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Keuze voor private WGA verzekering kan veel geld opleveren
De keuze voor werkgevers tussen publiek of privaat verzekeren voor de regeling
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wint door nieuwe wetgeving
fors aan belang. Privaat verzekeren (bij een verzekeraar) wordt in veel gevallen
aantrekkelijker, terwijl verzekeren via het UWV juist duurder wordt. Lees verder....
Privaat of publiek?
Voor een gedegen keuze is het belangrijk om een goede inventarisatie te maken.
Zo'n traject kost veel tijd en aandacht, maar betaalt zichzelf uiteindelijk
ruimschoots uit. Daarom zal Westenburg bij werkgevers met een loonsom boven
600.000 euro binnenkort een aantal gegevens opvragen over werknemersbestand,
ziekteverzuim en WGA instroom. Het is belangrijk dat u deze gegevens zo
snel mogelijk aanlevert zodat wij snel een advies en offerte kunnen
uitbrengen. U dient vóór 1 oktober a.s. uw keuze te hebben gemaakt.

12 juli workshop over WGA eigen risicodragen en
ziekteverzuim
Op dinsdag 12 juli a.s. organiseert Westenburg Assurantiën in samenwerking met
Blue Legal een workshop over eigen risicodragen en ziekteverzuim. Tijdens deze
workshop zullen we u informeren over de wijzigingen per 1 januari a.s. en de
keuze die elke werkgever met personeel vóór 1 oktober dient te maken. Daarbij
zullen ook de diverse voor- en nadelen van privaat verzekeren (bij een
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verzekeraar) ten opzichte van publiek verzekeren (via het UWV) uitgebreid aan
bod komen. Deze workshop is met name een must voor bedrijven met een
loonsom boven 600.000 euro maar vanzelfsprekend is iedereen welkom.
Als zakelijke relatie van Westenburg Assurantiën ontvangt u hiervoor binnenkort
een uitnodiging. Aanmelden is gratis maar wel noodzakelijk. Wij adviseren u om
deze datum alvast in uw agenda vrij te houden. De workshop start om 15.30 uur
in Hotel Princeville in Breda.

Werkgever met een loonsom tot 600.000 euro?
Bent u een werkgever met een loonsom tot ca. 600.000 euro? Dan is het de vraag
of privaat verzekeren voor de WGA voor u interessant is. Immers, bij het UWV
betaalt u (grotendeels) een sectorpremie die niet afhankelijk is van uw eigen WGA
instroom. Privaat verzekeren is in dit geval alleen interessant als u verwacht
sterk te gaan groeien of te fuseren. Wij zullen u hierover in de komende maanden
blijven informeren, maar voorlopig hoeft u dus nog geen actie te ondernemen.

Geen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? Risico op hoge
boete
Heeft u wel eens van een Risico Inventarisatie & Evaluatie gehoord? En is het u
bekend dat deze sinds 1 januari 1994 verplicht is gesteld voor alle bedrijven met
werknemers?
Mocht na een bedrijfsongeval of controle door de Arbeidsinspectie blijken dat u
geen (up-to-date) RI&E heeft, dan kan dit een hoge boete opleveren. Kortom, het
is belangrijk om een RI&E te hebben en deze te laten toetsen. Meer informatie
over RI&E en de verplichtingen voor een werkgever, vindt u op www.rie.nl.
NLG Werkmogen kan een professionele (getoetste) RI&E voor u verzorgen, tegen
een aantrekkelijk tarief. Wilt u hierover nader geïnformeerd worden, neemt u dan
contact op met Marike de Nobel, onze casemanager van NLG Werkvermogen, via
breda@nlgwerkvermogen.nl.

VERDER PRATEN?
Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden?
Graag praten we met u over de mogelijkheden
NEEM CONTACT OP >
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Claudius Prinsenlaan 111, 4817 HC Breda
Dorpstraat 13, 4661 HL Halsteren

T +31 (0)76 - 529 02 90
W westenburg.nl

Wilt u geen email meer van ons ontvangen, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.

Uitschrijven
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