Cao AGF-branche vereist
actie van werkgevers
Vanaf 2007 is in de Cao voor de AGF-branche geregeld dat werkgevers verplicht zijn een WIAverzekering af te sluiten voor de medewerkers. Omdat deze regeling niet langer aansluit op
de behoeften van de medewerkers in de AGF-branche wijzigt per 1 april 2022 deze regeling.
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WGA Gat verzekering Uitgebreid (blijft)
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschikt kan de
medewerker er in inkomen flink op achteruit
gaan. Met de collectieve WGA-Gat verzekering
Uitgebreid wordt het inkomen aangevuld tot
minimaal 70% van het oude loon.

Loondervingsverzekering (vervalt)
Met de uitkering van de loondervingsverzekering
kon een werkgever bijvoorbeeld de werkplek
of de werkzaamheden aanpassen aan de
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Of de
medewerker langzaam laten wennen aan
het teruglopen van zijn inkomsten door de
arbeidsongeschiktheid. Er werd zo weinig
gebruik gemaakt van deze vergoeding dat
besloten is dit onderdeel niet meer op te nemen
in de nieuwe cao.

IVA uitkering (nieuw)
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,- (bij een volledig
dienstverband en anders pro rata). Deze
uitkering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor
de extra gemaakte kosten in de thuissituatie.

Grote gevolgen als de werkgever niets
doet
Een werkgever moet hiervoor een verzekering
afsluiten. Doet hij dat niet en wordt één van zijn
medewerkers langdurig arbeidsongeschikt, dan
moet hij de aanvulling op de WGA-uitkering en
de éénmalige IVA-uitkering zelf betalen. Het gaat
dan al snel om grote bedragen. Heeft hij in het
verleden hiervoor een verzekering afgesloten
dan voldoet deze verzekering niet meer aan
de nieuwe situatie per 1 april 2022. Let op: de
huidige verzekering kent waarschijnlijk een
opzegtermijn van 1 maand. De werkgever moet
dus tijdig in actie komen om straks per 1 april
alles goed geregeld te hebben.

AVN Risk helpt de werkgever verder!
Om de nieuwe cao-regeling te verzekeren is
er een nieuwe mantelovereenkomst gesloten
via AVN Risk. Deze nieuwe overeenkomst
sluit naadloos aan bij de nieuwe cao-bepaling
en de premie ligt een fractie lager. Door vanaf
1 april 2022 hiervan gebruik te maken voorkomt
de werkgever financiële verrassingen.
Werkgevers die gebruik willen maken van deze
mantelovereenkomst kunnen contact opnemen
met AVN Risk voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

WIA Werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
IVA
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
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