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De WGA Uitstapverzekering is een werkgeversverzekering en vergoedt de wettelijke WGA-uitkeringen die de werkgever als 

eigenrisicodrager verschuldigd is. Achmea geeft hiervoor een Garantieverklaring aan de Belastingdienst af. Het maximaal te 

verzekeren salaris is de WIA-loongrens.

De verzekering vergoedt

De wettelijke uitkeringen die de werkgever aan de vaste en tijdelijke werknemer verschuldigd is:

•  De WGA-loongerelateerde uitkering,

•  De WGA-vervolguitkering,

•  De WGA-loonaanvullingsuitkering, tot maximaal de hoogte van de WGA-vervolguitkering, 

inclusief de daarvan deel uitmakende premie die een werkgever moet betalen voor:

1. sociale verzekeringen en 

2. inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering.

De verzekering keert de vergoeding uit aan

De werkgever.

De verzekering keert geen vergoeding uit

•  Voor het gedeelte van de loonaanvullingsuitkering dat boven de hoogte van de vervolguitkering uitkomt.

•  Langer dan 10 jaar, dan neemt het UWV de uitkering over.

De uitkering

•  Is op basis van de beschikking van het UWV. Uitgekeerd wordt op declaratiebasis.

•  Duurt tot maximaal de AOW-leeftijd van de verzekerde werknemers.

WIA Re-integratieservice is onderdeel van deze verzekering

Met de WIA Re-integratieservice worden werkgevers geholpen met:

•  Casemanagement van langdurig zieke werknemers.

•  Juridische bijstand bij geschillen rond de WIA-beoordeling van werknemers.

•  Re-integratie coaching van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Ziektewetmanagement kan optioneel meeverzekerd worden

Ziektewetmanagement kan alleen meeverzekerd worden door werkgevers die eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn.  

Deze dienstverlening verzorgt voor werkgevers alle taken die bij de Ziektewet horen vanaf het moment dat een werknemer in de 

Ziektewet komt.

Productkenmerken
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De WGA Uitstapverzekering is geschikt voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn of worden voor de WGA. Dit zijn grotere werkgevers 

(loonsom > 10 x het gemiddeld premieplichtig loon) met een lange termijn visie op:

•  Regie op schadelastbeheersing

•  Inzetbaarheid van werknemers in relatie tot continuïteit van het bedrijf

•  Financieel risico reduceren

De te verzekeren werkgever is dan ook bij voorkeur eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Niet verzekerd worden:

•  Kleine werkgevers (loonsom < 10 x het gemiddeld premieplichtig loon).

•  Werkgevers met veel werknemers met tijdelijke (maximaal 40% van de totale loonsom).

•  Uitzendbureaus.

Distributie

De WGA Uitstapverzekering wordt aangeboden via het intermediair. Hoewel deze werkgeversverzekering formeel geen adviesplichtig 

product is, is het gezien de complexe aard van de wet- en regelgeving van belang de werkgever goed te informeren over alle aspecten 

van het eigenrisicodragerschap en de bijbehorende risico’s. 

Doelgroep
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