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.

1

Samengevat

1.1

Over welke verzekering gaat deze Rechten & Plichten?
WGA Eigenrisicodragerverzekering

1.2



Hiermee verzekert u als werkgever het eigenrisicodragerschap WGA.



Dit is een schadeverzekering.

Wie is verzekerd?
U, als werkgever en eigenrisicodrager voor de WGA.


1.3

U meldt al uw vaste en tijdelijke werknemers bij ons aan.

Wat is verzekerd?
U krijgt de WGA-uitkering voor uw werknemer van ons.


Als er dekking is voor de (ex-)werknemer.



Als de (ex-)werknemer recht heeft op een WGA-uitkering.



Als u de eigenrisicodrager bent voor deze WGA-uitkering.



Als u de WGA-uitkering betaalt voor de (ex-)werknemer.


Wij betalen ook de premies voor sociale verzekeringen die hier bij horen.
U krijgt de overlijdensuitkering uit de wet WIA voor de nabestaanden van uw
(ex-)werknemer van ons.

Als u de overlijdensuitkering betaalde aan zijn nabestaanden.
Wij staan garant bij het UWV voor de WGA-uitkering.


Als u failliet bent, betalen wij het UWV. Het UWV betaalt de (ex-)werknemer.


Wij geven hiervoor een garantieverklaring af aan de Belastingdienst.
Wij houden ons aan alle wetten en regels.

1.4

Die voor ons gelden voor uw WGA.Eigenrisicodragerverzekering.

Wie is werknemer voor uw WGA Eigenrisicodragerverzekering?


Een persoon jonger dan de AOW-leeftijd die bij u in dienst is:


en die volgens de regels van de Wet WIA ook wordt aangewezen als werknemer;


en die daarom volgens het UWV verplicht verzekerd voor de Wet WIA is.
Bijvoorbeeld ook een thuiswerker of provisiewerker.
Niet: bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder volgens de werknemersverzekeringen.
Wij gebruiken de regels uit de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016. De Regeling
staat in de wet.
1.5

Wie is ex-werknemer voor uw WGA Eigenrisicodragerverzekering?
Een werknemer die bij u uit dienst is gegaan:


die ziek of arbeidsongeschikt is op het moment dat hij uit dienst gaat;


of die binnen 28 dagen nadat hij uit dienst is gegaan ziek of arbeidsongeschikt wordt.
En waarvoor u de eigenrisicodrager bent voor de WGA.
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2

Arbeidsongeschiktheid

2.1

Wanneer is uw (ex-)werknemer arbeidsongeschikt?
Als hij door ziekte of gebrek beperkt is om te werken.


De oorzaak is ziekte of gebrek.



2.2

De oorzaak is rechtstreeks en medisch objectief vast te stellen.

De dag waarop hij zich bij u ziek meldt, is de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Wat is de wachttijd voor de Wet WIA?
De eerste 104 weken van ziekte krijgt uw (ex-)werknemer geen WGA- of IVA-uitkering van
het UWV.


Niet bij een vervroegde IVA-uitkering. Dan is de wachttijd korter.



Niet bij een sanctie. Dan is de wachttijd langer.



Niet als u met uw werknemer afspreekt de wachttijd te verlengen.


Tijdens de wachttijd krijgt uw (ex-)werknemer geen WIA-uitkering van het UWV.
U krijgt van ons een vergoeding altijd na de wachttijd.
Maar nooit eerder dan na 104 weken.
2.3

Wat als uw (ex-)werknemer tijdens de wachttijd weer werkte en opnieuw
arbeidsongeschikt wordt?
De wachttijd loopt door.


2.4

Niet als hij langer dan 28 dagen volledig werkte. Dan start een nieuwe wachttijd.

Wie stelt de arbeidsongeschiktheid vast?
U: tijdens de wachttijd.


U krijgt advies van de arbodienst of bedrijfsarts.



Niet als uw (ex-)werknemer een vervroegde IVA-uitkering krijgt. Dan stelt het UWV de
arbeidsongeschiktheid vast.
Het UWV: na de wachttijd.



Het UWV stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.


2.5

Daarmee bepaalt het UWV de uitkering.


Wij bepalen de vergoeding op basis van de uitkering van het UWV.



Als uw (ex-)werknemer meer of minder gaat werken kunnen de uitkering en vergoeding
veranderen.



Wij stellen de arbeidsongeschiktheid nooit hoger vast dan het percentage van het UWV.

