
U kunt ook de 

QR-code scannen

Vanaf 1 januari 2023 gaan wij samenwerken met CoMetec. Hier heeft u in de afgelopen 

maanden meerdere keren informatie over ontvangen. Voor de verzekeringen van 

NV schade komen er ook veranderingen aan. 

U kunt de brochure bewaren, zodat u deze als naslagwerk kunt gebruiken als de 

veranderingen daadwerkelijk ingaan. Wilt u uitgebreide informatie over de 

veranderingen in 2023? Kijk op nvschade.nl/cometec. 

Hier vindt u extra toelichting, voorbeeldberekeningen 

en meer. U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.

U hoeft geen wijzigingen meer door te geven
De samenwerking met CoMetec moet het voor u makkelijker maken. Zo hoeft u over 

2023 bijvoorbeeld geen wijzigingen meer aan ons door te geven of werknemers aan te 

melden. Wij ontvangen alle informatie via de loonaangifteketen van de Belastingdienst. 

Hierdoor zijn al uw gegevens altijd up-to-date. 

In deze brochure leggen wij alle belangrijke veranderingen aan u uit door de huidige 

situatie met de nieuwe situatie te vergelijken.

Er komen veranderingen 
aan voor de verzekeringen 
van NV schade



Situatie tot 1 januari 2023
Hieronder ziet u een overzicht van de situatie tot 1 januari 2023.

1. Huidige definitie jaarsalaris

Bij het berekenen van het jaarsalaris wordt er naast het vaste loon rekening gehouden 

met de provisie die hoort bij het vorige kalenderjaar, loon in natura, toeslagen van de 

overheid, bedragen die de werknemer krijgt op basis van een beloningssysteem, 

ploegentoeslag en vaste jaarlijkse uitkeringen die in het arbeidscontract van de werk-

nemer staan. Deze zaken zijn allemaal onderdeel van het jaarsalaris.

De volgende onderdelen zijn geen onderdeel van het jaarsalaris: het salaris uit over-

werk, reiskosten, onkosten, gratificaties, winstdeling en de inkomensafhankelijke premie 

voor de Zorgverzekeringswet. Bijtelling als gevolg van het privégebruik van een 

zakelijke auto wordt ook niet meegenomen in de berekening van het jaarsalaris.

Situatie vanaf 1 januari 2023
Hieronder ziet u een overzicht van de situatie vanaf 1 januari 2023, wanneer de 

dienstverlening van CoMetec van start is gegaan. 

Alle onderstaande veranderingen zijn opgenomen in de nieuwe polisvoorwaarden. 

Informatie hierover leest u op de achterkant van de brochure.

2. Huidige factuur

U betaalt de jaarpremie voor de verzekeringen van NV schade in vier gedeeltes: elk 

kwartaal betaalt u een deel. Steeds wanneer u een bedrag moet betalen, sturen we u een 

factuur. Deze factuur betaalt u direct aan NV schade. De betalingstermijn is 21 dagen.

3. Huidige premievrijstelling

U betaalt geen premie voor de verzekeringen van NV schade voor werknemers die 

binnen 24 maanden de wettelijke AOW-leeftijd bereiken of voor werknemers die een 

WGA- of IVA-uitkering van het UWV krijgen. U betaalt een lagere premie als uw 

werknemer binnen 48 maanden de wettelijke AOW-leeftijd bereikt.

4. Hoe geeft u over 2022 wijzigingen door?

U geeft wijzigingen over 2022 aan NV schade door via het Inzendportaal. Denk aan 

veranderingen in het salaris van een werknemer of wanneer er iemand in dienst komt  

of uit dienst gaat. U kunt wijzigingen over 2022 doorgeven tot 1 februari 2023.

5. Huidige portaal - Mijn NV schade

Klanten van NV schade loggen in bij Mijn NV schade. Hier downloadt u onder andere  

de factuur, kunt u een offerte aanvragen, wijzigt u adresgegevens en heeft u een over-

zicht van langdurig zieke werknemers. 

Mijn NV schade is tot 23 december 2022 bereikbaar. Na deze datum is het niet meer 

mogelijk om in te loggen tot de nieuwe portalen gelanceerd worden.

