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Agenda 

- Wettelijke regelingen bij ziekte/ arbeidsongeschiktheid 

 

- WGA- gat verzekering 

 

- WIA Excedentverzekering 

 



Wettelijke regelingen bij ziekte/ arbeidsongeschiktheid (1) 

- Werkgever heeft verplichting om salaris te betalen gedurende eerste 
2 jaar van ziekte 

 

- 1e jaar (52 weken) 70% met als ondergrens het wettelijk minimum 
loon 

 

- 2e jaar (53 – 104 weken) 70% zonder ondergrens 

 

- Daarna WIA, aangepast werk of WW 

 



Wettelijke regelingen bij ziekte/ arbeidsongeschiktheid (2) 

- WIA, 3 opties en UWV bepaalt mate van arbeidsongeschiktheid 

 

- < 35% arbeidsongeschikt: aangepast werk of ontslag 

 

- Tenminste 35% arbeidsongeschikt: uitkering UWV 

 

- >80% arbeidsongeschikt: uitkering UWV: 75% van het salaris tot 
maximum dagloon (2012 EUR 50.064,- per jaar) 

 

 

 



De WIA uitkering (1) 

Er zijn 3 verschillende WGA-uitkeringen. Welke WGA-uitkering u krijgt, 
hangt af van uw situatie.  

 

 

 

 

 



De WIA uitkering (2) 

- Loongerelateerde uitkering:  als u na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering 
krijgt, krijgt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). De 
hoogte van deze uitkering hangt af van het loon dat u verdiende 
voordat u ziek werd. De duur van de uitkering hangt af van het aantal 
jaren dat u heeft gewerkt. 

- Uitkering maximaal 38 maanden (ieder volledig jaar arbeidsverleden, 
geeft u recht op 1 maand loongerelateerde uitkering) 

- Bij niet werken maximaal 70% van het WIA maandloon 

 

 

 

 

 

 



De WIA uitkering (3) 

- Loonaanvullingsuitkering: als u een WGA-uitkering heeft, krijgt u 
meestal eerst een loongerelateerde uitkering. Welke uitkering u 
daarna krijgt, hangt af van of u werkt en hoeveel u daarmee verdient. 
De arbeidsdeskundige van UWV heeft namelijk vastgesteld hoeveel u 
zelf kunt verdienen. Als u daarvan minstens de helft verdient, krijgt u 
een loonaanvullingsuitkering (LAU). 

- U verdient tussen de 50 en 100% van wat u volgens de 
arbeidsdeskundige kunt verdienen.  
Uw uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag 
dat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen.  

- U verdient 100% van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt 
verdienen of meer  
Uw uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag 
dat u verdient. 

 

 

 

 

 



De WIA uitkering (4) 

- Vervolguitkering: de arbeidsdeskundige van UWV heeft vastgesteld 
hoeveel u zelf kunt verdienen. Verdient u niet, of minder dan de helft 
hiervan? Dan krijgt u een vervolguitkering (VVU). De vervolguitkering 
is gebaseerd op het minimumloon. Was uw inkomen vroeger lager 
dan het minimumloon? Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte? Dan 
baseert het UWV de vervolguitkering op uw vroegere loon. 

 

- 35 tot 45%  AO = 28% van het minimum loon  

- 45 tot 55%  AO = 35% van het minimum loon 

- 55 tot 65%  AO = 42% van het minimum loon 

- 65 tot 80%  AO = 50,75% van het minimum loon  

 

 

 



WGA verzekeringen 

Bij niet of onvoldoende werken komt u op bijstandsniveau terecht. 

 

- De WGA- gat verzekering uitgebreid vult uw inkomen aan tot 70% van 
het maximale dagloon van het laatst verdiende inkomen tot leeftijd 
65 

-  De WGA excedent verzekering 

 

 

 



WGA gat verzekering uitgebreid 

Bij niet of onvoldoende werken komt u op bijstandsniveau terecht. 

 

- De WGA- gat verzekering uitgebreid vult uw inkomen aan tot 70% 
van het maximale dagloon van het laatst verdiende inkomen tot 
leeftijd 65 

 

- De WIA excedentverzekering keert uit boven het maximale WGA 
dagloon (EUR 50.064,-) tot 70% van uw salaris. 

 

 

 



Bedankt voor uw aandacht. 

 

Heeft u nog vragen ? 
 


