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We zijn meer dan alleen een verzekeraar...
U bent met ons in gesprek over een WGA 
ERD-verzekering en hebt daarom een offerte 
bij ons opgevraagd. Als uw werknemer lang-
durig ziek wordt, is dat natuurlijk nooit fijn. 
Voor uw werknemer niet, maar ook voor u 
niet. In deze brochure leggen we uit hoe we u 
daarbij kunnen ondersteunen.

Het belangrijkste vinden we dat uw werknemers 
tevreden en gezond zijn én blijven. Van het begin 
tot het einde van hun loopbaan, in elke fase van 
hun werkende leven. Zodat ze optimaal inzetbaar 
blijven én zorgeloos. Voor u vinden we het belangrijk 
dat er een financieel vangnet is als het nodig is. 
Met de basis op orde, is de continuïteit van uw 
organisatie gewaarborgd.
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Wat ontvangt u na het afsluiten van uw WGA ERD-verzekering?
Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de WGA en 
daarbij ook de ZW betrekt, kunt u onze verzekering 
afsluiten. We gaan vervolgens met u om tafel over 
uw huidig verzuimbeleid en kijken waar de quick wins 
liggen. Daarnaast zetten we ook een plan op voor 
de lange duur. 

Natuurlijk voorkomt u liever dat een medewerker 
langdurig uitvalt. Dat is voor iedereen beter. 
Daarom zijn we er ook vóórdat het misgaat. 
Maar preventie écht goed aanpakken is een flinke 
klus. En vooral een klus op maat. 

De kans van slagen is immers het grootst als uw 
aanpak aansluit op de persoonlijke behoeften van 
uw medewerker. 

We hebben de juiste expertise in huis om u hierbij 
te helpen. Door te investeren in de vitaliteit van 
uw mensen, als ook in hun kennis, werkbalans 
en -omgeving, blijven ze tevreden en duurzaam 
inzetbaar. Daar willen we u graag in ondersteunen. 

Want wat ontvangt u nou precies als u onze verzekering 
hebt afgesloten? U kunt gebruik maken van:

1. Vitaliteitspakket
2. Casemanagement
3. Juridische bijstand
4. Dienstverlening Ziektewet ERD (optioneel)

We leggen hieronder uit wat dit inhoudt. Hier kunt u 
gebruik van maken zodra u de verzekering afsluit 
en hier hoeft u niet extra voor te betalen. Met uit-
zondering van de optionele service Dienstverlening 
ZW ERD. 
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1. Vitaliteitspakket
We bieden u naast inkomenszekerheid ook financiële 
steun bij activiteiten die bijdragen aan duurzame 
inzetbaarheid van uw personeel, namelijk het 
Vitaliteits pakket. Maar we zijn er niet alleen als het 
‘misgaat’ en bij re-integratie, maar liever nog eerder: 
preventief. Zodat uw werknemers vitaal en optimaal 
inzetbaar blijven. 

Vitaliteitsbudget
Een onderdeel van het Vitaliteitspakket is het 
Vitaliteits budget. Een individueel budget dat u kunt 
inzetten voor uw verzekerde werknemers. Met dit 
budget vergoeden we uw activiteiten die verzuim 
beperken (preventie) en die zieke werk nemers sneller 
laten terug keren naar de werk vloer (re-integratie). 
De hoogte van het budget is afhankelijk van de 
omvang van uw organisatie. We geven hier onder een 
indicatie. Als u gebruik wilt maken van het vitaliteits-
budget, doet u dit via het aanvraag formulier op 
loyalis.nl/vitaliteitsbudget.

Aantal werknemers

van  tot Jaarbudget
1 50 €  3.000

51 250 €  5.000
251 500 €  7.000
501 1.000 € 10.000

1.001 2.500 € 15.000
2.501 5.000 € 25.000
5.000 - € 30.000

Vitaliteitsbudget voorwaarden
U kunt gebruik maken van ons Vitaliteitsbudget als 
u voldoet aan de voorwaarden. U vindt de actuele 
voorwaarden op loyalis.nl/vitaliteitsbudget. 

Vrije keuze in externe dienstverlener
Als werkgever bent u volop bezig met het begeleiden 
van verzuimende zieke werknemers. Daarom vinden 
we dat u, als geen ander, het best kunt bepalen welke 
externe dienstverlener moet worden ingeschakeld. 
U bent daarom vrij in de keuze hiervan. 