Hoe helpen u en uw (ex-)werknemer bij arbeidsongeschiktheid?


U en uw (ex-)werknemer doen wat nodig is om hem weer te laten werken.



U en uw (ex-)werknemer volgen adviezen van de arbodienst, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige
op.



U en uw (ex-)werknemer geven ons alle informatie om de arbeidsongeschiktheid en de
vergoeding vast te stellen.




Bijvoorbeeld de beslissing van het UWV, of papieren over andere vergoedingen.

U werkt mee met ons verzoek voor een herkeuring.


Als de WIA Re-integratieservice een herkeuring nodig vindt.

Rechten en plichten

4

2.6

Wat doet u als uw (ex-)werknemer arbeidsongeschikt is?


U vult in de 42ste week na de ziekmelding het formulier op www.averoachmea.nl/wiamelding in.



U vult in de 91ste week na de ziekmelding het formulier op www.averoachmea.nl/wiamelding in.



U stuurt ons een kopie van de toekennings-/toerekeningsbeslissing van het UWV.


Binnen 2 weken na de datum op de beslissing.



U gebruikt hiervoor het e-mailadres: wia.si.beslissing@achmea.nl



U meldt het ons als het UWV een sanctie oplegt.



U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben.



U kunt ons altijd bellen: (055) 579 24 49.

2.7

Wat doet u als uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer weer beter is?
U vult als hij beter is het formulier op www.averoachmea.nl/wiamelding in.

2.8

Welke veranderingen meldt u als uw (ex-)werknemer arbeidsongeschikt is?
Geen, als wij van u een ondertekende SUAG machtiging hebben.


Veranderingen in de arbeidsongeschiktheid krijgen wij door van het UWV.


Wij beoordelen of de vergoeding verandert.
Anders meldt u het ons als de uitkering van het UWV verandert.

U meldt het de WIA Re-integratieservice direct als hij meer werkt.
U stuurt ons altijd een kopie van de beslissing van het UWV.

2.9



Binnen 2 weken na de datum op de beslissing.



U gebruikt hiervoor het e-mailadres: wia.si.beslissing@achmea.nl

Wat als u en uw (ex-)werknemer het oneens zijn over terugkeer naar werk?
U of hij vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV.


2.10

De aanvrager betaalt de kosten van het deskundigenoordeel.

Wat als een deskundigenoordeel bij het UWV is aangevraagd?


U meldt de WIA Re-integratieservice dat er een deskundigenoordeel is aangevraagd.



U stuurt de WIA Re-integratieservice een kopie van het deskundigenoordeel van het UWV.


Binnen 2 weken na de datum op het deskundigenoordeel.
U gebruikt hier voor het e-mailadres: wia.si.beslissing@achmea.nl.
2.11

Wat als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt voor uw WGA
Eigenrisicodragerverzekering begint?
U krijgt geen vergoeding van ons.


Deze arbeidsongeschiktheid is al verzekerd op een andere verzekering.



Bijvoorbeeld van zijn vorige werkgever of van het UWV.
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3

Vergoedingen

3.1

Welke vergoeding krijgt u van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering?
Uw vergoeding is hetzelfde als de WGA-uitkering van het UWV.

3.2



Wij betalen het bedrag dat op de declaratie van het UWV staat.



Heeft het UWV een fout gemaakt? Dan kunnen wij uw vergoeding later aanpassen.


Te veel ontvangen vergoedingen betaalt u terug.



Te weinig ontvangen vergoeding betalen wij alsnog aan u.

Vanaf welk moment heeft u recht op vergoeding van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering?
Vanaf het moment dat het UWV de WGA-uitkering aan uw (ex-)werknemer betaalt.

3.3

Hoe vraagt u de vergoeding van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering aan?
U stuurt in de 104e week na ziekmelding een e-mail aan wia-schadeservice@achmea.nl.
U ontvangt van ons een aanvraagformulier vergoeding.

3.4

Wanneer krijgt u de vergoeding van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering?
U krijgt de vergoeding nadat u ons de declaratie van het UWV heeft gestuurd.

3.5

Wanneer krijgt het UWV de vergoeding van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering?
Als u de uitkering voor uw (ex-)werknemer niet meer kan betalen.


Het UWV doet dan bij ons een beroep op de garantieverklaring.



Wij betalen het UWV. Het UWV betaalt de werknemer.



Wij betalen niet meer aan u.



Kreeg u van ons al een vergoeding voor uw (ex-)werknemer? Dan betaalt u die terug.



