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Werkafspraken deel I: 
Algemene afspraken�

1. Wie neemt deel aan de collectieve verzekering?

U hebt als werkgever gekozen voor een collectieve verzekering waarmee 
u	al	uw	werknemers	in	loondienst	verzekert	tegen	de	financiële	gevolgen	
van arbeidsongeschiktheid en langdurige werkloosheid als gevolg van de 
verkorte	WWduur	door	de	wetswijziging	per	1	januari	2016.		

1.1 Kan een werknemer ervoor kiezen om niet deel te nemen? 
Als een werknemer niet wil deelnemen aan de collectieve verzekering, 
kan dat.	Dit	kan	alleen	als	hij	of	zij	hiervoor	een	verklaring	‘Ontheffing	
wegens	gemoeds	bezwaren’	indient	bij	u	als	werkgever.	Deze	verklaring	
wordt	afgegeven	door	de	Sociale	Verzekeringsbank	(SVB).	Werknemers	die	
deze verklaring indienen binnen 3 maanden na de ingangs datum van de 
overeenkomst	(of	na	de	start	van	het	dienstverband),	worden	uitgesloten	
van	de	verzekering.	We	nemen	deze	werknemers	dan	niet	mee	bij	
de berekening	van	de	premie.

1.2 Hoe werkt het verzekeren van nieuwe werknemers?
Nieuwe	werknemers	zijn	automatisch	verzekerd	vanaf	de	datum	van	
indienst	treding,	tenzij	ze	binnen	3	maanden	na	datum	indienst	treding	
boven genoemde verklaring wegens gemoedsbezwaren hebben 
ingestuurd.	Het	is	daarom	belangrijk	dat	u	bij	het	arbeids	voorwaarden
gesprek uw nieuwe werknemer informeert over uw collectieve verzekering. 
U legt de verklaring vast in uw administratie en in het personeels dossier. 
Loyalis hoeft hiervan geen kopie te ontvangen. Voor ons is het voldoende 
als we weten welke werknemers deelnemen en welke werknemers een 
verklaring	hebben	ingediend.	U	geeft	dit	aan	ons	door	bij	de	start	van	
de verzekering	én	bij	de	jaarlijkse	prolongatie.

1.3� Moeten�er�wijzigingen�tussentijds�doorgeven�worden?
Nee,	dat	hoeft	niet.	Eventuele	wijzigingen	in	het	personeelsbestand	hebben	
voor	het	lopende	verzekeringsjaar	geen	invloed	op	de	voorschotbetaling.	
Alle	nieuw	ingestroomde	werknemers	zijn	automatisch	verzekerd	onder	
de	collectieve	overeenkomst.	Het	is	dus	niet	nodig	om	mutaties	tussentijds	
door te geven.

2. Hoe stelt Loyalis de premie vast?

Bij	het	bepalen	van	de	hoogte	van	de	premie	spelen	een	aantal	factoren	
mee.	Loyalis	geeft	altijd	vooraf	inzicht	in	de	premieberekening.	

2.1 Wat bepaalt de hoogte van de verzekeringspremie?
We	hebben	een	scherpe	premie	voor	de	VVTsector	vastgesteld.	Dit	is	
mogelijk	omdat	wij	aansluiten	op	de	regelingen	van	UWV,	PFZW	en	de	
cao VVT.		

Uiteraard	varieert	het	premiebedrag	als	de	grondslag	wijzigt.	Met	grond
slag	wordt	het	totale	pensioengevend	jaarinkomen	van	alle	verzekerde	
werknemers	bedoeld.	Een	wijziging	in	grondslag	kan	plaats	vinden	
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door	salaris	aanpassingen	of	veranderingen	binnen	uw organisatie,	
zoals reorganisaties en fusies waardoor uw personeels bestand groter of 
kleiner wordt.

2.2 Hoe berekent Loyalis uw voorschotnota?
De	premie	voor	de	voorschotnota	wordt	berekend	op	basis	van	de	bruto
loonsom	van	alle	verzekerde	werknemers.	Dit	is	het	ongemaximeerde	
pensioen	gevend	inkomen	van	alle	werknemers	bij	aanvang	van	
de	verzekering,	zoals	gedefinieerd	in	het	pensioenreglement	van	
uw pensioenfonds.	