Korting op dienstverlening Loyalis Kennis en Consult
Daarnaast krijgt u 50% korting op onze eigen 
preventieve diensten van Loyalis Kennis en Consult. 
Onze adviseurs ondersteunen u graag met gerichte 
adviezen, onderzoeken, trainingen en coaching om 
uw verzuim te verlagen. U leest hierover meer op 
loyalis.nl/werkgevers-diensten. Hiervoor is maximaal 
€ 20.000 per jaar beschikbaar.  

Gratis toegang tot het Interventieplatform
Dit online platform ondersteunt u bij het duurzaam 
inzetten van uw medewerkers. U komt makkelijk 
in contact met dienstverleners op het gebied van 
verzuimreductie en re-integratie. En u kunt vervolgens 
hun diensten zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten 
en afhandelen. 

5 gratis onderzoeken over vitaliteit, loopbaan en 
financieel bewustzijn
Onze scans bieden u inzicht in de vitaliteit, ambities 
en werkhouding van uw werknemers. Dit helpt u 
tijdig te anticiperen op uitval en productieverlies. 
U vraagt deze scans aan bij Loyalis Kennis & Consult. 
Meer hierover leest u op loyalis.nl/vitaliteitspakket.

https://loyalis.nl/vitaliteitsbudget
https://loyalis.nl/vitaliteitsbudget
https://loyalis.nl/werkgevers-diensten
https://loyalis.nl/vitaliteitspakket
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2. Casemanagement
Loopt u tijdens de ziekteperiode vast met het traject 
van uw zieke werknemer? Ook dan bieden we u de 
helpende hand. Voor én na de WIA-toekenning van 
uw (ex-)werknemer. Hoe we dat doen?
•  We monitoren het dossier van uw zieke werk nemer 

al vanaf de 42ste weeksmelding in ons digitale 
verzuimregistratiesysteem

•  We begeleiden u tijdens het verdere ziekteproces 
van uw werknemer

•  Dankzij de gratis dienst casemanagement onder-
steunen we u ook als uw werknemer, ondanks al uw 
inspanningen, toch in de WIA terechtkomt. 

Samen houden we uw kosten laag
U wilt een goede begeleiding voor uw (ex-)werk-
nemer. Tegelijkertijd wilt u uw kosten zo laag mogelijk 
houden. Daar helpen we u graag bij. Samen zorgen 
we ervoor dat uw (ex-)werknemer, indien mogelijk, 
kan re-integreren. Is uw (ex-)werknemer volledig 
arbeids ongeschikt? Dan regelen we dat uw werk-
nemer zo snel mogelijk een IVA-uitkering ontvangt. 
Zo drukken de kosten niet langer op uw WGA-premie.

We brengen u in contact met onze samen werkings-
partners. Stuk voor stuk professionele dienst verleners 
als het gaat om schadelastbeperking en re-integratie. 
Afhankelijk van uw situatie wijzen we u een partner 
toe. Deze werkt de stappen uit die we met u 
hebben afgesproken.

Eén casemanager in het hele re-integratietraject
Goede communicatie vinden we belangrijk. 
Daarom wijzen we één casemanager aan, die 
betrokken blijft in het hele re-integratietraject. 
Hij zorgt ervoor dat u altijd op de hoogte bent van 
de laatste stand van zaken. Het enige wat u hoeft 
te doen is het dossier van uw (ex-)werknemer, na 
WIA-toekenning, aan ons over te dragen. En ons 
te informeren over belangrijke veranderingen 
bij uw (ex-)werknemer. Denk aan een eventueel 
(gedeeltelijk) herstel, herplaatsing, herbenoeming 
of ontslag. Dan kunnen we ervoor zorgen dat de 
begeleiding zo optimaal mogelijk is.

Zodra we het dossier ontvangen, verzorgt de case-
manager de intake. Hij zoekt contact met alle 
direct betrokken professionals (uw HRM-adviseur 
en consulenten van eerder ingezette re-integratie-
bedrijven) en met uw (ex-)werknemer. Als het nodig 
is, maakt hij het dossier compleet. 

