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De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt  
zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid voor nu én later. 
Enerzijds door de financiële risico’s die samenhangen met arbeidsongeschikt-
heid, ziektekosten en pensioenen af te dekken. Anderzijds door diensten aan 
te bieden waardoor ondernemers meer grip krijgen op de risico’s rondom 
inkomen en ondernemerschap.
 
De combinatie van verzekeringsoplossingen en diensten wordt aangeboden 
als Amersfoortse OndernemersPlan en Amersfoortse PersoneelsPlan.  
Met deze concepten creëert De Amersfoortse de ideale omstandigheden  
voor goed ondernemerschap en wordt ondernemen een stuk relaxter. 
 
De Amersfoortse is een onderdeel van Fortis Verzekeringen Nederland.  
Wilt u meer weten over De Amersfoortse, kijk dan op www.amersfoortse.nl
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Minder premie betalen? Dat kan als u 
Eigenrisicodrager wordt voor de WGA

Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de Wet 
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 
Onderdeel van de WIA is de Regeling Werkhervatting 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Er zijn verschil-
lende mogelijkheden om het risico dat uw werknemers 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden te verzekeren.  
U kunt:
1 het risico bij het UWV onderbrengen of 
2 als Eigenrisicodrager het risico onderbrengen bij een 

verzekeraar zoals De Amersfoortse. 

Het voordeel van Eigenrisicodrager zijn voor de WGA 
(optie 2), is dat u aanzienlijk op de kosten kunt bespa-
ren. Dit heeft te maken met de berekening van de 
gediffe rentieerde WGA-premie van het UWV. In het 
kort komt het erop neer dat u altijd een minimale 
premie betaalt. Maar wanneer een van uw werknemers 
instroomt in de WGA stijgt deze premie behoorlijk. 
WGA-instroom van één personeelslid kan bij een klein 
bedrijf al tot de maximale premie leiden! Als werkgever 
krijgt u dan te maken met hoge kosten. Kiest u voor de 
WGA-verzekering Eigen Risico van De Amersfoortse, 
dan betaalt u in de meeste gevallen een stuk minder. 

Wilt u weten wat u kunt besparen? Vraag uw 
assurantie adviseur een berekening op maat voor u te 
maken.

Behalve de lagere premie heeft de WGA-verzekering 
Eigen Risico van De Amersfoortse nog meer voordelen: 

1 Uw risico is goed verzekerd
Bij de Amersfoortse bent u goed verzekerd. Komt één 
van uw medewerkers onverhoopt in de WGA terecht? 
Dan betaalt De Amersfoortse tien jaar lang de 
uitkerings lasten. Na deze 10 jaar betaalt het UWV de 
kosten van de WGA-uitkering door. Bovendien onder-
steunt De Amersfoortse u als Eigenrisicodrager bij het 
weer aan de slag helpen van arbeidsongeschikte 
medewerkers.

2 Inclusief professionele re-integratie
Als Eigenrisicodrager bent u 10 jaar verantwoordelijk 
voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte 
werknemer. Dat lijkt misschien veel, maar in de praktijk 
vinden in het kader van de Wet verbetering poortwach-
ter de meeste inspanningen voor re-integratie in de 
eerste twee ziektejaren plaats. Het is namelijk een 
gegeven dat inspanningen in de eerste twee jaar het 
meeste effect hebben. De Amersfoortse ondersteunt u 
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hoe dan ook de volledige periode van 10 jaar bij het 
vormgeven en uitvoeren van de re-integratie, zowel 
inhoudelijk als financieel.

3 Inlooprisico gratis meeverzekerd
Als u besluit om per 1 januari 2009 Eigenrisicodrager te 
worden, neemt De Amersfoortse meteen al het risico 
uit handen van werknemers die ziek worden vanaf de 
datum dat De Amersfoortse de akkoordverklaring 
ondertekend heeft ontvangen, maar in ieder geval 
vanaf 1 oktober 2008. Mocht één van deze werknemers 
onverhoopt na twee jaar ziekte in de WGA terecht-

komen, dan betaalt De Amersfoortse hun uitkering. 