2.3 Hoe berekent Loyalis uw eindnota?
Per	1	januari	ontvangen	we	van	iedere	werkgever	3	opgaves:	de gemoeds
bezwaarden,	de	totale	loonsom	en	een	overzicht	van	zieken.	Op	basis	
van	de	gegevens	berekenen	we	in	de	eerste	helft	van	het	jaar	het	
definitieve	premie	bedrag	over	het	afgelopen	jaar.	Dit	bedrag	is	in	de	
meeste gevallen meteen ook de voorschot premie voor het nieuwe 
verzekerings	jaar.	Onze werk	wijze	kan	leiden	tot	een	terug	gave	van	betaalde	
premie.	Maar het	kan	ook	zijn	dat	u	moet	bijbetalen,	bijvoorbeeld	als	
het	(verzekerde)	personeels	bestand	is	gegroeid	in	het	afgelopen	jaar.	
Mocht onverhoopt	blijken	dat	er	onjuiste	gegevens	zijn	aangeleverd,	
dan is		na	het	versturen	van	de	eindnota	–	een	eventuele	teruggave	van	de	
premie	of	aanpassing	van	de	dekking	niet	meer	mogelijk.	Als	blijkt	dat	op	
basis	van	onjuiste	aangeleverde	gegevens	een	te	lage	premie	in	rekening	is	
gebracht,	blijft	een	naheffing	door	Loyalis	mogelijk.

2.4 Hoe betaalt u de premie?
U	maakt	voorafgaand	aan	de	overeenkomst	een	keuze	voor	jaarlijkse	of	
maandelijkse	premiebetaling.	Als	werkgever	ontvangt	u	afhankelijk	van	
de	gekozen	betaaltermijn	een	maandelijkse	of	jaarlijkse	nota	waarin	we	u	
verzoeken	om	de	verschuldigde	premie	over	te	maken	binnen	30	dagen.	
Mocht u, ondanks onze betalings herinnering, nog steeds niet betaald 
hebben?	Dan	mag	Loyalis	rente	over	het	verschuldigde	premie	bedrag	in	
rekening brengen. 

Rekeningnummer Loyalis 
De	premie	voor	de	collectieve	verzekering	maakt	u	over	op	het	rekening
nummer:	NL85ABNA0428715265	ten	name	van	ASR	Schadeverzekering N.V.	
Vermeld	altijd	het	betalingskenmerk	bij	de	premiebetaling.	Dit	vindt	u	terug	
op de voorschotnota of eindafrekening. 

2.5 Is belastingvoordeel van toepassing?
De	premie	voor	deze	verzekering	is	voor	werknemers	fiscaal	aftrekbaar.	
Over	de	premie	die	u	als	werkgever	inhoudt	op	het	brutosalaris	van	uw	
werknemer,	ontvangen	zij	direct	belastingvoordeel.	De	nettopremie	
is	hier	door	een	stuk	lager	dan	het	geoffreerde	brutopremiebedrag,	
afhankelijk van	het	belastingtarief	van	uw	individuele	werknemer.	

2.6� Geldt�er�een�korting�bij�afname�van�meerdere�producten?
Sluit	u	bij	ons	ook	de	WGA	ERDverzekering	af?	Of	hebt	u	deze	
verzekering	al	bij	ons	afgesloten?	Dan	ontvangt	u	5%	korting	op	beide	
verzekeringen.	Dit	gaat	automatisch.	De	korting	gaat	in	bij	het	sluiten	
van de tweede verzekering.	
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3. Hoe werkt de implementatie van de verzekering?

Het	is	belangrijk	om	de	verzekering	te	introduceren	bij	uw	(nieuwe)	werk
nemers.	De	inhoud	van	deze	verzekering	is	geen	dagelijks	onderwerp	van	
gesprek. Loyalis helpt graag met een communicatiepakket dat dient als 
basis	om	de werknemers	te	informeren.

3.1� Hoe�ondersteunt�Loyalis�bij�de�communicatie�naar�werknemers?
U	krijgt	een	eigen,	gepersonaliseerde	webpagina	voor	uw	werknemers.	
Hier wordt alle informatie over de verzekering gebundeld, zoals uitleg over 
de	collectief	afgesloten	dekkingen,	veelgestelde	vragen	en	de	contact
gegevens van onze particuliere klantenservice. Aanvullend helpen we 
met	het	communicatie	pakket.	Dit	bevat	kantenklare	teksten	voor	een	
email,	brief,	intranetpagina	of	een	nieuwsbericht.	Ook	kunt	u	een	leaflet	
inzetten, speciaal ontwikkeld om nieuwe werknemers te informeren over 
de verzekering.