Daarna stelt de casemanager het re-integratietraject 
vast. Hij bepaalt of en welke interventies nodig zijn 
en wie deze gaat uitvoeren. De kosten zijn voor 
onze rekening. Ook monitort de casemanager of uw 
werknemer zich aan zijn sollicitatieverplichting houdt. 
Als het nodig is, nemen we schriftelijk contact op.
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3. Juridische bijstand
Bij het sluiten van de verzekering kunt u rekenen op 
deskundige juridische bijstand, zonder extra kosten. 
Hieronder beschrijven we kort de dienstverlening die 
u in verschillende situaties kunt verwachten.

We verhalen de kosten bij aansprakelijkheid
Als een van uw werknemers uitvalt door een ongeluk, 
gaat uw aandacht natuurlijk in eerste instantie uit 
naar het slachtoffer. Zo’n ernstige gebeurtenis heeft 
vaak ingrijpende consequenties. Het leven van uw 
werknemer en zijn gezin kan er door ontregeld raken. 
Maar ook het werk vraagt uw aandacht. Want als 
iemand voor langere tijd uitvalt, moet er direct een 
vervanger geregeld worden, zodat continuïteit 
gegarandeerd is.

Vaak is al snel duidelijk of een ander verantwoordelijk 
is voor de gebeurtenis. In dat geval is het niet 
alleen belangrijk dat uw werknemer de tegen-
partij aansprakelijk stelt om een schade vergoeding 
te krijgen, ook voor u is dat interessant. U kunt 
namelijk loon- en re-integratie kosten vergoed 
krijgen. Gelukkig hoeft u niet zelf achter uw schade-
vergoeding aan te gaan. In overleg met u schakelen 
we BSA Schade regeling in voor het verhalen 
van uw loon- en re-integratie kosten, de schade-
vergoeding aan uw werk nemer en (als het zover komt) 
onze WGA-kosten.

BSA Schaderegeling is een gerenommeerd bureau 
met meer dan vijftig jaar ervaring, een goede 
reputatie en tevreden klanten. De werknemers van 
BSA Schaderegeling hebben niet alleen oog voor de 
schade regeling, maar ook voor de re-integratie van 
het slachtoffer. Uw werknemer kan via BSA Schade-
regeling vrijblijvend in contact worden gebracht met 
een professionele coach, die uw werknemer helpt om 
te gaan met de (blijvende) gevolgen van een ongeval, 
medische fout of mishandeling. Zo kan hij verder met 
zijn leven, zijn werkzaamheden eerder hervatten, en is 
er minder kans op vervolgverzuim.

Ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures
We bieden ook hulp bij bezwaar en beroep en de 
behandeling van bezwaarschriften. Dit kan met name 
van belang zijn als het vermoeden bestaat dat één 
van uw werknemers onterecht in de WGA terecht is 
gekomen. Onze gespecialiseerde en ervaren juristen 
zetten zich hiervoor in omdat een herbeoordeling 
- die leidt tot een IVA-indicatie in plaats van een 
WGA-indicatie - financieel gunstiger is voor u én uw 
(ex-)werknemer. Als dat nodig is, schakelt deze een 
arbeids deskundige of een verzekeringsarts in voor 
een second opinion. De juridisch adviseur houdt u op 
de hoogte over de voortgang en adviseert u over te 
ondernemen stappen.
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4. Dienstverlening Ziektewet ERD (optioneel)
Hulp en advies bij al het regelwerk 
rondom de Ziektewet
U kunt ervoor kiezen om bij uw WGA ERD-verzekering 
ook de Dienstverlening Ziektewet Eigen risico drager-
schap (ZW ERD) af te sluiten. Met deze extra service 
nemen we de begeleiding en administratie rondom 
de Ziektewet voor u uit handen. Consense Arbo voert 
deze dienstverlening uit voor Loyalis en voldoet aan 
alle eisen die de Ziektewet stelt aan arbobegeleiding. 
U bespaart met Dienstverlening ZW ERD een hoop 
tijd en energie én u bent er zeker van dat alles goed 
wordt geregeld volgens de eisen van de wet. 

Uw voordelen met deze service
  Begeleiding, hulp en advies rondom de Ziektewet
  Zekerheid dat u voldoet aan de eisen van de wet 

en belastingdienst
  Zekerheid voor uw zieke ex-werknemer over 

de uitkering
  Administratie en communicatie met het UWV 

nemen we uit handen
  Na de ziek-uit-dienst-melding staan we direct 

voor u klaar

Wat regelen we voor u?
Met de Dienstverlening ZW ERD nemen we veel 
(administratieve) zaken en begeleiding rondom de 
Ziektewet en het UWV voor u en uw zieke (ex-)werk-
nemer uit handen.
 