Eigenrisicodrager worden is heel eenvoudig
Wilt u Eigenrisicodrager worden? Dat kan nu heel 
eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen is tijdig de
juiste, originele en volledige gegevens te sturen naar  
De Amersfoortse (De Belastingdienst accepteert geen 
gefaxte en/of gekopieerde stukken).
Om alles tijdig te kunnen regelen, ontvangen wij graag 
vóór woensdag 24 september 2008 de originele, 
volledig ingevulde en ondertekende:
• aanbieding en akkoordverklaring,
• garantieverklaring en 
• aanvraag loonheffingen. 
Verderop in de brochure vindt u meer informatie over 
het invullen van deze formulieren. Na ontvangst van de 
formulieren regelt De Amersfoortse uw overstap door 
de originele aanvraag loonheffingen samen met de 
garantieverklaring tijdig aan te leveren bij de Belasting-
dienst.

Niet tevreden? U kunt altijd terug 
Mocht het u toch niet bevallen Eigenrisicodrager te zijn, 
dan kunt u na afloop van de contractsperiode uw 
WGA-verzekering Eigen Risico eenvoudig beëindigen. 

Dit moet u drie maanden voor het einde van de 
contracts periode schriftelijk aanvragen bij de Belasting-
dienst. Houdt u er wel rekening mee dat u Eigenrisico-
drager blijft voor de lopende WGA-uitkeringen van (ex-)
werknemers, die bij u (of uw rechtsvoorganger) in 
dienst waren toen zij arbeidsongeschikt werden.  
Deze werknemers vallen echter wel onder de dekking 
van de verzekering. U blijft ook Eigenrisicodrager voor 
werknemers die ziek zijn op het moment dat uw 
Eigenrisicodragerschap wordt beëindigd. Als zij ziek 
blijven en een WGA-uitkering krijgen, vallen ook zij 
onder de dekking van de WGA-verzekering Eigen Risico 
van De Amersfoortse.

Inclusief juridische ondersteuning en mediation
Als Eigenrisicodrager kunt u een maatregel opleggen 
aan een werknemer die niet meewerkt aan zijn re-inte-
gratie. U kunt bijvoorbeeld zijn of haar WGA-uitkering 
(gedeeltelijk) weigeren of opschorten. Als u zo’n 
maat regel oplegt, bent u volgens de wet een Zelfstan-
dig Bestuursorgaan. U moet een bezwaarprocedure 
starten waarbij De Amersfoortse u juridisch kan 
ondersteunen. 
De Amersfoortse vindt echter dat met het bewandelen 
van de juridische weg een stap wordt overgeslagen. Als 
een werkgever een maatregel wil opleggen, is er 
immers sprake van een conflict. De Amersfoortse biedt 
dan ook praktische ondersteuning om dit structureel op 
te lossen, bijvoorbeeld door het inzetten van mediation. 
Daar hebt u als werkgever echt iets aan.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw 
assurantiea dviseur. Hij informeert u graag over de 
WGA-verzekering Eigen Risico van De Amersfoortse,  
De Inkomensverzekeraar voor ondernemers.
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Voordelen van de WGA-verzekering Eigen 
Risico bij De Amersfoortse in het kort

1. U bespaart op uw WGA-premie
De premie van de WGA-verzekering Eigen Risico bij  
De Amersfoortse is meestal lager dan die bij het UWV.

2. Inlooprisico gratis meeverzekerd
De dekking gaat in op de datum dat De Amersfoortse 
de akkoordverklaring ondertekend ontvangt, maar in 
ieder geval op 1 oktober 2008. U betaalt pas premie 
vanaf 1 januari 2009.

3. Professionele re-integratie
Natuurlijk wilt u een arbeidsongeschikte werknemer 
weer zo snel mogelijk aan de slag helpen. Onze exper-
tise en proactieve aanpak in re-integratie vergroten de 
kans op een succesvol traject.