3.2 Waar kunnen werknemers terecht met vragen?
Loyalis wordt ervaren als een klantgerichte en betrouwbare organisatie. 
Onze	medewerkers	hebben	aandacht	voor	de	vraag	of	het	probleem	van	
een werknemer. Een werknemer kan rechtstreeks contact opnemen met 
onze particuliere klantenservice. 

Geen ‘kastje naar de muur’-mentaliteit 
Vindt	uw	werknemer	het	antwoord	op	zijn	vraag	niet	terug	in	de	lijst	
met	veelgestelde	vragen	op	loyalis.nl?	De	particuliere	klantenservice	
is	bereikbaar	op	werkdagen	van	8.00	tot	17.30	uur.	Natuurlijk	kan	een	
werk nemer ook contact opnemen met de klantenservice per mail of via 
het contact formulier. Wil een werknemer met recht op een uitkering 
iets	wijzigen	of	informatie	doorgeven?	Een	aantal	zaken	kan	digitaal	
gemakkelijk	worden	geregeld	in	ons	online	portaal	MijnLoyalis	of	via	
loyalis.nl/wijziging.

4. Hoe werkt het opzeggen van de verzekering?
De	verzekering	heeft	een	looptijd	van	5	jaar.	Wilt	u	de	verzekering	
niet	verlengen,	dan	moet	u	uiterlijk	1	maand	voor	de	eind	datum	de	
overeenkomst	schriftelijk	opzeggen.	Ontvangen	we	geen	schriftelijke	
opzegging, dan gaan we ervan uit dat u de verzekering wilt verlengen. 
U	ontvangt	een	voorstel	voor	de	verlenging	inclusief	een	nieuw	premie
percentage.	Daarnaast	zijn	er	situaties	denkbaar	waarbij	de	verzekering	
door	Loyalis	wordt	beëindigd.	Dit	is	bijvoorbeeld	het	geval	als	u	niet	meer	
deel neemt aan de cao VVT. 

https://loyalis.nl/wijziging
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Werkafspraken deel II: 
AOV gerelateerde�afspraken�

1. Voor wie is deze verzekering bedoeld?

1.1 Geldt de verzekering ook voor zieke en/of verzuimende werknemers?
Ook	verzuimende	werknemers	nemen	op	de	ingangsdatum	van	de	
overeenkomst deel aan de collectieve verzekering. Een verzuimende 
werk	nemer	moet	echter	wél	28	aaneengesloten	dagen	de	arbeid	volledig	
hervatten	om	recht	te	krijgen	op	een	toekomstige	uitkering	van	Loyalis.

Voor werknemers die op de ingangsdatum van de overeenkomst ziek en 
verzuimend	zijn,	ontstaat	pas	premieplicht	nadat	ze	een	aaneen	gesloten	
periode	van	4	weken	volledig	hersteld	zijn.	Mocht	de	ziekte	zich	na	zo’n	
herstel periode opnieuw voordoen en tot arbeids ongeschiktheid leiden, 
dan kan uw werknemer een beroep doen op de collectieve verzekering. 
Herstelt	uw	werknemer	niet	en	wordt	hij	of	zij	later	arbeids	ongeschikt?	
Dan	heeft	deze	werknemer	geen	recht	op	een	uitkering.	Er	kan	dan	alleen	
recht	op	een	uitkering	van	Loyalis	zijn	als	het	risico	op	inloop	is	gedekt.	
U controleert	dit	op	uw	verzekeringsbewijs.	Is	het	inloop	risico	mee
verzekerd?	Dan vallen	de	werknemers	die	ziek	zijn	geworden	tijdens	de	
periode dat het inlooprisico verzekerd is ook onder de dekking van de 
verzekering	en	zijn	deze	werknemers	ook	direct	premieplichtig.