Op het gebied van de Ziektewet-begeleiding regelen 
we (via Consense Arbo) de volgende zaken:
•   We sturen uw ex-werknemer een bevestiging van 

de ziekmelding en informeren over alle procedures, 
rechten en plichten.

•   U doet zelf de ziekmelding bij UWV en met uw 
machtiging regelen wij de overige zaken rondom 
de uitkering.

•  Bij de ziekmelding vragen we, met een machtiging 
van uw ex-werknemer, zijn (medisch) dossier op bij 
de arbodienstverlener.

•  We adviseren of uw ex-werknemer volgens de 
Ziektewet in aanmerking komt voor een uitkering.

•  We geven re-integratieadvies en -ondersteuning, 
bijvoorbeeld over de inzet van re-integratie-
bedrijven.

•  We vullen het formulier Eerstejaars ziektewet-
beoordeling in waarna UWV de toetsing uitvoert.

•  We adviseren en begeleiden u en uw ex-werk-
nemer bij het voldoen aan de eisen die de Wet 
Verbetering Poortwachter stelt.

Op het gebied van de Ziektewet-administratie 
regelen we (via Consense Arbo in samenwerking met 
Frontyr) de volgende zaken:
•  We controleren of uw ex-werknemer onder de 

dekking van de Ziektewet valt (ook No-Risk).
•  We vragen het Verzoek om een beschikking 

Ziektewetuitkering aan bij het UWV als ook 
het dagloon.

•   We leveren de uitkeringsgegevens en de 
uitkerings strook voor uw ex-werknemer aan.

•  We maken de loonjournaalpost en de SEPA-betaal-
bestanden.

•  We stellen jaarlijks de jaaropgaven en verzamel-
loon staten op.

•   We stellen de aangifte loonheffing op en regelen 
de belastingaangifte.

Zo zorgen we er samen voor dat uw zieke ex-werk-
nemer snel en zorgvuldig de ZW-uitkering ontvangt 
waarop hij recht heeft. En u als werkgever bespaart 
op dit vlak veel tijd en energie.

Wat kost het?
U betaalt een vast tarief per werknemer. Daarnaast 
betaalt u per dossier eenmalig een bedrag als er 
sprake is van overdracht door uw eigen arbo dienst. 
De kosten voor de dienst verlening ZW ERD brengen 
we elk jaar via een aparte factuur in rekening. 
Consense Arbo kan tariefs wijzigingen maximaal 
1x per jaar, per 1 januari van het betreffende jaar, 
door voeren. Een voorgenomen tariefs wijziging 
communiceren we altijd vooraf.
 
Hoe regelt u het?
U kunt gratis een offerte aanvragen op 
loyalis.nl/dienstverlening-zw-erd of neem contact op 
met Loyalis Deskaccountmanagement: 
• Telefoon 045 645 93 20 
• E-mail    accountmanagement@loyalis.nl 

Meer weten? Ga naar 
loyalis.nl/dienstverlening-zw-erd. 

https://loyalis.nl/dienstverlening-zw-erd
mailto:accountmanagement%40loyalis.nl?subject=
https://loyalis.nl/dienstverlening-zw-erd
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Wat houdt de WGA ERD-verzekering in?
U hebt waarschijnlijk al enige informatie over onze 
verzekering ontvangen. We gaan hier graag iets 
uitgebreider op in. Hieronder geven we aan wat u kunt 
verwachten als u de WGA ERD-verzekering afsluit.

Voordelen van de WGA ERD-verzekering

  Uw kosten voor de WGA-uitkeringen worden 
vergoed (maximaal 10 jaar)

  U krijgt gratis hulp en advies bij preventie, 
administratie en re-integratie

  U bent verzekerd voor het verhalen van uw loon-
kosten als een derde verantwoordelijk is voor de 
ziekte van uw werknemer. 

  We betalen (deels) mee aan de kosten voor 
verzuim begeleiding en re-integratie

  U betaalt een premie die op de situatie van 
uw organisatie is toegespitst

 Met casemanagement beperken we de instroom
 Declareren gaat snel en eenvoudig

Wat levert de verzekering u op? 