4. Juridische ondersteuning en conflict-
bemiddeling
De Amersfoortse biedt u juridische ondersteuning bij 
uw rol als Zelfstandig Bestuursorgaan. Maar De 
Amersfoortse helpt u ook het conflict structureel op te 
lossen, bijvoorbeeld via mediation. Een professionele 
conflictbemiddelaar bemiddelt dan tussen werkgever 
en werknemer.

5. Uitlooprisico meeverzekerd
Als u besluit om na de contractperiode toch terug te 
keren naar het UWV, komen de lopende uitkeringen 
voor rekening van De Amersfoortse. 

6. De Amersfoortse regelt het voor u
De Amersfoortse neemt u de administratieve romp-
slomp van de overstap naar eigenrisicodragerschap uit 
handen. Uiteraard helemaal kosteloos.
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Zo eenvoudig wordt u eigenrisicodrager

Wilt u snel en eenvoudig Eigenrisicodrager worden 
voor de WGA? Vul dan de omcirkelde velden in op de 
bijgevoegde formulieren.  

Let op! Als uw bedrijf uit meerdere onderdelen bestaat, 
moet u er per onderdeel een Aanvraag Loonheffingen 
invullen. In alle gevallen is één garantieverklaring 
voldoende.

Garantieverklaring
Loonheffingen
Bij de aanvraag eigenrisicodragerschap 
voor de WGA

LH
 4

35
 -

 2
Z

*3
PL

3 Ondertekening

Uitgangspunt van deze garantieverklaring is dat de inspecteur van 
de Belastingdienst de bovengenoemde werkgever toestemming 
verleent, als bedoeld in artikel 40, lid 1, onderdeel c Wet financiering 
sociale verzekeringen (hierna: Wfsv), om het risico van betaling van 
de WGA-uitkering overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: Wet WIA) met ingang van 
bovenstaande ingangsdatum zelf te dragen, als de werkgever een 
schriftelijke garantie overlegt, als bedoeld in artikel 40, lid 2 Wfsv.

Als eigenrisicodrager voor de WGA verplicht de werkgever zich om:
– zelf het risico te dragen van betaling van de WGA-uitkering 

overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Wet WIA; 
– zekerheid te stellen voor het juist, volledig en tijdig nakomen 

van de verplichtingen jegens zijn werknemers en UWV, die uit 
het eigenrisicodragerschap voortvloeien. 

De verzekeraar verklaart:
– dat hij bereid is zekerheid te stellen voor de verplichtingen 

van de werkgever;
– dat hij een erkende verzekeraar is in de zin van artikel 40, 

lid 5 of 6 Wfsv;
– dat hij, met inachtneming van artikel 40, lid 7 Wfsv, de 

verplichtingen van de werkgever jegens UWV zal nakomen;
– dat hij aan UWV zal voldoen wat UWV volgens zijn schriftelijke 

opgaven op grond van de Wet WIA van de werkgever vordert, 
zodra UWV schriftelijk verklaart dat de werkgever, zijn 
rechtsopvolger onder algemene titel of de verkrijgende werkgever
als bedoeld in artikel 84, lid 3, 4 en 5 Wet WIA, niet voldoet aan 
zijn verplichtingen.

De verzekeraar zal geen WGA-uitkeringen overeenkomstig 
hoofdstuk 9 van de Wet WIA betalen voor arbeidsongeschiktheid 
die is ontstaan door:
– een omstandigheid als bedoeld in artikel 3:38

Wet op het financieel toezicht;
– een kernongeval als bedoeld in artikel 1, lid 1 

Wet aansprakelijkheid kernongevallen.

De verzekeraar kan de garantie op ieder moment schriftelijk opzeggen. 
De garantie komt dan te vervallen met ingang van de datum waarop de 
opzegging is ontvangen. De garantie blijft dan echter nog wel gelden 
voor verplichtingen op grond van het eigen risico dat de werkgever, zijn 
rechtsopvolger onder algemene titel of de verkrijgende werkgever als 
bedoeld in artikel 84, lid 3, 4 en 5 Wet WIA, blijft dragen voor de WGA-
uitkering van werknemers die:
– ziek zijn geworden vóór de datum waarop de schriftelijke 

opzegging is ontvangen; en
– op de datum waarop zij ziek werden, in dienst waren bij 

de werkgever.