1.2 Is het risico op inloop gedekt? 
Het	inlooprisico	kan	meeverzekerd	zijn	als	u	geen	WGAHiaat	verzekering	
had	in	de	periode	van	1	maart	2020	tot	1	januari	2023.	Dit	heeft	u	bij	
aanvang van de verzekering aan ons doorgegeven. Als er sprake is van 
meeverzekerd	inlooprisico	dan	leest	u	dit	op	uw	verzekeringsbewijs.	Op	het	
verzekerings	bewijs	staat	in	dat	geval	ook	de	periode	vermeld	waarover	het	
inloop risico is verzekerd. Een werknemer, met een eerste ziekteverzuimdag 
die valt binnen de periode van het meeverzekerde inlooprisico, is dan ook 
direct	verzekerd	en premieplichtig.

Inloop en samenloop met een andere verzekering
Heeft een zieke werknemer die onder het inlooprisico valt zelf een 
overeenkomst	bij	een	andere	verzekeraar?	Dan	meldt	de	werknemer	zich	
ook	daar	als	hij	of	zij	tijdens	de	periode	van	het	inlooprisico	verzuimt.	
De uitkering	uit	deze	verzekering	wordt	gezien	als	overige	uitkering	en	dus	
in	mindering	gebracht	op	de	uitkering	bij	Loyalis.

2. Hoe beschermt de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
uw werknemers?

Bij	arbeidsongeschiktheid	lopen	uw	werknemers	financieel	risico.	Zeker	
wanneer	zij	gedeeltelijk	arbeidsongeschikt	worden	en	niet	of	onvoldoende	
kunnen werken. Met onze collectieve arbeids ongeschiktheids verzekering 
(AOV)	dekt	u	dit	risico	af	voor	alle	werknemers	in	loondienst.
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2.1� Wat�krijgen�werknemers�uitgekeerd�bij�gedeeltelijke�
arbeidsongeschiktheid?
De	AOV	van	Loyalis	heeft	verschillende	dekkingen	voor	gedeeltelijke	
arbeidsongeschiktheid. Hieronder leest u per dekking wat de uitkering 
van Loyalis	inhoudt.

1) Uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) 
De	systematiek	van	de	WIA	kent	een	basisregel:	hoe	meer	een	gedeeltelijk	
arbeidsongeschikte zelf met arbeid verdient, hoe hoger het totale inkomen 
wordt.	Deze	systematiek	passen	we	ook	toe	bij	de	arbeids	ongeschiktheids
verzekering.	De	uitkering	is	70%	van	het	verschil	tussen	het	verzekerd	
inkomen	en	het	nieuwe	inkomen,	verminderd	met	de	wettelijke	uitkeringen,	
overige	uitkeringen	en	eventuele	loon	doorbetaling	bij	ziekte.	Het	nieuwe	
inkomen	is	het	loon	uit	arbeid.	Werkt iemand	helemaal	niet,	dan	garandeert	
de	verzekering	een	inkomen	van	70%	van	het	oude	inkomen.	Blijft	een	
werk	nemer	werken,	dan	kan	het	totale	inkomen	stijgen	tot	ruim	boven	
de	70%	van	het	oude	inkomen.	Dankzij	deze	systematiek	stimuleert	u	uw	
arbeids	ongeschikte	werknemer	om	zoveel	mogelijk	van	de	rest	verdien
capaciteit	in	te	vullen	met	(passende)	arbeid.

2) Uitkering bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid (0-35%)
Als	UWV	na	de	keuring	van	mening	is	dat	een	werknemer	nog	65%	of	meer	
van	zijn	of	haar	oude	inkomen	kan	verdienen,	is	er	geen	sprake	van	arbeids
ongeschiktheid.	Er	volgt	dan	geen	WIAuitkering.	Uw	werknemer	blijft	in	
principe in dienst, wellicht met een aangepaste arbeidsovereenkomst. 
Maar het	inkomens	verlies	kan	wel	oplopen	tot	35%.	Voor	deze	categorie	
werk	nemers	kent	Loyalis	de	volgende	aanvulling:	
De	uitkering	bedraagt	gedurende	maximaal	3	jaar	70%	van	het	verschil	
tussen het oude verzekerd inkomen en het nieuwe inkomen uit de 
aan gepaste of herplaatste functie, verminderd met een eventuele 
compensatie van uw werk gever en een eventuele uitkering uit de 
Werkloosheids	wet.	Als deze	dekking	is	mee	verzekerd,	ziet	u	dit	terug	
op uw verzekeringsbewijs.

