
Beste collega, 
  
Vanuit goed werkgeverschap heeft Fluvium openbaar onderwijs een volledig 
collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de medewerkers afgesloten bij 
Loyalis. Omdat je met ingang van het nieuwe schooljaar ook bij Fluvium in dienst 
bent, wil ik je daarover informeren. 
  
Waarom een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering? 
Wij zien graag dat onze medewerkers gezond zijn en blijven, maar we weten ook dat 
dit helaas niet voor iedereen is weggelegd. Jaarlijks worden in Nederland 40.000 
werknemers geconfronteerd met een forse inkomensdaling bij 
arbeidsongeschiktheid, soms zelfs tot onder bijstandsniveau. Het liefst zouden we 
natuurlijk willen voorkomen dat iemand arbeidsongeschikt raakt, maar dat gaat 
helaas niet in alle situaties. Wat we wel kunnen doen is de inkomensschade bij 
arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk beperken voor onze medewerkers.  
  
Voor wie is de regeling? 
De verzekering is voor alle medewerkers die in eigen dienst zijn  van Fluvium 
openbaar onderwijs en gaat automatisch in per datum in dienst. Uitgezonderd van 
deelname zijn degenen die: 

·         Binnen twee jaar de AOW-leeftijd bereiken; 
·         Een WAO-uitkering ontvangen vanwege (gedeeltelijke) 
arbeidsongeschiktheid; 
·         Een Wajong-status hebben; 
·         Oproepkracht zijn (nul-uren of min/max contract); 
·         Een wachtgeldregeling hebben. 

Indien deze status bekend is bij Fluvium openbaar onderwijs, word je niet aangemeld 
bij Loyalis.  
  
Waarom is er gekozen voor automatische deelname? 
Wij kunnen deze collectieve regeling zonder aanvullende gezondheidseisen en tegen 
een aantrekkelijke premie aanbieden. Om te voorkomen dat medewerkers buiten de 
boot vallen hebben we ervoor gekozen dat iedereen die in aanmerking komt voor de 
verzekering automatisch mee doet. 
  
Wat als je niet mee wilt doen? 
Het is altijd mogelijk om niet mee te doen aan deze collectieve regeling. Je dient dan 
wel officieel afstand te doen van je rechten. Dit kun je doen door het invullen en 
ondertekenen van een afstandsverklaring. Deze verklaring is als bijlage toegevoegd 
en kan ingevuld verstuurd worden naar het adres wat op de verklaring staat. 
  
Wat houdt de collectieve regeling in en hoe hoog is de premie?  
De dekking van Loyalis sluit volledig aan op de beperkte 
arbeidsongeschiktheidsuitkering die je als werknemer vanuit het pensioenfonds ABP 
ontvangt. De collectieve verzekering van Loyalis bestaat uit verschillende dekkingen: 
 
 
 
 



Dekking Arbeidsongeschiktheid Dekking Duur 
uitkering 

Gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid 

0-35% 80% van het 
inkomensverlies* 

Maximaal 
10 jaar 

Gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid 

35-80% 70% van het 
inkomensverlies 

Tot AOW-
leeftijd 

Volledige 
arbeidsongeschiktheid 

80-100% 10% van het oude 
loon 

Tot AOW-
leeftijd 

*onder de voorwaarde dat je nog minstens 65% van je oude loon verdient met 
arbeid. 
  
De premie voor de collectieve inkomensverzekering bedraagt 0,645% van je 
pensioengevend salaris. Bij een pensioengevend jaarsalaris van €24.000,- zal de 
bruto premie per maand ongeveer €11,94 bedragen. Echter, omdat je over de premie 
geen loonheffing betaalt is de netto premie lager, namelijk ongeveer €7,54. Het 
exacte bedrag is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. 
  
Meer informatie 
Er is een speciale website met alle achtergrondinformatie, rekenvoorbeelden en de 
antwoorden op veel gestelde vragen. Over arbeidsongeschiktheid, de collectieve 
inkomensverzekering, de kosten per periode en nogmaals wat je moet doen als je de 
verzekering niet wilt. Ook kun je er vragen stellen aan de helpdesk. Het adres van de 
website is: stichtingfluvium.collectieveregeling.nl (let op: zonder www). 
  
Wij hopen natuurlijk dat je nooit aanspraak hoeft te maken op deze 
collectiviteitsregeling. Want eerlijk is eerlijk, hoe aantrekkelijk ook, dit is iets waarvan 
je wenst dat je er nooit gebruik van hoeft te maken. Wij wensen je dan ook vooral 
een goede gezondheid toe. 
  
Met vriendelijke groet, 

Ineke van Beuzekom 
Kwaliteitsmedewerker Personeel 

 