� Schadelastbeperking Loyalis

� Loon werkgever

� Uitkering Loyalis

ca. € 143.000 totale kosten zieke werknemer

WIA-vervolguitkering

Arbeidsongeschiktheids-
pensioen (max. 10 jr)

WGA-vervolguitkeringLoongerelateerde
WGA-uitkering

LoondoorbetalingLoondoorbetaling

€ 30.000 € 21.000 € 21.000 ca. € 71.000

CasemanagementPreventieve diensten en Vitaliteitspakket

Ziek

1 jaar 1 jaar 1 jaar 9 jaar

Arbeidsongeschikt

Deze grafiek is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld
Stel, uw vaste medewerker met een jaarsalaris van 
€ 30.000 wordt ziek. Na 2 jaar ziekte verklaart UWV 
hem voor 60% arbeidsongeschikt. Herplaatsen is niet 
mogelijk. Dit kost u dan ruim € 143.000. Met de WGA 
ERD-verzekering vergoeden we uw kosten voor de 
WGA-uitkeringen. In dit geval is dat € 92.000 in totaal.

En we beperken de schadelast. Met onze preventieve 
diensten en Vitaliteitspakket houden we bij ziekte de 
instroom in de WGA laag. En met Casemagement 
zorgen we bij arbeidsongeschiktheid voor een hogere 
uitstroom. Zo blijft de continuïteit van uw organisatie 
gewaarborgd en houden we uw premie laag. 
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Voorwaarden
We sluiten onze WGA ERD-verzekering alleen af als:
• u WGA (ERD) bent 
• u de ZW bij de ERD betrekt
• u meer dan 100 werknemers in dienst hebt.

Meer informatie over hoe u Eigenrisicodrager van 
de ZW wordt, vindt u op loyalis.nl/zw-erd-worden. 
Ook kunt u op loyalis.nl/wga-erd-worden lezen hoe 
u Eigen risico drager voor de WGA wordt. Daarnaast 
sluiten we de verzekering alleen af als u meer dan 
100 werk nemers in dienst hebt. Dit kunnen ook flex-
werknemers zijn.

Dekkingen
U hebt een offerte aangevraagd voor onze WGA ERD-
verzekering. Hieronder lichten we nogmaals kort toe 
wat de dekking inhoud. 

Conventioneel: alle uitkeringen gedekt
Hiermee dekt u alle uitkeringen (loongerelateerde en 
vervolg uitkeringen) waarvoor u als Eigen risico drager 
WGA verantwoordelijk bent. De loonaanvullende 
uitkeringen zijn gedekt tot de hoogte van de 
vervolg uitkeringen. Dit komt precies overeen 
met de verplichtingen waarmee u als Eigen risico-
drager te maken hebt. Uw werknemer kan in een 
situatie terecht komen waarbij hij volgens UWV nog 
voldoende werkt (minimaal 50% van wat volgens 
deze instantie mogelijk is), onvoldoende werkt of 
niet meer werkt. Dit leidt voor hem tot verschillende 
inkomens situaties. Uw verplichting als Eigenrisico-
drager is na de loon gerelateerde fase echter altijd 
hetzelfde: u hoeft alleen te betalen tot het niveau van 
de vervolguitkering.

U bent meestal verplicht om een garantieverklaring 
naar de belastingdienst te sturen. Wanneer deze 

verklaring nodig is, zorgen we ervoor dat dit voor u 
geregeld wordt. Hiermee verklaart een verzekeraar of 
financiële instelling dat de WGA-uitkeringen gewoon 
worden betaald als u als eigenrisicodrager uw 
verplichtingen niet nakomt. Bijvoorbeeld als u failliet 
gaat. Wilt u meer weten over deze dekking? Kijk dan 
op loyalis.nl/wga-erd.

Wie zijn verzekerd?
De volgende werknemers zijn verzekerd bij de  
WGA ERD-verzekering:
•  Werknemers met een vast dienstverband die 

werknemer zijn volgens de Ziektewet en zijn 
verzekerd via de WIA

•  Werknemers met een tijdelijk contract  
(korter dan 2 jaar)

•  Oproepkrachten (met voorovereenkomst, met 
uitgestelde prestatieplicht of zonder urengarantie 
(0- uren contract)

•  Werknemers die binnen 4 weken na einde van 
de contractduur ziek zijn.