2.2 Wat houdt de Re-integratiebonus in?
Bij	gedeeltelijke	arbeidsongeschiktheid	stelt	UWV	de	rest	verdien	capaciteit	
vast.	Dit	is	het	inkomen	dat	uw	werknemer	nog	zelf	met	arbeid	kan	
verdienen.	Om	de	reintegratie	te	stimuleren,	kent	Loyalis	de	reintegratie
bonus.	Deze	bonus	houdt	in	dat	uw	werknemer	bij	invulling	van	tenminste	
50%	van	de	restverdiencapaciteit	niet	70%,	respectievelijk	75%	maar	
80%	van	het	verschil	tussen	het	oude	inkomen	en	het	nieuwe	inkomen	
uit arbeid ontvangt.	

3. Hoe kan uw werknemer een uitkering aanvragen?

Een werknemer hoeft zelf geen actie te ondernemen om een uitkering aan 
te	vragen.	Wij	vragen	u	als	werkgever	om	ieder	kwartaal	collectief	een	lijst	
van	zieke	medewerkers	door	te	geven.	Dankzij	deze	werkwijze	kunnen	we	
het	uitkeringsproces	tijdig	starten.	
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3.1 Hoe werkt het melden van een zieke werknemer?

Ziekmelding
We	vragen	u	om	4	keer	per	jaar	de	ziek	en	herstelmeldingen	aan	ons	
door	te	geven.	Het	is	belangrijk	dat	een	werknemer	die	langer	dan	42	
weken	ziek	is	bij	ons	wordt	gemeld.	Dit	doet	u	via	een	Excelformulier	dat	
u kunt downloaden op onze website. Nadat we de ziekmelding hebben 
ontvangen,	informeren	we	de	betreffende	werknemer	over	hoe	hij	of	zij	
een uitkering kan aanvragen. Loyalis benadert de ziekgemelde werknemer 
zodra	deze	(bijna)	24	maanden	ziek	is.	Dankzij	deze	werkwijze	kunnen	we	
op	tijd	starten	met	het	uitkeringsproces.	

U bent als werkgever verplicht om werknemers die meer dan 42 weken 
ziek zijn	te	melden	bij	UWV.	

Herstelmelding
Is	een	zieke	werknemer	weer	volledig	aan	het	werk	gegaan?	Dan	hoeft	
u dat niet meteen door te geven. In het volgende kwartaal overzicht met 
lang durig zieken geeft u per werknemer aan wat de hersteldatum is en 
eventueel de nieuwe ziekmeldingsdatum.

3.2 Wat gebeurt er als de ziekmelding te laat is doorgegeven? 
Bij	Loyalis	gaan	we	soepel	om	met	‘te	late’	ziekmeldingen.	Is	er	voldaan	
aan de voorwaarden, dan keren we alsnog uit, rekening houdend met de 
wettelijke	verjarings	termijn.	

3.3 Welke informatie geeft een werknemer door aan Loyalis?
Bij	de	start	van	het	uitkeringsproces	vragen	we	uw	werknemer	om	het	
ontslag	of	wijzigingsbesluit	en	de	UWVbeschikking	aan	ons	te	sturen.	
Zijn de	gegevens	compleet?	Dan	ontvangt	uw	werknemer	binnen	10	werk
dagen van ons een bericht. Hierin staat ook hoe de uitkering tot stand 
is gekomen.	

Bij	gedeeltelijke	arbeidsongeschiktheid	vult	de	verzekering	de	WGA
uitkering	aan	tot	70%	of	80%	van	het	inkomensverlies.	Daarom	is	het	nodig	
om	jaarlijks	informatie	te	krijgen	van	uw	werknemer	over	de	inkomsten	in	
het	afgelopen	kalenderjaar.	We	berekenen	dan	of	de	aan	vullende	uitkering	
correct	was	en	verrekenen	een	eventueel	verschil	met	de uitkering	in	het	
nieuwe	kalenderjaar.

Verzekerden	krijgen	begrijpelijke	brieven	van	Loyalis,	zodat	het	duidelijk	
is hoe de hoogte van de uitkering is vastgesteld of waarom de hoogte 
is	veranderd.	Zijn	er	vragen,	dan	belt	of	mailt	een	uitkeringsgerechtigde	
met Loyalis.

