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De wet Werk en Inkomen
naar Arbeidsvermogen
(WIA) biedt de mogelijk
heid voor werkgevers
om eigenrisicodrager te
worden voor de arbeidsongeschiktheidslasten
van hun werknemers met
een WGA-uitkering.

Verder is op 1 januari 2013 de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeids
ongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft tot doel
om de instroom van vangnetters in de WIA te beperken deze wet kent
de mogelijkheid voor werkgevers om eigenrisicodrager te worden, tot 1
januari 2017 alleen voor de Ziektewet en daarna ook voor de WGA-flex.
Loyalis voert voor werkgevers onderzoeken uit naar de kansen en risico’s
voor hun organisatie van het eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet,
vergeleken met het betalen van gedifferentieerde premies.
Deze vraag is speciaal nu relevant omdat er per 1 januari 2017 een aantal
wijzigingen is in de financiering van de WGA.

Ons aanbod

Wij onderzoeken de kansen en risico’s van het eigenrisicodragerschap WGA
en/of Ziektewet voor uw organisatie en vergelijken dit met de gedifferen
tieerde premie die u betaalt . Deze dienstverlening ziet er als volgt uit:
 Wij brengen voor uw organisatie alle aspecten die relevant zijn voor
de te maken keuze om al dan niet eigenrisicodrager te worden danwel
voort te zetten voor de WGA en/of Ziektewet in beeld.
• een prognose van de (ontwikkeling van de) gedifferentieerde premie
WGA en Ziektewet indien u er niet voor kiest eigenrisicodrager te
worden danwel te blijven;
• een berekening van de kosten die verbonden zijn aan het onverzekerd
eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet en een prognose van de
ontwikkeling van die kosten in de toekomst’
• de kosten van verschillende alternatieven van private verzekering van
het eigenrisicodragerschap’
• uitgebreide informatie over de aanstaande wijzigingen in de
financiering van de WGA en de gevolgen die dit kan hebben op uw
situatie.
 We brengen de te maken keuzes in beeld en geven toelichting op
de effecten en gevolgen van die keuzes.
 Wij zetten de kosten en voor- en nadelen van alle opties voor u op
een rij.
 U krijgt van ons een uitgebreid advies, vastgelegd in een rapportage.
Vanzelfsprekend behoort de toelichting van deze rapportage op de
wijze die voor u het meest praktisch is (bijvoorbeeld door middel van
een presentatie aan een groter gezelschap of in een gesprek in kleinere
kring) tot onze dienstverlening.

Wat levert het u op

Wij bieden u een onderbouwd advies dat u ondersteunt bij het opnieuw
overwegen van uw eerdere keuzes. Deze rapportage geeft daarnaast
ook uitgebreide algemene informatie over alle ins en outs van het
betalen van gedifferentieerde premies WGA, Ziektewet en WGA-flex en
het eigenrisicodragerschap.
Na uitvoering van onze werkzaamheden hebt u alle voors en tegens,
alle kansen en risico’s zorgvuldig op een rij en bent u in staat om een
verantwoorde beslissing te nemen rondom de wijze waarop u de WGA en
de Ziektewet wilt financieren.

Meer weten? Ga naar sz-wijzer.nl

Waarom Loyalis?

Wij zijn een verzekeraar die voortkomt uit de wereld
van pensioen en sociale zekerheid en werken nauw
samen met werkgevers. Wij kennen hun cao en
pensioenregeling. De verzekering sluit dan ook perfect
aan op wat al voor u is geregeld.
Nu regelen, voor altijd een zorg minder!

Vragen?
	
Bel met Deskaccount
management:

045 645 93 20
(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

Kosten

Het bovengeschetste onderzoeksen adviestraject kost € 4.500,
exclusief BTW. Loyalis Verzekeringen heeft de mogelijkheid om aan
werkgevers met een Collectieve
en/of een hoge deelnemersgraad
aan de Arbeidsongeschiktheids
verzekering, een subsidie te
verlenen voor investeringen die
leiden tot een verlaging van het
ziekteverzuim en in samenhang
daarmee de instroom in de arbeids
ongeschiktheidsregelingen.
Het in deze offerte gepresenteerde
onderzoek wordt als een dergelijke
investering gezien. Bent u een werk
gever die een Collectieve Arbeids
ongeschiktheidsverzekering aan de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
heeft dan is Loyalis Verzekeringen
bereid € 2.250 voor haar rekening
te nemen. De totale kosten voor uw
organisatie komen daarmee uit op
€ 2.250 exclusief BTW.

