
De PLUS-verzekering
Loonaanvulling bij arbeidsongeschiktheid 



Wat kan ik verwachten van het 
PLUS-verzekering?
De PLUS-verzekering voorziet in de volgende drie 

aanvullingen: 

 

1. Aanvulling tot en met het tweede jaar van 
arbeidsongeschiktheid
De PLUS-verzekering keert een aanvulling uit op uw 

inkomen als uw arbeidsongeschiktheid langer dan 6 

maanden duurt. De aanvulling bestaat uit:

➔  10% aanvulling na 6 maanden 

arbeidsongeschiktheid

➔  15% aanvulling na 1 jaar arbeidsongeschiktheid

2. Aanvulling na het tweede jaar van 
arbeidsongeschiktheid
De PLUS-verzekering geeft ook aanvulling na het 

tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Na twee 

jaar arbeidsongeschiktheid (of als snel blijkt dat de 

arbeidsongeschiktheid langdurig zal zijn) neemt UWV 

de begeleiding over. Er wordt opnieuw gekeken naar 

de mate van arbeidsongeschiktheid, volgens de wet 

WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). 

Hierbij wordt vooral gekeken naar wat u nog wel kunt. 

Uw uitkering kan hierdoor lager uitvallen. U ontvangt 

tijdens de eerste vijf WIA-jaren de volgende aanvulling 

vanuit de PLUS-verzekering:

➔  10% aanvulling 

Voor wie is de 
PLUS-verzekering?

De PLUS-verzekering is een vrijwillige collectieve verzekering voor medewerkers in de sector agrarisch 

en groen. Voorwaarde voor deelname is wel dat uw werkgever een verzuimverzekering bij Sazas heeft 

afgesloten. Als u voor de PLUS-verzekering in aanmerking komt, ontvangt u automatisch een polisblad 

van Sazas voor deze PLUS-verzekering. U hoeft hiervoor niets te doen.

Wat is de PLUS-verzekering?
De PLUS-verzekering geeft een aanvulling op uw 

inkomen vanaf een half jaar arbeidsongeschiktheid. 

Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als u uw 

werkzaam heden geheel of gedeeltelijk niet kunt 

uitvoeren vanwege ziekte of een ongeval. Uw 

werkgever betaalt uw loon bij arbeidsongeschiktheid 

maximaal twee jaar door. Toch ontvangt u niet 

altijd hetzelfde loon. Werkgevers zijn namelijk 

niet verplicht uw volledige loon door te betalen bij 

arbeids ongeschiktheid. Vaak mag er minder worden 

betaald. Veel agrarische en groene cao’s kennen een 

100/90/85 dekking. Dat betekent dat de werkgever 

na een half jaar 90% van uw loon uitbetaalt en vanaf 

het tweede jaar is dat 85%. U kunt dus behoorlijk 

terugvallen in inkomen bij arbeids ongeschiktheid en 

dat kan vervelende gevolgen hebben.

Met de PLUS-verzekering hoeft u zich hierover geen 

zorgen te maken. U ontvangt al vanaf een half jaar 

arbeidsongeschiktheid een aanvulling op uw inkomen, 

ongeacht onder welke cao u valt. Deze aanvulling is 

gebaseerd op het door uw werkgever opgegeven vast 

verzekerd jaarloon. Dit is uw bruto salaris vermeerderd 

met vaste toeslagen. Voorbeelden daarvan zijn de 

vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en winstuitkering. 

Ploegentoeslag, provisie en overwerk vallen eronder 

als het structurele componenten van het loon zijn.



Deze aanvulling wordt ook uitgekeerd als u gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt bent. Dus ook als u minder dan 

35% arbeidsongeschikt bent en daardoor geen WIA-

uitkering ontvangt.

3. De PLUS-verzekering geeft ook aanvulling 
als er sprake is van het WGA-hiaat
Via de PLUS-verzekering bent u ook voor het WGA-

hiaat verzekerd. Het WGA-hiaat kan ontstaan tijdens 

de WIA. Het WGA-hiaat is de inkomensachteruitgang 

die kan ontstaan als u van de WGA-loongerelateerde 

uitkering overgaat naar de WGA-vervolguitkering of 

WGA-loonaanvullingsuitkering. Dit WGA-hiaat kan 

een flink gat in uw inkomen betekenen.

Er is voor de PLUS-verzekering sprake van een 

WGA-hiaat als u door deze overgang met uw totale 

inkomen (uitkering en evt. nog verdiend inkomen) 

onder 70% van het voor u verzekerd jaarloon komt en 

blijft. Sazas vult als er sprake is van zo’n WGA-hiaat, 

uw inkomen aan tot 70% van het verzekerd jaarloon 

(gemaximeerd tot het wettelijk maximum jaarloon). 