3.4 Welke informatie geeft een werkgever aanvullend nog door aan Loyalis?
Om	een	verzekerde	werknemer	te	ontlasten,	willen	wij	u	als	werkgever	
kunnen benaderen voor het opvragen van het verzekerde inkomen van 
een	werknemer	die	in	aanmerking	komt	voor	een	arbeids	ongeschiktheids
uitkering	(conform	artikel	1.4	van	de	Polis	voorwaarden	Loyalis	Inkomens
zekerheid	VVT	2022.).	Let op: het	betreft	het	salaris	zoals	afgesproken	met	
de werknemer zonder de korting vanwege langdurig verzuim.
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4. Dienstverlening 

Werk is de allerbeste vorm van sociale zekerheid. Werknemers willen 
graag	vitaal	zijn	en	met	plezier	aan	het	werk	gaan.	Wilt	u	uw	werknemers	
écht	optimaal	en	duurzaam	inzetten?	Dan	kan	onze	dienstverlening	hierbij	
helpen.	Want	we	zijn	er	niet	alleen	als	het	‘misgaat’	en	bij	reintegratie.	
Liever helpen we op preventief vlak. Samen dragen we zorg voor de 
vitaliteit	van	úw	organisatie.	Zo	bouwen	we	écht	aan	een	duurzame	relatie.

4.1 Verplichtingen van de werkgever gerelateerd aan de dienstverlening
U bent als werkgever verplicht om de gevraagde gegevens, zoals 
gedefinieerd	in	de	polisvoorwaarden,	1	keer	per	kwartaal	aan	ons	door	
te geven.	

4.2 Loyalis VVT Re-integratiedienstverlening 
Als	iemand	ziek	wordt,	helpen	we	bij	een	soepele	terugkeer	naar	de	
werkvloer. Samen investeren we daarom in de duurzame inzetbaarheid van 
zieke	werknemers.	Deze	dienstverlening	is	ontwikkeld,	zodat	u	investeert	
in	de	persoonlijke	ontwikkeling,	kennis	en	een	gezonde	werkbalans	en	
werk	omgeving	van	medewerkers.	Bij	Loyalis	geloven	we	dat	duurzame	
inzetbaarheid	bijdraagt	aan	grip	op	verzuim.

Wat is er voor de werkgever geregeld?
Afhankelijk	van	het	aantal	werknemers	binnen	uw	organisatie,	stellen	
we	een	jaarlijks	budget	beschikbaar	voor	reintegratieactiviteiten	van	
individuele	werknemers	die	langer	dan	10	weken	ziek	zijn.	Voor	meer	
informatie	over	dit	budget,	verwijzen wij	u	graag	naar	onze	website. 

Hoe kan een werkgever gebruik maken van dit budget? 
U kunt het budget aanvragen via een digitaal formulier op onze website.

4.3 Loyalis WIA-dienstverlening 
U	en	uw	werknemers	krijgen	met	de	WIAdienstverlening	ondersteuning	bij	
het	voorkomen	van	WIAinstroom	en	het	bevorderen	van	WIAuitstroom.

Hoe werkt de WIA dienstverlening?
Loyalis	werkt	samen	met	diverse	(externe)	partijen	die	de	WIAdienst
verlening	uitvoeren.	De	dienstverlener	zal	periodiek	het	werknemers	dossier	
monitoren.	Hierbij	wordt	gekeken	naar	de	inzet	van	reintegratie	trajecten	
en	herplaatsings	mogelijkheden.	Tevens	wordt	ondersteuning	geboden	
bij	de	door	verwijzing	naar	het	juiste	loket.		Zodra	wij	de	WIAbeschikking	
ontvangen,	wordt	deze	beoordeeld.	Indien	noodzakelijk	kan	er	bezwaar	bij	
UWV	worden	gemaakt.	Tot	slot	heeft	de	dienstverlener	ook	de	mogelijkheid	
om een herbeoordeling in te zetten.

https://loyalis.nl/werkgevers/campagnes/inkomenszekerheid-vvt#dienstverlening%20
https://loyalis.nl/werkgevers/campagnes/inkomenszekerheid-vvt#dienstverlening%20
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Werkafspraken deel III:  
WW aanvulling�gerelateerde�afspraken�

1. Wat is het doel van de Inkomensaanvulling WW?

De	Inkomensaanvulling	WW	geeft	werknemers	een	aanvullende	
uitkering	bij	werkloosheid.	De	dekking	heeft	tot	doel	de	duur	van	de	
nieuwe	WWuitkering	te	verlengen,	zodat	deze	gelijk	is	aan	de	duur	van	
de	wettelijke	WWuitkering	waarop	de	verzekerde	recht	zou	hebben	
vóór de wijziging	van	de	WWZ	per	1	januari	2016.	

