil maken tussen werknemers, niet op basis van 
leeftijd, geslacht of arbeidsgeschiktheid. Dus als er toezeg-
gingen zijn voor tegemoetkomingen bij arbeidsongeschikt-
heid, hoe kan de werkgever dan aan zijn verplichtingen vol-
doen? De toezegging voor deze personen valt in ieder geval 
niet te verzekeren, maar zal blijkbaar door de werkgever uit 
eigen zak betaald moeten worden. 

Conclusie
De dekking van de WGA-hiaatverzekering uitgebreid is een 
in beginsel eenvoudig uit te leggen verzekeringsproduct. 
Maar omdat er op langere termijn veel mutaties kunnen 
plaatsvinden (rond het arbeidsongeschiktheidspercentage 
of het inkomen) gaat het in de uitvoering naar onze mening 
wel problemen opleveren. 
En de advisering aan de steeds grotere groep werknemers 
met een duo-baan of met een ‘arbeidsongeschiktheids-
smetje’ (zoals de Wajonger of de WGA’er die in dienst treedt 
bij een nieuwe werkgever) is zeer lastig op grond van deze 
voorwaarden.

Janthony Wielink
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