
 

Loyalis stopt met de Verzuim- en ZW-verzekering 
Vragen & antwoorden 
 
Welke producten gaat Loyalis niet meer verkopen? 
 

 Loyalis Verzuimverzekering 
 Loyalis Ziektewet-ERD-verzekering 
 Loyalis WGA ERD alléén de variant voor werkgevers met minder dan 100 

werknemers (WGA ERD > 100 werknemers blijven we wel aanbieden!) 
  
Waarom stoppen we met deze Verzuim-producten? 
Wij willen onze klanten optimaal bedienen en passende producten en diensten leveren, op maat 
en van de hoogste kwaliteit. Daarom focussen we ons vanaf nu alleen nog op datgeen waarin we 
het sterkst zijn: inkomensbescherming in geval van arbeidsongeschiktheid.  
 
Maar focus aanbrengen betekent ook keuzes maken. Daarom stoppen we met de 
Verzuimverzekering én de ZW-ERD-verzekering. De ZW-ERD-verzekering is ook de voorwaarde 
voor het afsluiten van een WGA-ERD-verzekering bij werkgevers met minder dan 100 
werknemers. Hierom bieden we ook de WGA-ERD-variant voor werkgevers met minder dan 100 
werknemers niet meer aan.  
 
Loyalis biedt alleen nog de WGA-ERD-verzekering aan voor werkgevers met meer dan 
100 werknemers. Maar hoe kijkt Loyalis hiernaar als een bedrijf uit verschillende 
onderdelen bestaat? 
Als een bedrijf een juridisch onderdeel is van een (groter) moederbedrijf, dan kijken we naar het 
totaal aantal medewerkers van het moederbedrijf (incl. alle onderdelen). Voorwaarde hierbij is 
wel dat ook het verzuimbeleid integraal wordt uitgevoerd. We tellen dus alles op: werknemers, 
loonsommen en WGA-instroom van het moederbedrijf en al haar onderdelen.  
 
Gevolg is dat de instroom in de WGA van één bedrijfsonderdeel gevolgen heeft voor de rest van 
het moederbedrijf. Indien de klant wil dat zijn bedrijfsonderdelen als aparte bedrijven worden 
behandeld (qua instroom en tarief), dan kan het zijn dat er dus minder dan 100 werknemers 
werken en we de WGA-ERD-verzekering niet (meer) kunnen aanbieden. 
 

https://www.loyalis.nl/werkgevers/producten/Verzuimverzekering.html
https://www.loyalis.nl/werkgevers/producten/ZW-ERD.html


Wat zijn de gevolgen van de uitfasering van deze producten? 
 

 We bieden per direct voor de hierboven genoemde producten geen nieuwe offertes meer 
aan.  

 Bestaande klanten blijven gewoon verzekerd tot einde looptijd. Daarna pas eindigt de 
verzekering. Verlengen is dan niet meer mogelijk. 

 Vóór het verstrijken van de contracttermijn ontvangt de verzekeringnemer (in dit geval 
de werkgever)  een aanbod voor een verlenging van deze verzekering, behalve als de 
verzekeraar de verzekering ten minste 3 maanden voor de contractvervaldatum heeft 
opgezegd.  

 WGA ERD < 100 werknemers verlengen we nog met 1 jaar tot 1-1-2019* 

*De WGA-ERD-variant met meer dan 100 werknemers blijven we wel aanbieden! 

Zijn onze Verzuim- en ZW-ERD-verzekering te duur geworden? 
Ja en nee. Binnen de Bouwend Nederland Mantel kunnen we wel nog marktconforme premies 
bieden, maar erbuiten niet (meer). 

Wat betekent het stoppen van ‘Verzuim’ voor de 12-jaarsoplossing? 
Ook de totale 12-jaarsoplossing gaan we niet meer aanbieden, want daarvan zijn de Verzuim- en 
de ZW-ERD-verzekering onderdelen.  

