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De WGA Hiaatverzekering is een werknemersverzekering en verzekert het risico van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid van 

werknemers voor het salarisgedeelte tot en met de WIA-loongrens.

De verzekering keert de vergoeding uit

• Als de werknemer volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt is: 80-100% WGA (optioneel).

•  Als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (35-80% WGA) én een WGA-vervolguitkering ontvangt.

•  Tot de verzekerde eindleeftijd.

De verzekering keert de vergoeding uit aan

De werknemer, tenzij de werknemer de werkgever machtigt.

De verzekering keert geen vergoeding uit

•  Als de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt: IVA.

•  Als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (35-80% WGA) maar niet langer een WGA-vervolguitkering ontvangt. 

•  Over het loon boven de WIA-loongrens.

Van welke gegevens hangt de vergoeding af

•  Het jaarloon tot maximaal de WIA-loongrens. Voor berekening van het vergoedingspercentage hanteren we het 

ongemaximeerde jaarloon.

•  De gegevens op de UWV beslissing (arbeidsongeschiktheidspercentage en het loon dat de werknemer ondanks zijn 

arbeidsongeschiktheid nu verdient).

•  Het dekkingspercentage: 70%.

WIA Re-integratieservice is onderdeel van deze verzekering

Met de WIA Re-integratieservice worden werkgevers geholpen met:

•  Casemanagement van langdurig zieke werknemers.

•  Juridische bijstand bij geschillen rond de WIA-beoordeling van werknemers.

•  Re-integratie coaching van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Productkenmerken
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Werkgever

• De WGA Hiaatverzekering is een collectieve verzekering die wordt verkocht in de zakelijke markt. Hoewel de werkgever de 

verzekering afsluit, is het een specifieke ‘werknemersverzekering’. Verzekerde en begunstigde is de werknemer, de werkgever sluit 

deze verzekering af voor zijn werknemers. De werkgever doet dit vooral vanuit cao-verplichting.

•  De WGA Hiaatverzekering wordt verkocht in alle sectoren.

Werknemer 

•  Het uitgangspunt is dat 100% van de werknemers aan de verzekering deelneemt. Werknemers kunnen echter individueel van 

deelname aan de verzekering afzien door het ondertekenen van een afstandsverklaring. 

•  Verzekerd zijn alle werknemers in dienst bij de werkgever vanaf 16 jaar.

•  Als de extra dekking bij 80-100% WGA niet is meeverzekerd, geldt dat alleen de werknemers met een inkomen dat hoger is dan 

het minimumloon verzekerd worden. 

•  De WGA Hiaatverzekering wordt niet aangeboden aan zelfstandig ondernemers of individuele werknemers.

Distributie

De WGA Hiaatverzekering wordt aangeboden via het intermediair. Dit gebeurt altijd met advies. De WGA Hiaatverzekering is een 

impactvol product (een inkomensaanvulling op een wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid). Het is van groot belang om de 

risico’s voor werknemers bij arbeidsongeschiktheid goed toe te lichten.

Doelgroep
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