
Aanvraagformulier WGA-basisverzekering voor de startende werkgever

Bedrijfsgegevens

Werkgeversnummer  : 

Branche  : 

Statutaire naam bedrijf  : 

Statutair adres : 

Postcode en woonplaats : 

Fiscaal nummer : 

Hierbij verklaar ik dat:
n mijn bedrijf onder de cao metaal en techniek valt én 

n ik startend werkgever ben. Dat betekent dat ik tot dit moment geen werknemers in dienst heb gehad én

n  de werknemer(s) die ik in dienst neem momenteel niet ziek is/zijn én

n	 de	SV-loonsom	van	mijn	bedrijf	in	het	startjaar	als	werkgever	lager	is	dan	¤	842.500	én

n	 	ik	geen	bedrijf	heb	overgenomen	waar	werknemers	in	dienst	waren	of	zijn	geweest	die	sinds	1	januari	2007	in	de	

WGA zijn gekomen of die momenteel ziek zijn én

n  ik een ziekteverzuimverzekering heb of afsluit bij een brancheverzekeraar: NV schadeverzekering-maatschappij 

Bovemij, KMU Verzekeringen NV of Achmea Schadeverzekering NV én

n  ik een Ziektewet eigenrisicodragerverzekering heb of afsluit bij een brancheverzekeraar: NV schadeverzekering-

maatschappij Bovemij, KMU Verzekeringen NV of Achmea Schadeverzekering NV én

n	 20%	of	minder	van	mijn	werknemers	tijdelijke	werknemers	zijn.

Let op: u kan de WGA-basisverzekering alleen afsluiten als u alle vakjes kan aankruisen. Als na het afsluiten van de 

WGA-basisverzekering blijkt dat u op het moment van afsluiten toch een zieke werknemer in dienst had, dan dekt  

NV schade de uitkeringen en re-integratiekosten voor deze werknemer(s) niet. Deze uitkeringen en kosten betaalt u dan 

zelf. Meer informatie over de financiële gevolgen voor uw onderneming vindt u in de invulwijzer.

Aanvraag eigenrisicodrager WGA
 Het eigenrisicodragerschap voor de WGA vraagt u aan bij de Belastingdienst. Let op: uw complete aanvraag 

(aanvraagformulier en garantieverklaring) moet uiterlijk één dag voordat uw eerste werknemer in dienst treedt, bij de 

Belastingdienst binnen zijn. Houdt u rekening met een termijn van tien werkdagen voor het afgeven van de 

garantieverklaring door NV schade. Een kopie van uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA stuurt u, 

samen met het aanvraagformulier ‘WGA-basisverzekering’, naar NV schade.

Gegevens WGA-basisverzekering
Jaarpremie	2020	

Contractsduur 

:	0,856%	van	het	totale	jaarsalaris	WIA 

: 1 jaar

Ingangsdatum	verzekering	 :	 (Startdatum dienstverband eerste werknemer en ingangsdatum eigenrisicodragerschap WGA.)

De polisvoorwaarden vindt u op nvschade.nl bij ‘Documenten.’

NV Schadeverzekering Postbus	16862	 I	 2500	BW	Den	Haag

Metaal	en	Technische	Bedrijfstakken	 bij	de	AFM	geregistreerd	onder	vergunningnummer	12000620

ingeschreven	bij	de	Kamer	van	Koophandel	onder	KvK-nummer	27148461N
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Slotverklaring
De tekenbevoegde van het bedrijf verklaart de vragen naar waarheid te hebben beantwoord. De tekenbevoegde

verklaart dat die geen relevante informatie weggelaten of bewust verkeerd voorgesteld heeft op dit formulier.

De ondertekenaar is ervan op de hoogte dat onjuist of onvolledig beantwoorden gevolgen kan hebben voor de

verzekering of schadevergoeding.

Ondertekening
Datum :  

Naam :          n M  n V

Functie :  

KvK bevoegd :  n Ja

Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

Handtekening :  
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