6. Huidige contactgegevens

Heeft u vragen over de verzekeringen van NV schade? Dan belt u ons op werkdagen 

tussen 08.00-17.30 direct via 0800-5104. U kunt ook een e-mail sturen naar  

info@nvschade-mt.nl. Wij sturen u binnen tien werkdagen een antwoord.

1. Nieuwe definitie jaarsalaris

Het jaarsalaris is gelijk aan het bedrag dat uw werknemers in geld ontvangen 

gedurende een jaar. Dit bedrag is exclusief het salaris uit overwerk. Bijtelling als gevolg 

van het privégebruik van een zakelijke auto wordt ook niet meegenomen in de 

berekening van het jaarsalaris. Als een werknemer tijdens een jaar in dienst komt 

worden de maandbetalingen vertaald naar een jaarsalaris.

2. Nieuwe factuur

U ontvangt ieder kwartaal een factuur van CoMetec. Op deze factuur staat de premie 

voor de verzekeringen van NV schade, maar ook de premie voor de sociale regelingen 

in de bedrijfstak. U betaalt de factuur aan CoMetec, waarna zij zorgen dat de verschil-

lende premies op de juiste plek terechtkomen. De betalingstermijn is 30 dagen. 

3. Nieuwe premievrijstelling

U betaalt geen premie voor de WIA-werknemersverzekering van NV schade voor  

werknemers die binnen 48 maanden de wettelijke AOW-leeftijd bereiken of voor 

werknemers die een WGA- of IVA-uitkering van het UWV krijgen.  

Voor de WIA-excedentverzekering (Top) geldt hetzelfde voor werknemers die binnen 

24 maanden de wettelijke AOW-leeftijd bereiken.

4. Hoe geeft u over 2023 wijzigingen door?

U hoeft over 2023 geen wijzigingen meer door te geven via het Inzendportaal.  

CoMetec is aangesloten op de loonaangifteketen van de Belastingdienst, waardoor wij 

wijzigingen direct kunnen verwerken in ons systeem.

5. Nieuw portaal - Mijn CoMetec

Klanten van NV schade hebben toegang tot Mijn CoMetec. Werkgevers die al een 

bestaand account bij Mijn NV schade hadden, kunnen met dezelfde gegevens inloggen  

bij Mijn CoMetec. Heeft u nog geen bestaand account? Dan kunt u vanaf 2 januari een 

nieuw account bij Mijn CoMetec aanmaken. Mijn CoMetec is vanaf 2 januari beschikbaar 

op mijn.cometec.nl. 

U downloadt de nieuwe factuur in Mijn CoMetec, maar u vindt ook alle functies terug  

die u gewend was van Mijn NV schade. Oude facturen zijn ook terug te vinden in  

Mijn CoMetec.  

6. Nieuwe contactgegevens

U kunt voor al uw vragen rondom de verzekeringen van NV schade terecht bij CoMetec. 

Zij nemen de huidige telefoonnummers van ons over. Als werkgever belt u op werk-

dagen tussen 08.00-17.30 via 0800-5104. U kunt ook een e-mail sturen naar 

werkgever@cometec.nl. U ontvangt binnen tien werkdagen een antwoord.



Heeft u vragen?
Stel ze via 

info@nvschade-mt.nl 

of bel gerust even!

NV Schadeverzekering Postbus 16862 I 2500 BW Den Haag

Metaal en Technische Bedrijfstakken t. 0800 - 5104 I w. nvschade.nl | e. info@nvschade-mt.nl

facebook.com/nvschade |  linkedin.com/company/nvschade

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken, K.v.K 27148461 is ingeschreven

bij de AFM, registratienummer 12000620. 

Nieuwe polisvoorwaarden in 2023
De veranderingen die in deze brochure beschreven staan zijn ook opgenomen in de 

polisvoorwaarden die vanaf 1 januari 2023 gelden. U kunt de nieuwe voorwaarden 

vanaf 23 december 2022 vinden op nvschade.nl/documenten. Uw nieuwe polis ont-

vangt u in februari 2023. Bij de ontvangst van de nieuwe polis zullen wij u nogmaals 

wijzen op de nieuwe polisvoorwaarden.
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