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N1.1                                                               WGA ERD FAQ 1 

1. Wat veranderd er voor relaties met een WGA ERD verzekering? 

Zowel de premie als de voorwaarden gaan wijzigen. Het polisblad en de dienstverlening worden uitgebreid. 

  

2. Wat wordt de premie voor bestaande WGA ERD relaties? 

In samenwerking met de maatschappijen zal Nedasco een verleningsvoorstel voor uw relatie maken. Dit 

verzenden we alleen aan u als intermediair. De reden hiervoor is dat het een adviesgevoelig onderwerp is en 

u hierover het gesprek mee kan aangaan.  

 

3. Wanneer krijgen relaties een verlengingsvoorstel voor WGA ERD? 

Vanaf augustus zal Nedasco de voorstellen versturen. Allereerst naar de relaties waarvan wij de gegevens al 

hebben. Er zijn een nog een aantal relaties waarvoor wij geen voorstel kunnen maken omdat er nog 

gegevens ontbreken. Deze relaties krijgen hun voorstel een week na het insturen van de gevraagde 

gegevens. 

 

4. Worden er nog aanvullende gegevens opgevraagd voordat een relatie een WGA ERD voorstel krijgt? 

Dat ligt eraan of wij voldoende gegevens hebben. Er zijn een aantal relaties waarvan wij de gegevens reeds 

hebben. Echter van een aantal werkgevers hebben wij niet de juiste gegevens om een voorstel te maken. 

Hierover ontvangt u eind juni een e-mail met details en namen van de betreffende relaties. 

 

5. Krijg ik te horen welke relaties van mij aangeschreven worden om informatie aan te leveren. 

Ja, een overzicht van zowel relaties waar wij geen gegevens van hebben als van de relaties waar wij een 

voorstel voor kunnen maken heeft u per e-mail eind juni ontvangen. 

 

6. Voor wanneer moeten de relatie gegevens aanleveren? 

Graag ontvangen wij zo snel mogelijk de gevraagde gegevens. U ontvangt dan zo snel mogelijk ons voorstel 

zodat u met de werkgever nog ruim op tijd de mogelijkheden bespreken.  

 

7. Hoe kan een relatie akkoord geven op een voorstel? 

In de aanbiedingsbrief is gelijk een mogelijkheid opgenomen om akkoord te geven op de premie. Na 

ontvangst van het akkoord zullen wij de Garantieverklaring verzorgen.  

 

8. Wanneer ontvangt de relatie zijn nieuwe polis? 

In december ontvangt relatie het nieuwe polisblad. 

 

9. Voor wanneer moet er een beslissing genomen worden? 

Uiterlijk 23 september voor relaties welke nu nog publiek verzekerd zijn. 

Uiterlijk 12 december voor bestaande WGA ERD relaties.  

Zo heeft u als adviseur nog de tijd om de aanvraag te verwerken en aan Nedasco op te sturen. 

 

10. Moet er een nieuwe Garantieverklaring afgegeven worden en wie doet dat? 

Ja, dat moet. Nedasco verzorgt dit, eventueel via de betreffende maatschappij.  

 

11. Hoe kan er een (maatwerk) offerte opgevraagd worden en welke gegevens zijn er nodig? 

Dit is afhankelijk van de maatschappij. Zowel Nationale Nederlanden (>€1.250.000,-) als De Amersfoortse 

(>€2.000.000,- of 100 medewerkers) kennen een formulier voor de grotere relaties. Voor het MKB hebben we 

andere gegevens nodig. Hiervoor is een uniform formulier ontwikkeld.  U kunt dit formulier vinden op Nedasco 

Service Net onder nieuwsberichten. Het bericht Startsein Nedasco offertes WGA en ZW ERD 
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Hyperlink  https://www.nedasco-servicenet.nl/nieuws-en-

acties/nieuws?path=/Nieuws/Startsein%20Nedasco%20offertes%20WGA%20ERD%20en%20ZW%20ERD.xml) 

 

 

12. Kan Nedasco ook een losse WGA ERD polis sluiten (zonder ziekteverzuim)? 

Ja dit is mogelijk via onze Nationale Nederlanden volmacht, maar hiervoor dient relatie wel een loonsom te 

hebben van minimaal € 1.250.000,-. Ingangsdatum is 1-1-17  

Bij De Amersfoortse is dit ook mogelijk vanaf 100 medewerkers en dan moet er volgens het format WGA ERD 

Grootzakelijk gebruikt te worden. Let op ook RI&E gegevens e.d. aanleveren. 