1 Gegevens verzekeraar

1a Naam verzekeraar

1b Naam contactpersoon

1c Adres, postcode en plaats

1d Telefoonnummer

2 Gegevens werkgever

2a Naam organisatie

2b Fiscaal nummer
 Het fiscaal nummer is het deel
 van het loonheffingennummer
 voor de ‘L’

2c Adres, postcode en plaats

2d Ingangsdatum   
eigenrisicodragerschap bestaande werkgevers 1 januari 1 juli Jaar van ingang

  startende werkgevers     
dd-mm-jjjj

Datum (dd-mm-jjjj) Handtekening
  verzekeraar

Invullen en terugsturen

Deze verklaring is onderdeel van de aanvraag eigenrisicodragerschap 
voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). 
U moet deze verklaring laten ondertekenen door uw kredietinstelling 
of verzekeraar, hierna te noemen ‘verzekeraar’. Vervolgens stuurt u 
de ondertekende verklaring samen met het aanvraagformulier naar 
Belastingdienst/Centrale administratie/Informatieverwerking, Postbus 

,  DB  Heerlen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/loonheffingen. 
Of bel de BelastingTelefoon:  – , bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag van  tot  uur en op vrijdag van  tot 

 uur.

NV Amersfoortse AlgemeneVerzekering Maatschappij

De Amersfoortse WGA helpdesk

Postbus 42, 3800 AA  Amersfoort

0900 - 9594 (lokaal tarief)

2009X

t-363

Vul hier uw officiële bedrijfsnaam in,
zoals die bekend is bij de Belastingdienst.

Aanvraag of beëindiging 
Loonheffingen
Eigenrisicodragerschap voor de 

LH
 4

3
4 

- 
2Z

*4
PL

3 Ondertekening

  
Datum (dd-mm-jjjj) Handtekening

1 Gegevens werkgever

1a Waarvoor wilt u dit formulier 
gebruiken?

1b Ingangs- of beëindigings-   
datum eigenrisicodragerschap bestaande werkgevers 1 januari 1 juli Jaar van ingang of beëindiging

  startende werkgevers     
dd-mm-jjjj

1c Naam organisatie

1d Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer is het deel 
van het loonheffingennummer 
voor de ‘L’

1e Adres, postcode en plaats

Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u het eigenrisicodragerschap voor de 
aanvragen of beëindigen. Als werkgever kunt u er namelijk voor 
kiezen het eigen risico voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten ( ) te dragen. Als eigenrisicodrager voor de 

 neemt u toekomstige -uitkeringen van (ex-)werknemers 
over van  en verzorgt u zelf de reïntegratietaken.

U kunt het eigenrisicodragerschap voor de  jaarlijks op  januari of 
op  juli laten ingaan of beëindigen. Uw aanvraag daarvoor moet ten 
minste  weken voor de beoogde ingangsdatum (dus voor  oktober of 
voor  april) bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u eigenrisicodrager 
worden, dan moet u bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:
– U beschikt over een garantieverklaring van een erkende krediet-

instelling of een erkende verzekeraar die u met uw aanvraag
meestuurt. U kunt een modelgarantieverklaring downloaden van 
www.belastingdienst.nl/loonheffingen.

– U bent in de  jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al
eerder eigenrisicodrager voor de  geweest.

Startende werkgevers

Als u een startende werkgever bent, kunt u ook eigenrisicodrager voor 
de  worden met ingang van het moment waarop u werkgever 
bent geworden. Bij uw aanmelding als werkgever moet u dan dit 
aanvraagformulier en een garantieverklaring meesturen.

Invullen en terugsturen

Stuur dit formulier en eventueel de gevraagde bijlage(n) ingevuld 
en ondertekend naar Belastingsdient/Centrale administratie/
Informatieverwerking, Postbus ,  DB  Heerlen. U ontvangt 
dan een beschikking van de Belastingdienst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/loonheffingen. 
Of bel de BelastingTelefoon:  – , bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag van  tot  uur en op vrijdag van  tot 

 uur.

