
Dekkingen en jaarpremies 2023

In het overzicht hieronder ziet u de premiepercentages die gelden voor 2023. Uw premiebedrag is 

de verzekerde loonsom keer het premiepercentage. De premiepercentages voor de WIA Metalektro 

verzekeringen worden jaarlijks in overleg met de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) bepaald.

Omschrijving Premie% 2023 Wie betaalt de premie?

WIA-Compensatieverzekering 0,13% U en uw medewerker betalen ieder de helft van de premie*

Werkgevers AOV - Hiaat 0,20% U en uw medewerker betalen ieder de helft van de premie*

Werkgevers AOV - Hiaat Uitgebreid 0,31% U betaalt 32,3% van de premie. Uw medewerker betaalt  

67,7% van de premie.*

*Collectieve arbeidsovereenkomsten in de Metalektro, artikel 3.8.6 en 3.8.7 van de basis CAO

WIA-Compensatieverzekering

De medewerker die na 2 jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt is en dus geen WIA-uitkering krijgt, 

kan een vergoeding krijgen uit deze verzekering.

• De verzekering keert uit bij 15% tot 35% arbeidsongeschiktheid.

• De hoogte van de vergoeding is gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage * het verzekerde 

(gemaximeerde) bruto jaarloon voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid.

• De vergoeding wordt jaarlijks verhoogd met 2%.

• De medewerker krijgt de vergoeding maximaal 7,5 jaar, tot maximaal de AOW-leeftijd, gemaximeerd  

op 68 jaar.

• De vergoeding stopt ook als de medewerker 35% of meer arbeidsongeschikt wordt en een  

WIA-uitkering krijgt.

Werkgevers AOV - Hiaat

De medewerker krijgt een vergoeding uit de verzekering als hij/zij een WGA-uitkering krijgt – en er niet in 

slaagt om voldoende (50% of meer van zijn resterende verdiencapaciteit) te werken.

• De hoogte van de vergoeding is het (gemaximeerde) bruto jaarloon voorafgaand aan de 

arbeidsongeschiktheid * 70% * het vergoedingspercentage en verminderd met de wettelijke  

WGA-vervolguitkering. 

• Bij 80-100% arbeidsongeschiktheid, met kans op herstel, krijgt de medewerker een vergoeding van  

5% van het (gemaximeerde) jaarloon.

• De vergoeding wordt jaarlijks verhoogd met 2%.

• De vergoeding loopt door tot uiterlijk de AOW-leeftijd, gemaximeerd op 68 jaar.

Werkgevers AOV - Hiaat Uitgebreid

Deze verzekering biedt inkomenszekerheid! Een fijn idee. De medewerker krijgt een vergoeding uit de 

verzekering als hij/zij een WGA-uitkering heeft.

• De vergoeding is altijd – samen met de wettelijke uitkering – minimaal 70% van het verzekerde 

(gemaximeerde) bruto jaarloon voorafgaand aan arbeidsongeschiktheid. 

• Het dekkingspercentage is 75% als de medewerker voldoende werkt (50% of meer van de 

restverdiencapaciteit) of 80-100% arbeidsongeschikt is met kans op herstel.

• De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%.

• De vergoeding loopt door tot uiterlijk de AOW-leeftijd, gemaximeerd op 68 jaar.