Wat betekent het stoppen van ‘Verzuim’ voor onze bestaande klanten? 
We respecteren uiteraard gewoon de looptijd van de verzekering. Pas op het einde van de 
looptijd eindigt de verzekering (niet eerder).  We bieden dan geen verlengingsvoorstel meer aan. 
Als klanten toch verzekerd willen blijven tegen de financiële risico’s van  verzuim, moeten ze 
zich – na einde looptijd - elders verzekeren. Uiteraard kijken wij zorgvuldig naar de impact van 
deze nieuwe koers op onze klanten. Ook voeren wij hierover nauw overleg met intermediairs, 
werkgeversverenigingen en sociale partners. 

Wat doen we met al uitgebrachte offertes? 
Offertes (voor de Verzuim-, ZW-ERD-verzekering en de WGA-verzekering voor werkgevers met 
minder dan 100 werknemers) die we al uitgebracht hebben respecteren we uiteraard. 
Getekende offertes die nog binnenkomen worden gewoon geaccepteerd, maar we nemen geen 
nieuwe offerteverzoeken meer in behandeling. 

Wat zijn de gevolgen voor de lopende verzuimclaims (uitlooprisico)? 
Ook na het beëindigen van de verzekering kan de klant (werkgever) op de gebruikelijke manier 
claims indienen bij Loyalis voor werknemers die ziek zijn geworden tijdens de looptijd van de 
verzekering. 
 
Krijgen bestaande ‘Verzuim’-klanten nog een eindafrekening? 
In januari 2018 sturen wij onze bestaande ‘Verzuim’-klanten nog een laatste verzoek om de 
administratieve gegevens (zoals wijzigingen personeelsbestand en salarissen) over 2017 aan 
ons door te geven. Daarmee maken we voor de Verzuimverzekering de eindafrekening 2017 op.  

https://www.loyalis.nl/werkgevers/producten/WGA-ERD.html


Waarvoor kunnen klanten wel nog bij Loyalis terecht? 
Loyalis blijft dé vertrouwde partner die staat voor inkomensbescherming voor werkgevers en 
werknemers. We zorgen ervoor dat inkomen goed zit en goed blijft, ook als het tegenzit. Wij 
doen dit inmiddels voor 450.000 werknemers, verdeeld over 10.000 werkgevers. En daarin 
willen we alleen maar beter worden. Onze nieuwe koers helpt ons daarbij. Want hierdoor 
kunnen we onze bestaande schadeproducten zoals de Arbeidsongeschiktheids-, WIA-
aanvullings- en WGA-ERD-verzekering (voor werkgevers met meer dan 100 werknemers) nóg 
meer aandacht geven en continu blijven verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat onze producten 
optimaal aansluiten bij de behoeften van onze klanten en tegen scherpe tarieven afgenomen 
kunnen worden.  

Mag Loyalis de klant adviseren over een andere verzuimoplossing? 
Helaas mogen wij onze klanten geen persoonlijk advies geven over onze verzekeringen. Wij 
leveren producten op basis van execution only en zorgen enkel voor het contract. Dit leest u ook 
in ons dienstverleningsdocument. Een onafhankelijke adviseur of uw eigen assurantieadviseur 
kan u wel persoonlijk adviseren.  
 
Waar kunnen klanten (en medewerkers) terecht met vragen of klachten? 
 
Werknemers 
Klantenservice: 
Telefoon: 045 579 61 11 
E-mail: via www.loyalis.nl/contact  
 
Werkgevers  
Deskaccountmanagement:  
Telefoon: 045 579 69 96 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur)  
E-mail accountmanagement@loyalis.nl 
 
Werkgevers via Intermediairs 
Bij hun eigen assurantieadviseur. 
 
Intermediairs 
Deskaccountmanagement: 
Telefoon: 045 579 69 33 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur)  
E-mail: intermediair@loyalis.nl 
 
 

https://www.loyalis.nl/werknemers/over-loyalis/Ons_beleid/dienstverleningsdocument.html
http://www.loyalis.nl/contact
mailto:accountmanagement@loyalis.nl
mailto:intermediair@loyalis.nl