2 Gegevens contactpersoon

2a Voorletters Achternaam

2b Functie

2c Telefoonnummer

Aanvragen eigenrisicodragerschap voor de WGA. Let op! Stuur een garantieverklaring 
van uw kredietinstelling of verzekeraar mee
Beëindigen eigenrisicodragerschap voor de WGA

2009X

t-362

X

Heeft u deze formulieren niet ontvangen? Neem dan 
contact op met uw assurantieadviseur. 



Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening of producten, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Kijk hiervoor op www.amersfoort-
se.nl of raadpleeg uw assurantieadviseur.

NV Amersfoortse Algemene Maatschappij, gevestigd aan de Stadsring 15 te Amersfoort, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten te  
Amsterdam (AFM) en is geregistreerd onder AFM-nummer 12000481. De Amersfoortse Verzekeringen is aanbieder van producten en diensten van 
schade- en levensverzekeringen.

Indien u reeds klant bent bij De Amersfoortse, dan zijn 
deze gegevens ingevuld.

Naam werkgever:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Loonheffingennummer:

Assurantieadviseur:

Ja, ik wil gebruik maken van de mogelijkheid om uit te treden uit het publieke bestel en het WGA-risico onder te brengen bij 

De Amersfoortse Verzekeringen. (Het premiepercentage vindt u in de sectorale premietabel. Vul hieronder uw premiepercentage in).

  1 januari 2009

WGA-verzekering Eigen Risico __________________

Premiebetaling:    per jaar

 per halfjaar (3% toeslag)

 per kwartaal (5% toeslag)

 per maand (6% toeslag)

De premie wordt betaald:  via uw tussenpersoon

 rechtstreeks aan De Amersfoortse

 automatische incasso via De Amersfoortse

Met het invullen en terugsturen van dit formulier, de garantieverklaring en het formulier Aanvraag Loonheffingen naar 

De Amersfoortse Verzekeringen, verzoek ik De Amersfoortse bovenstaande aanbieding om te zetten in een verzekering. 

Daarnaast verzoek ik De Amersfoortse om voor mij de uittreding uit het publieke bestel te regelen door mijn volledig inge-

vulde aanvraagformulier eigen risicodragerschap samen met een garantieverklaring vóór 1 oktober 2008 te sturen naar de 

Belastingdienst. Tevens verklaart ondergetekende dat er op de dag van ondertekenen en insturen akkoordverklaring geen 

(ex) werknemers zijn die aanspraak kunnen maken op de WULBZ/ZW, of de WGA.

Datum: ___________________________________________________ Handtekening werkgever: _______________________________________

Naam: ___________________________________________________ Functie: ________________________________________________________

Let op: 

De 3 formulieren dienen gezamenlijk bij De Amersfoortse aangeleverd te zijn vóór woensdag 24 september 2008. Voor formulie-

ren die niet volledig zijn ingevuld of te laat worden aangeleverd, kan De Amersfoortse niet garanderen dat het verzoek tot uit-

treden tijdig bij de Belastingdienst wordt aangeleverd. Alleen originele en complete formulieren worden door de Belastingdienst 

geaccepteerd. Gefaxte en/of gekopieerde stukken worden daarom niet in behandeling genomen.

U kunt de gegevens zenden aan De Amersfoortse Verzekeringen, Antwoordnummer 32, 3800 VB Amersfoort, t.a.v. AOV Collectief.

De Amersfoortse Verzekeringen
Stadsring 15, postbus 42
3800 AA Amersfoort

Tel. (033) 464 29 11
Fax (033) 464 29 30

t-372 078

Aanbieding en akkoordverklaring voor nieuwe klanten



De Amersfoortse Verzekeringen 
Stadsring 15

Postbus 42

3800 AA Amersfoort

T 033 464 29 11

E info@amersfoortse.nl

I  www.amersfoortse.nl

KvK 31019302 - De Amersfoortse Verzekeringen N.V.
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