Wie zijn niet verzekerd?
De niet verzekerde werknemers zijn:
• directeur groot aandeelhouders
• uitzendkrachten
•  werknemers en oproepkrachten vanaf het 

moment dat zij twee jaar jonger zijn dan de AOW-
gerechtigde leeftijd

•  de werknemer die ziek is vanwege zwangerschap of 
bevalling en vervolgens arbeidsongeschikt wordt

•  de werknemer die ziek is vanwege orgaandonatie 
en vervolgens arbeidsongeschikt wordt

•  de werknemer die valt onder de Compensatie-
regeling oudere werkloze werknemers als bedoeld 
in artikel 29d ZW

•  stagiaires en medewerkers met een actieve no-risk polis.

Inloop- en uitlooprisico
Er is geen sprake van een inlooprisico van zieken 
en arbeidsongeschikte werknemers. Beide groepen 
blijven achter bij UWV of bij de vorige verzekeraar. 
Bent u al WGA ERD-er voor eigen rekening en besluit 
u dit risico bij een verzekeraar onder te brengen, dan 
kunt u het inlooprisico van zieken en bestaande WGA-
uitkeringen wel in de verzekering opnemen. U betaalt 
dan een eenmalige koopsom.

Het uitlooprisico is standaard meeverzekerd. 
Alle verzekerden die per einddatum van de 
verzekering wegens ziekte verzuimen of reeds een 
WGA-uitkering ontvangen, vallen onder het uitloop-
risico. Dit betekent dat alle toekomstige, uit huidige 
verzuimende ziekte voortkomende, WGA-uitkeringen 
worden vergoed. Dit geldt ook voor alle bestaande 
WGA-uitkeringen. Een wijziging in mate van arbeids-
ongeschiktheid van een verzekerde werk nemer valt 
eveneens onder de regeling van de uitloop dekking. 
NB: Als de verzekering eindigt door faillissement is 
het uitlooprisico eveneens gedekt.

Contractduur en premiegarantie
De contractduur bedraagt 3 jaar. De premievaste 
periode is standaard 1 jaar. Deze periode is afwijkend 
als u hebt gekozen voor premiegarantie. Na afloop 
van de premie vaste periode wordt de premie opnieuw 
vast gesteld. Hierbij geldt dat als de jaarlijkse premie 
een verhoging vertoont ten opzichte van het lopende 
jaar, u het contract tussentijds mag beëindigen. 
Contracten waarbij de jaarlijkse premie wordt 
bepaald door middel van een bonus-malustabel 
kunnen niet tussentijds worden beëindigd.

https://loyalis.nl/zw-erd-worden
https://loyalis.nl/wga-erd-worden
https://loyalis.nl/wga-erd
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Altijd een transparante premie
Uw premie wordt vastgesteld waarbij de methodiek 
van premiebepalen afhankelijk is van de grootte van 
uw organisatie. Voor het vast stellen van de premie 
vragen we jaarlijks uw personeels bestand op inclusief 
de zieken en WIA gerechtigden. Zo kunnen we ieder 
jaar opnieuw een premie op maat berekenen. Hebt u 
gekozen voor premiegarantie? Dan wordt het niet 
jaarlijks herberekend.

We begrijpen dat u voor uw verzekering niet meer 
wilt betalen dan nodig is. Dat we transparant zijn in de 
premievaststelling en bij premiewijziging, is voor ons 
dan ook vanzelfsprekend. Alleen op die manier krijgt 
u het benodigde inzicht over uw verzekering. 

1. Grootte van uw organisatie
Uw premie wordt op jaarbasis vastgesteld waarbij 
de methodiek van premiebepalen in eerste instantie 
afhankelijk is van de grootte van uw organisatie. 
Voor het vaststellen van de premie vragen we uw 
personeels bestand op inclusief een overzicht van 
de langdurig zieken en WIA gerechtigden. Als u de 
verzekering bij ons sluit, vragen we deze gegevens 
jaarlijks bij u op. Zo kunnen we ieder jaar opnieuw 
een premie op maat berekenen. Hierbij hanteren 
we de regel dat we een contracts termijn van drie 
jaar aanbieden. We vinden het belangrijk om 
een langdurige relatie met elkaar aan te gaan. 
Ingeval de premie in het tweede of derde jaar zou 
worden verhoogd, heeft u de mogelijkheid om het 
verzekerings contract tussentijds op te zeggen. 

