Invulwijzer
aanvraagformulier WGA-basisverzekering
voor de startende werkgever
U vindt in deze invulwijzer een uitleg van de vragen in het aanvraagformulier.

Statutaire naam en adres
Hier vult u de gegevens in zoals u bij de Kamer
van Koophandel bent ingeschreven.
Fiscaal nummer
Dit is het nummer waaronder u bij de
Belastingdienst bekend staat.
Voorwaarden voor het afsluiten van de
WGA-basisverzekering
U verklaart dat u aan alle voorwaarden voldoet.
Alleen dan kan u de WGA-basisverzekering bij
NV schade afsluiten. De voorwaarden zijn:
• uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en
Techniek valt én
• u bent startend werkgever. Dat betekent dat u
tot dit moment geen werknemers in dienst hebt
gehad én
• de werknemer(s) die u in dienst neemt
momenteel niet ziek is/zijn én
• de loonsom van uw bedrijf is in 2019 lager dan
¤ 865.000 én
• u heeft geen bedrijf overgenomen sinds u als
bedrijf gestart bent waar werknemers in dienst
waren of zijn geweest die sinds 1 januari 2007
in de WGA zijn gekomen of die momenteel nog
ziek zijn én
• u een ziekteverzuimverzekering heeft of
afsluit bij een brancheverzekeraar:
NV schadeverzekering-maatschappij Bovemij,
KMU Verzekeringen NV of Achmea
Schadeverzekering NV én
• u een Ziektewet-eigenrisicodragerverzekering
heeft of afsluit bij een brancheverzekeraar:
NV schadeverzekeringmaatschappij Bovemij,
KMU Verzekeringen NV of Achmea
Schadeverzekering NV én
• het aandeel tijdelijke werknemers niet meer is
dan 20% van uw gehele personeelsbestand.
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Aanvraag eigenrisicodrager WGA
U kan de WGA-basisverzekering afsluiten, als u
eigenrisicodrager voor de WGA bent. Dit vraagt
u aan bij de Belastingdienst. Zodra u besluit een
werknemer in dienst te nemen, bent u als werkgever verplicht dit te melden bij de Belastingdienst
en een loonheffingennummer aan te vragen. Bij de
aanvraag van het loonheffingnummer vraagt u
direct het eigenrisicodragerschap voor de WGA
aan. Een kopie van uw aanvraag stuurt u samen
met het aanvraagformulier voor de WGAbasisverzekering aan ons toe.
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.
Mocht het niet mogelijk zijn uw aanvraag tijdig naar
de Belastingdienst te sturen, dan kunt u gebruik
maken van het eerstvolgende moment om
eigenrisicodrager WGA te worden, per 1 januari
of per 1 juli.
Gegevens WGA-basisverzekering
Jaarpremie
U vindt hier de premie voor 2021. Aan het einde
van het jaar ontvangt u een brief met de premie
voor het volgende kalenderjaar.
Contractduur
De WGA-basisverzekering sluit u af voor één jaar.
De verzekering wordt na de contractperiode van
één jaar automatisch verlengd met één jaar.
U kan dan dagelijks de verzekering opzeggen
met een opzegtermijn van een maand.
Ingangsdatum verzekering
Dit is de datum waarop u uw eerste werknemer in
dienst hebt genomen en eigenrisicodrager voor de
WGA bent. Wilt u de verzekering op een later
moment laten ingaan. Dat kan op het moment dat
u het eigenrisicodragerschap voor de WGA bij de
Belastingdienst aanvraagt. Dit kan per 1 januari en
per 1 juli. Neemt u in dit geval contact met ons op.

NVS 378 01.21

Bedrijfsgegevens
Werkgeversnummer
Dit is uw kenmerk bij NV schade. Vermeld uw
kenmerk als u contact met ons opneemt.

Goed om te weten
Welke werknemers vallen onder het
eigenrisicodragerschap WGA?
• Werknemers met een vast dienstverband.
• Werknemers met een fictief dienstverband die
ziek zijn, zoals thuiswerkers en provisiewerkers.
• Werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan,
zoals werknemers met een tijdelijk dienstverband of werknemers met een vast
dienstverband aan wie ontslag is aangezegd.
• Werknemers die binnen vier weken na het einde
van hun dienstverband ziek zijn geworden en
niet op andere gronden recht hebben op een
Ziektewetuitkering. Dit betekent dus dat deze
werknemer geen nieuwe werkgever en/of
WW-uitkering heeft.

Ik heb het aanvraagformulier ingestuurd.
Wat nu?
U ontvangt binnen tien werkdagen een reactie op
uw aanvraag. Als u de verzekering kan afsluiten,
dan ontvangt u een polis.
Kan ik de WGA-basisverzekering afsluiten als ik
eenwerknemer in dienst neem die momenteel ziek
is ofeen WIA-, WAO- of Wajonguitkering ontvangt?
Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u
graag verder.

Voor welke werknemers kunt u geen aanspraak
maken op de WGA-basisverzekering?
U kunt geen aanspraak maken op een vergoeding
vanuit de WGA-basisverzekering voor werknemers
die voor de ingangsdatum van de WGAbasisverzekering al ziek zijn en na 104 weken
ziekte recht krijgen op een WGA-uitkering.

Vragen?
0800 - 5104 (tussen 8.00 en 17.30 uur)
info@nvschade-mt.nl
www.nvschade-mt.nl
Liever persoonlijk contact? Maak
een afspraak met de Adviseur
Arbeidsongeschiktheid: 0800 - 5102

Video: Eigenrisicodrager - U vindt de video op www.nvschade-mt.nl bij publicaties.