Deze dekking loopt, zolang er sprake is van een hiaat, 

door tot uw AOW-leeftijd.
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Aangevuld vanuit Sazas
PLUS-verzekering gedurende 

5 jaar 10% aanvulling

WGA-Loongerelateerd 
(UWV)

Minimaal 3 mnd/
Maximaal 24 mnd

 
70%* ((max.) oude loon –

(evt.) nieuwe loon)

In het plaatje ziet u de voordelen van 
de PLUS-verzekering van Sazas heel 
duidelijk terug: het blauwe deel is wat 
de PLUS-verzekering uitkeert. 
Als u dit weg denkt, ziet u wat u 
anders zou ontvangen uit de wettelijke 
uitkeringen. Al binnen 1 maand heeft u 
een jaarpremie voor de Sazas PLUS-
verzekering terugverdiend

*) Zie toelichting bij AOW-leeftijd.

**) Het verzekerd jaarloon heeft een 
maximumhoogte. Dat is het geldende 
maximumloon sociale verzekeringen 
voor dat jaar.

WGA-hiaat (tot AOW-leeftijd *)
Aangevuld vanuit Sazas 

PLUS-verzekering tot 70% 
van het verzekerd jaarloon**)

WGA-uitkering (UWV)
(loonaanvulling/vervolg)

Aangevuld vanuit Sazas
PLUS-verzekering

 7e a.o. jaar AOW-leeftijd *)
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In bovenstaande grafiek ziet u welke aanvullingen u krijgt vanuit de PLUS-verzekering.

U ontvangt als er sprake is van een WGA-hiaat de 

volgende aanvulling vanuit de PLUS-verzekering:

➔    aanvulling tot 70% van het voor u verzekerd 

jaarloon tot uw AOW-leeftijd. Hierbij wordt wel 

rekening gehouden met uw uitkering(en) en 

eventueel verdiende inkomen.

Voordelen van de PLUS-verzekering 
➔ aanvulling vanaf een half jaar arbeidsongeschiktheid 

➔ aanvulling op WIA-uitkering 

➔ aanvulling bij WGA-hiaat

Wat valt niet onder de dekking van het
PLUS-verzekering?
Het is belangrijk kennis te nemen van deze verzekering 

en u goed te informeren waarvoor u wel of niet 

verzekerd bent. In de algemene voorwaarden van de 

PLUS-verzekering ziet u precies terug wat er wel en 

niet onder de dekking van deze verzekering valt.
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AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt in de komende jaren 

regelmatig aangepast aan de stijging van de 

levensverwachting, waardoor er verschillende AOW-

leeftijden zijn. De AOW-leeftijd van de verzekerde 

is afhankelijk van zijn of haar geboortedatum. De 

uitkering van Sazas stopt wanneer de verzekerde zijn 

of haar AOW-leeftijd bereikt, of de leeftijd van 70 

jaar bereikt indien dat eerder is. Deze leeftijd van 70 

jaar hanteert Sazas als bovengrens. 

Is de PLUS-verzekering geschikt voor mij?
Vóór het afsluiten van deze verzekering moet u zich 

de volgende vragen stellen:

➔  Heb ik deze verzekering nodig?

➔  Ben ik bereid zelf risico te dragen?

➔  Kan ik deze verzekering betalen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden adviseren 

wij u om u allereerst op de hoogte te stellen van 

de bepalingen over arbeidsongeschiktheid uit 

relevante wet- en regelgeving, uw cao of individuele 

arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het ook 

van belang om u op de hoogte te stellen van de 

financiële risico’s die u loopt als u arbeidsongeschikt 

wordt. De centrale vraag hierbij is of u deze risico’s 

kunt en wilt dragen. 

Als u geen gebruik wenst te maken van de PLUS-

verzekering, dan kunt u dit bij ons doorgeven 

binnen uiterlijk twee maanden na ontvangst van uw 

verzekeringsbewijs.

Wat kost de PLUS-verzekering?
Kijk voor de premie van de PLUS-verzekering op 

onze website www.sazas.nl.

Waar kan ik meer informatie 
vinden?

➔  www.sazas.nl

➔  www.szw.nl

➔  www.uwv.nl

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze klantenservice. 

Zij staan u graag te woord. U kunt onze 

klantenservice bereiken via onderstaand 

telefoonnummer of stuur uw vraag per e-mail  

naar info@sazas.nl. 
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Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

De PLUS-verzekering, loonaan- 
vulling bij arbeidsongeschiktheid