2. Individuele werknemer
De maatwerkpremie wordt berekend per individuele 
werknemer en is afhankelijk van leeftijd, het geslacht, 
het type dienstverband en het salaris. De totale 
premie wordt daarna gedeeld door de som van de 
salarissen. Dit levert dan uw uiteindelijke premie-
percentage op zoals vermeld in de offerte. 

Rekenvoorbeeld: 
Uw verzekerde loonsom € 5.000.000 
Premiepercentage 0,819%
Uw jaarpremie  € 40.950,00

3. Meer dan 1000 werknemers?
Hierdoor kunnen we nóg een stap verder gaan bij 
het bepalen van een maatwerkpremie. We kijken 
namelijk niet alleen naar uw personeelsbestand, maar 
ook naar uw historische WGA instroomcijfers. Voor 
het berekenen van de premie maken we gebruik 
van een reken model. De uit het model resulterende 
verwachte WGA-uitkeringen worden vervolgens 
vergeleken met uw historische instroomgegevens. 
Hieruit blijkt of uw feitelijke instroomcijfers afwijken 
van de cijfers op basis van het model. Het verschil 
levert dan een korting of een toeslag op de premie 
op. Uw succesvolle re-integratie inspanningen leiden 
dus direct tot een lagere premie WGA. 

Voor de jaarlijkse premievaststelling maken we 
gebruik van een bonus-malustabel die op maat wordt 
gemaakt voor uw organisatie. Afhankelijk van de 
WGA Instroom cijfers over een periode van een jaar 
(juni tot juni) gaat u het volgende jaar meer of minder 
premie betalen.

Rekenvoorbeeld jaarlijkse premievaststelling  
bonus-malulstabel 

WGA instroom  
1 juni 2021 - 1 juni 2022 

(van - t/m) Premie 2023
-  1 -10%

 2  7  0%
 8 10 15%
11 14 25%
15 19 30%

Uw verzekerde loonsom 2022 € 50.000.000 
Premiepercentage 2022  0,735%
Uw jaarpremie 2022  € 367.500,00

Uw verzekerde loonsom 2023 € 50.000.000 
WGA-instroom 1-6 t/m 1-6  9
Wijziging premiepercentage + 15%
Premiepercentage 2023  0,845%
Uw jaarpremie 2023  € 422.625,00
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4. Variabelen in premie

1) Provisie
Hebt u een adviseur? Dan ontvangt uw adviseur een 
provisie van maximaal 10%. 

2) Combinatiekorting
Als u meerdere schade producten bij ons afsluit, 
ontvangt u 5% premiekorting. 

 
 
3) Jaarinkomen
Uiteraard varieert het premiebedrag als de grond slag 
(het totale pensioengevend jaarinkomen van al uw 
verzekerde medewerkers) wijzigt. Dat kan te maken 
hebben met cao-wijzigingen, algemene salaris-
aanpassingen of met organisatorische veranderingen 
binnen uw organisatie, zoals reorganisaties en 
fusies, waardoor uw personeelsbestand groter of 
kleiner wordt.
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Uw gids in Inkomen & Zekerheid
Heeft vitaliteit, verzuim, re-integratie of zekerheid uw aandacht?
Als betrokken partner en verzekeraar denken we met u mee in oplossingen.
We zijn diepgeworteld in de sectoren overheid, onderwijs, energie- en  
nuts bedrijven, zorg en bouw door onze oorsprong bij APG. Sinds 2019 is  
Loyalis een merk van a.s.r. Als gids in de complexe wereld van de sociale en  
inkomens zekerheid, staan we voor u klaar. Met meer dan 150 specialisten. 

Ga naar loyalis.nl/wga-erd

Verzekering afgesloten?
Als u de verzekering afsluit, ontvangt u van ons 
een definitief overzicht met de dekking en daar 
bijhorende premie. Ook ontvangt u werk afspraken 
waarin we specifiek beschrijven wat er per onderwerp 
te gebeuren staat. Zo weet u wat we van u 
verwachten, maar ook wat u van ons kunt verwachten.

Daarnaast onderhoudt u nauw contact met uw 
aangewezen contactpersoon binnen onze organisatie. 
Voor vragen kunt u bij hem/haar terecht.

https://loyalis.nl/wga-erd