 

13. Welke aanbieders (maatschappijen) heeft Nedasco? 

Op dit moment Nationale Nederlanden en De Amersfoortse  

 

14. Wanneer zijn de premies bekend? 

Voor een aanbieding (ingangsdatum 1-1-17) van Nationale Nederlanden alsmee Voor De Amersfoortse 

kunnen we reeds offreren. De overige maatschappijen worden gefaseerd (in de nieuwe offertetool) 

aangeboden eind 2016/begin 2017. 

  

15. Wat zijn de mogelijkheden qua arbodienstverlening? 

Richting is onze aanbieder van arbodienstverlener en bieden wij dan ook actief aan. Verplicht bij verzuim 2-

jaars casemangement en optioneel bij WGA ERD 12- jaars casemanagement.  

 

16. Gaat Nedasco ook gelijk een ZW ERD aanbieding versturen? 

Ja, waar mogelijk, namelijk als er een verzuimverzekering loopt én er verzuimgegevens aanwezig zijn zal 

Nedasco ook een aanbieding versturen voor de ZW ERD.  
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FAQ Ziektewet Eigen Risicodragerschap (ZW ERD) 

 

17. Hoe kan er een (maatwerk) offerte opgevraagd worden en welke gegevens zijn er nodig? 

Dit is afhankelijk van de maatschappij. Zowel Nationale Nederlanden (>€1.250.000,-) als De Amersfoortse 

(>€2.000.000,- of 100 medewerkers) kennen een formulier voor de grotere relaties. Voor het MKB hebben we 

andere gegevens nodig. Hiervoor is een uniform formulier ontwikkeld.  

  

18. Hoe kan een relatie akkoord geven op een voorstel? 

Via een ingevuld aanvraagformulier. Of indien er ook een WGA ERD aanbieding is gedaan via het 

verlengingsvoorstel. 

 

19. Kan Nedasco ook een losse ZW ERD polis sluiten (zonder ziekteverzuim of WGA ERD)? 

Nee, dit kan niet. 

 

20. Welke aanbieders (maatschappijen) heeft Nedasco? 

De Amersfoortse op dit moment als enige. Er volgen nog twee maatschappijen aan het einde van het jaar. 

 

21. Heb ik een Garantiestelling nodig. 

Nee, in tegenstelling tot een WGA ERD aanvraag  is alleen een artsenverklaring nodig. Wel dient een 

werkgever het formulier van de Belastingdienst “Aanvraag of Beëindiging loonheffingen 

Eigenrisicodragerschap voor de ZW” in te vullen en op te sturen naar de Belastingdienst. 

 

22. Hoe kom ik aan een artsenverklaring? 

Via uw Arbodienst. 

 

23. Welke aanbieders (maatschappijen) heeft Nedasco? 

Op dit moment De Amersfoortse. Nationale Nederlanden heeft geen product. Eind 2016 zullen er nog 1 of 2 

maatschappijen worden toegevoegd. 

 

24. Wanneer zijn de premies bekend? 

Vanaf heden kunt u een aanbieding van ons krijgen. 

 

25. Wat zijn de mogelijkheden qua arbodienstverlening? 

Richting is onze enige aanbieder bij ZW ERD.  

 

26. Wat zijn de mogelijkheden qua dienstverlening? 

Richting, Be Suitable en SV-Pay worden ingezet.  

 

27. Wie bepaalt de hoogte, duur en recht op een ziektewet uitkering? 

SV-Pay zal het recht, de hoogte en de duur van de ZW uitkering bepalen.  

 

28. Wie keert de schade uitkering uit, wanneer en aan wie? 

Nedasco zal een uitkering aan de arbeidsongeschikte (ex)-werknemer uitkeren 

 

29. Wie is SV Pay? 

Volgt.  

 


