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DEELAKKOORD BESTEDING DECENTRALE ARBEIDSVOORWAARDENGELDEN 

2019, 2020 en 2021 

(inzake premie aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering) 

De te besteden decentrale arbeidsvoorwaardengelden over de periode 2019 tot en met 2021 bedragen in 

totaal€ 1.107.000,-, ieder kalenderjaar€ 369.000,-. Partijen hebben tijdens het Lokaal Overleg van 

12 november 2018 overeenstemming bereikt over de besteding van een deel van deze decentrale 

arbeidsvoorwaardengelden. 

Partijen zijn het volgende overeengekomen: 

1. In het 'Akkoord besteding decentrale arbeidsvoorwaardengelden 2016, 2017 en 2018' hebben partijen 

het volgende inzake de bij het Radboudumc geldende collectieve aanvullende

arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesproken:

1. Het Radboudumc biedt door middel van een collectief contract met een verzekeraar aan zijn medewerkers 

een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering aan. Dit is ten tijde van het aangaan van dit akkoord de 

'WIA verzekering Overheid & Onderwijs' van Delta Lloyd (verder: WIA-verzekering) met een looptijd tot 1

januari 2019. De WIA-verzekering biedt twee dekkingen: bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (verder:

basisdekking) en bij volledige arbeidsongeschiktheid (verder: aanvullende dekking).

Medewerkers nemen automatisch deel aan de verzekering voor de basisdekking; voor de aanvullende dekking 

dient de medewerker zich aan te melden. Het Radboudumc heeft met de Ondernemingsraad afgesproken dat 

het Radboudumc de premie voor de basisdekking voor zijn rekening neemt tot een maximum van€ 1.000.000,

op kalenderjaarbasis. Een hogere premie wordt vertaald naar een werknemersbijdrage in de premie voor de

basisdekking. De premie voor de aanvullende dekking is voor rekening van de medewerker.

2. Het premiemaximum voor de basisdekking wordt overschreden. Partijen spreken af dat de overschrijding

van het met de Ondernemingsraad afgesproken maximum van€ 1.000.000,- in de jaren 2016, 2017 en 2018 

wordt betaald vanuit de decentrale arbeidsvoorwaardengelden, zodat in deze jaren geen sprake zal zijn van 

een werknemersbijdrage in de premie voor de basisdekking.

2. In verband met het aflopen van de 'WIA verzekering Overheid & Onderwijs' van Delta Lloyd per

1 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur van het Radboudumc na een marktverkenning en met

instemming van de Ondernemingsraad besloten om per 1 januari 2019 bij inkomensverzekeraar Loyalis

een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering
1 

af te sluiten. Deze verzekering heeft een looptijd

tot en met 31 december 2021.

1 
Bij Delta Lloyd was sprake van twee dekkingen: bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid {basisdekking) en bij volledige 

arbeidsongeschiktheid (aanvullende dekking). De bij Loyalis afgesloten verzekering biedt enkel de basisdekking omdat 

aan de aanvullende dekking geen behoefte meer bestaat in verband met wijziging van het ABP-pensioenreglement. 
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3. De premie voor de bij Loyalis afgesloten aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (basisdekking) 
zal het met de Ondernemingsraad afgesproken premiemaximum van€ 1.000.000,- per kalenderjaar 
overschrijden. Hierom spreken partijen af dat zij voor de looptijd van de bij Loyalis afgesloten
verzekering, te weten de jaren 2019, 2020 en 2021, de eerder gemaakte afspraak continueren. Partijen
spreken derhalve af dat de overschrijding van het met de Ondernemingsraad afgesproken maximum
van€ 1.000.000,- in de jaren 2019, 2020 en 2021 wordt betaald vanuit de decentrale
arbeidsvoorwaardengelden, zodat in deze jaren geen sprake zal zijn van een werknemersbijdrage in de 
premie voor de basisdekking.

Aldus overeengekomen te Nijmegen op 28 januari 2019 en in 5-voud ondertekend. 

drs. L.A.M. van Halder 
voorzitter Raad van Bestuur 
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