Bijvoorbeeld als u failliet bent.

3.6

Hoe lang heeft u om een vergoeding van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering aan
te vragen?
U kunt een vergoeding opeisen tot 3 jaar nadat u er recht op kreeg.

3.7

Wanneer stopt een vergoeding van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering aan u?


Als de WGA-uitkering stopt.



Als u de WGA-uitkering niet meer betaalt.


U blijft premie schuldig.



U betaalt onze kosten.



Zolang uw (ex-)werknemer in een gevangenis zit. Dit geldt ook bij voorlopige hechtenis en bij
TBS.



Als uw (ex-)werknemer is overleden.



Als uw (ex-)werknemer de eindleeftijd op de polis bereikt.
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Na 120 maanden.




Het UWV neemt de WGA-uitkering na 120 maanden van u over.

Als u of uw (ex-)werknemer fraudeert.

Stopt u de verzekering? Of verandert uw (ex-)werknemer van werkgever? Dan houdt u recht op
vergoeding voor (ex-)werknemers die arbeidsongeschikt zijn.
3.8

Wanneer kunnen wij de vergoeding van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering, weigeren,
stoppen, verlagen of terugeisen?


Als de (ex-)werknemer niet verzekerd is omdat hij niet op tijd is aangemeld.



Als u de WIA Re-integratieservice niet machtigt of de machtiging intrekt.



Als u of uw (ex-)werknemer ons belangrijke informatie niet vertelt.


Wij hebben tot 6 maanden na ontdekking hiervan de tijd.



Als u niet de waarheid vertelt.



Als u of uw (ex-)werknemer zich niet houdt aan deze Rechten & Plichten.



Als u uw premie niet betaalt.



Wij hebben tot 6 maanden na ontdekking hiervan de tijd.

En wij daar nadeel van hebben.
Wij kunnen ook de verzekering stoppen of aanpassen vanaf het moment waarop dit gebeurde. Wij
doen dit niet zo maar.
3.9

Welke gevolgen kan een sanctie van het UWV hebben voor uw WGA
Eigenrisicodragerverzekering?


Wij stoppen de vergoeding.



Wij starten de vergoeding later.


De totale vergoeding is dan lager.


Wij weigeren de vergoeding.
Te veel ontvangen vergoedingen betaalt u terug.
Deze gevolgen gelden alleen als wij nadeel hebben omdat u uw plichten niet nakomt. Wij doen dit
niet zomaar.
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4

Premie

4.1

Van welke gegevens hangt uw premie van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering af?

De individuele werknemergegevens.
Bijvoorbeeld: jaarloon, geboortedatum en type dienstverband.

Het premiepercentage.
U meldt het ons als de loonsom verandert. U betaalt vanaf de verandering meer of minder premie.
Hoe berekenen wij de premie?
Wij vermenigvuldigen het totaal verzekerd jaarloon met het premiepercentage.


4.2

Totaal verzekerd jaarloon x premiepercentage = premie.

Wanneer betaalt u voor een werknemer geen premie voor uw WGA
Eigenrisicodragerverzekering?


Vanaf 2 jaar voordat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.



Als de werknemer een IVA-uitkering krijgt.



Als u voor hem een vergoeding uit uw WGA Eigenrisicodragerverzekering.



Als de werknemer bij het begin van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering al een
IVA-uitkering heeft.

Rechten en plichten
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5

Veranderingen melden

5.1

Welke risicoveranderingen meldt u voor uw WGA Eigenrisicodragerverzekering?
Alle veranderingen die het risico voor ons groter of kleiner maken.


U leest hieronder de belangrijkste voorbeelden.



Twijfelt u of een verandering een risicoverandering is? Neem dan contact op met uw
contactpersoon voor deze verzekering.
Voorbeelden van risicoveranderingen waardoor wij uw WGA Eigenrisicodragerverzekering
kunnen aanpassen of stoppen.


De loonsom van uw vaste werknemers stijgt of daalt met 20% of meer binnen 12 maanden.



De loonsom van uw tijdelijke werknemers stijgt of daalt met 20% of meer binnen 12 maanden.



Het aantal vaste werknemers stijgt of daalt met 20% of meer binnen 12 maanden.



Het aantal tijdelijke werknemers stijgt of daalt met 20% of meer binnen 12 maanden.


