
VNV WGA-GAT verzekering uitgebreid
WIA-verzekering verplicht in de Cao van de visdetailhandel
In de huidige Cao van de visdetailhandel is opgenomen dat je werkgever verplicht is een 
WIA-verzekering af te sluiten, die inhoudelijk minimaal aanvult tot 70% van het laatst 
verdiende loon, maar ten hoogste aanvult tot het maximum dagloon. De benodigde premie 
voor deze verzekering wordt door je werkgever betaald en kan hij voor 50% op jouw loon 
inhouden. De inhouding van de werknemersbijdrage wordt evenredig gespreid over de 
loonbetalingsperiode.

Het is een geruststellende gedachte om te weten dat de sociale partners een WGA-Gat 
verzekering Uitgebreid hebben opgenomen in de Cao van de visdetailhandel. Zo ben je 
verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Voor wie is deze WGA-Gat verzekering Uitgebreid
De WGA-Gat verzekering Uitgebreid is er voor alle medewerkers tot de AOW-gerechtigde 
leeftijd. Het maakt niet uit of je parttime of fulltime werkt en of je in vaste dienst bent of een 
tijdelijk contract hebt. 

Heeft jouw werkgever deze verzekering via VNV ZorgPortaal afgesloten dan ben je  
automatisch meeverzekerd, tenzij je schriftelijk laat weten dit niet te willen, of wanneer je 
op de ingangsdatum arbeidsongeschikt bent. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de 
polisvoorwaarden op vnvzorgportaal.nl/downloads.

Zo zit het
Als je na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt bent, 
ontvang je van UWV een WGA-uitkering. Je krijgt dan te maken met een inkomensdaling. 
Naast een inkomensdaling die wordt veroorzaakt door de arbeidsongeschiktheid, kan er 
ook sprake zijn van inkomensdaling door werkloosheid. Dit is het geval als jij je restverdien-
capaciteit niet voldoende benut, omdat je voor het gedeelte dat je niet arbeidsongeschikt 
bent geen passend werk kan vinden.

Met de WGA-Gat verzekering Uitgebreid is geregeld dat je aanvulling op je uitkering ontvangt 
tot 70% van je oude loon (gemaximeerd tot het WIA-dagloon).

Unieke extra dekking!
Voor medewerkers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en een IVA uitkering 
ontvangen is een unieke extra dekking opgenomen. Naast de uitkering van het UWV 
ontvangen deze medewerkers een eenmalig bedrag van € 10.000 euro (bij een volledig 
dienstverband en anders pro rata) vanuit de VNV WGA-Gat verzekering Uitgebreid.
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De VNV WGA-Gat verzekering Uitgebreid
Vooral als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, kun je er in inkomen fl ink op achteruit 
gaan. Met de collectieve VNV WGA-Gat verzekering Uitgebreid heb je zekerheid bij arbeids-
ongeschiktheid. Met deze verzekering ontvang je een aanvulling op je WGA-uitkering.

Waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde
In het volgende voorbeeld zie je waarom de VNV WGA-Gat verzekering Uitgebreid een 
uiterst waardevolle arbeidsvoorwaarde is:

Voorbeeld
Inkomen oud:       € 40.000
AO percentage:      50%
Nieuw inkomen:      0
Max dagloon:       € 53.000
Minimumloon:       € 20.000
Vervolguitkering UWV:      € 7.000
Uitkering WGA-Gat verzekering Uitgebreid:   € 21.000
Totaal inkomen:      € 28.000 (70%)
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Werken wordt beloond
Indien jij jouw restverdiencapaciteit voor 50% of meer benut, dan ontvang je een extra 
uitkering. Het verschil tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ inkomen wordt met de WGA-Gat 
verzekering Uitgebreid namelijk niet aangevuld tot 70%, maar dit kan oplopen tot wel 75%. 
Wij gaan bij de berekening uit van 75% van het door UWV vastgestelde (maximum) WIA-
loon. Hier trekken we van af, de WGA-, WW-uitkering en 75% van het inkomen dat je nog 
met werken verdient. Het bedrag dat overblijft, is de aanvulling die je van ons ontvangt.
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