1.1� Wat�krijgen�(ex)werknemers�bij�werkloosheid?
Hieronder	leest	u	wat	uw	(ex)werknemer	ontvangt	bij	werkloosheid.

Uitkering bij werkloosheid (compensatie WW-duur)
Tijdens	de	periode	van	de	aanvullende	WWuitkering	ontvangt	de	
(ex)werk	nemer	een	uitkering	ter	hoogte	van	70%	van	het	voor	deze	dekking	
verzekerde maandloon*. 

*	In	dit	bedrag	is	het	vakantiegeld	inbegrepen.	Vakantiegeld	wordt	niet	afzonderlijk	betaald.

Uitkering bij overlijden
Mocht	de	(ex)werknemer	onverhoopt	overlijden,	dan	ontvangen	de	
nabestaanden van de verzekerde een doorbetaling van de lopende 
uitkering van 1 maand. 

2. Hoe kan de (ex)werknemer een uitkering aanvragen?
Verzekerden	krijgen	begrijpelijke	brieven	van	Loyalis,	zodat	het	duidelijk	
is hoe de hoogte van de uitkering is vastgesteld of waarom de hoogte is 
veranderd.	Zijn	er	vragen?	Dan	belt	of	mailt	een	(ex)werknemer	met	een	
behandelaar	bij	Loyalis.

2.1 Hoe werkt het melden van een WW gerechtigde (ex)werknemer?
Dit	kan,	uiterlijk	1	maand	voor	het	einde	van	de	wettelijke	WWuitkering,	
via het	formulier	op	onze	website.	Nadat	we	de	melding	hebben	
ontvangen,	informeren	we	uw	betreffende	(ex)werknemer	over	hoe	hij	
of	zij	een	uitkering	kan	aanvragen.	Loyalis	benadert	de	(ex)werknemer	
enkele	weken	voor	het	einde	van	de	wettelijke	WWperiode.	Dankzij	deze	
werkwijze	kunnen	we	op	tijd	starten	met	het	uitkeringsproces.	
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2.2� Moet�een�(ex)werknemer�tijdens�de�uitkering�nog�gegevens�
aanleveren? 
Ja,	uw	(ex)werknemer	dient	binnen	1	week	na	afloop	van	een	kalender
maand	opgave	te	doen	van	alle	inkomsten	die	hij	of	zij	in	die	maand	heeft	
ontvangen.	Pas	na	ontvangst	van	die	opgave	kan	door	Loyalis	worden	
overgegaan tot betaling van de uitkering. 

2.3 Wat als de (ex)werknemer de inkomensopgave te laat instuurt?
Als	uw	(ex)werknemer	niet	tijdig	de	opgave	van	de	inkomsten	heeft	gedaan,	
kan het recht op een uitkering niet worden vastgesteld. Als de verzekerde 
werknemer	de	opgave	buiten	de	termijn	van	1	week	na	afloop	van	de	
kalender	maand	indient,	kan	de	aanvullingsuitkering	op	zijn	vroegst	in	de	
volgende kalendermaand worden betaald. 

‘Aan het werk’-melding
Is	de	WWgerechtigde	(ex)	werknemer	weer	aan	het	werk	gegaan?	
Dan verwachten	we	dat	hij/zij	dit	binnen	4	weken	na	aanvang	aan	ons	
meldt. 
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Contactgegevens Loyalis 

Telefoon:	 
045 645 91 25

Email:	 
vvt@loyalis.nl
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Meer weten? Ga naar loyalis.nl/vvt 

Uw gids in Inkomen & Zekerheid
Heeft	vitaliteit,	verzuim,	reintegratie	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.	

mailto:vvt%40loyalis.nl?subject=Werkafspraken%20Inkomenszekerheid%20VVT
https://loyalis.nl/vvt
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