U betaalt de WGA-uitkering niet meer aan de werknemer.
Wij passen de verzekering aan of stoppen de verzekering vanaf de verandering.
U mag de verzekering stoppen als wij de verzekering in uw nadeel aanpassen.
Als wij de verzekering stoppen, trekken wij ook de garantieverklaring in.
Voorbeelden van risicoveranderingen waardoor wij uw WGA Eigenrisicodragerverzekering
stoppen.


U bent voor het UWV geen werkgever meer.



U stopt als WGA eigenrisicodrager



Uw bedrijf krijgt een ander fiscaal nummer (loonheffingennummer).



Of u heeft geen werknemers meer.

U stuurt ons een overzicht van alle arbeidsongeschikte werknemers.
Wij trekken ook de garantieverklaring in.
5.2

Waar moet u op letten als u iets bij de Kamer van Koophandel verandert?
U stopt soms automatisch als WGA-eigenrisicodrager bij de belastingdienst.


Twijfelt u of een verandering betekent dat u stopt als eigenrisicodrager? Bel dan met de
Belastingdienst.



Als u stopt u als eigenrisicodrager, krijgt u een brief van de Belastingdienst.


Stuur ons een kopie van de brief van de Belastingdienst.



Meldt u opnieuw aan als WGA-eigenrisicodrager bij de Belastingdienst.


5.3

Wat als u een arbeidsongeschikte werknemer in dienst neemt?
Wij verzekeren hem niet voor uw WGA Eigenrisicodragerverzekering.


Zijn arbeidsongeschiktheid is al verzekerd op een andere verzekering.


5.4

En stuur ons een kopie van de beslissing van de Belastingdienst.

Bijvoorbeeld van zijn vorige werkgever of van het UWV.

Wat als een arbeidsongeschikte werknemer uit dienst gaat?


U meldt het ons als uw werknemer arbeidsongeschikt uit dienst gaat.



U blijft verantwoordelijk om hem te helpen om weer te werken (re-integratie).



Een bestaande vergoeding van uw WGA Eigenrisicodragerverzekering loopt door.
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Hij is verzekerd voor de arbeidsongeschiktheid die begon toen hij in dienst was.




Ook als de werknemer na herstel arbeidsgeschikt uit dienst ging. En binnen 28 dagen na dit
herstel weer arbeidsongeschikt wordt.

Hij is verzekerd voor toename van de arbeidsongeschiktheid die begon toen hij in dienst was.
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6

Einde WGA Eigenrisicodragerverzekering

6.1

Wanneer stoppen wij tussentijds uw WGA Eigenrisicodragerverzekering?


U stopt als WGA eigenrisicodrager


Uw bedrijf krijgt een ander fiscaal nummer (loonheffingennummer).
U stuurt ons een overzicht van alle arbeidsongeschikte werknemers.
Wij trekken ook de garantieverklaring in.
6.2

Wanneer kunnen wij de WGA Eigenrisicodragerverzekering stoppen?
Als het UWV bij ons een beroep doet op de garantieverklaring. Bijvoorbeeld als u failliet bent.


Wij trekken dan de garantieverklaring in.



U blijft premie schuldig.


U betaalt onze kosten.
Wij stoppen ook de vergoeding uit de WGA Eigenrisicodragerverzekering aan u.


Te veel ontvangen vergoedingen betaalt u terug.
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7
7.1

Begrippen
WGA-uitkering
Een uitkering die een werknemer krijgt van het UWV volgens de wet WIA. De verwachting is dat hij
(gedeeltelijk) beter wordt. (WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Er zijn drie typen
WGA-uitkeringen: WGA-loongerelateerd, WGA-aanvulling en WGA-vervolg.

7.2

IVA-uitkering
Een uitkering die een werknemer krijgt van het UWV volgens de wet WIA. De verwachting is dat hij
(voorlopig) niet beter wordt. (IVA = Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam
Arbeidsongeschikten).

7.3

Wij
Cascade Assuradeuren, statutair gevestigd in Assen. Cascade Assuradeuren treedt namens Achmea
Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd in Apeldoorn, op als gevolmachtigde. Met deze
verzekeringsmaatschappij heeft u de verzekering afgesloten.
Achmea Schadeverzekeringen N.V. voert de handelsnaam Avéro Achmea en is geregistreerd bij de
Autoriteit Financiële Markten.
Avéro Achmea voert het volledige schadeproces van deze verzekering uit. In deze Rechten &
Plichten is ‘wij’ daarom ook Avéro Achmea als het over het schadeproces gaat.
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