
Kies voor 
loonregres 

U laat toch 
geen geld 
liggen?



Wat is loonregres?
Als uw medewerker uitvalt door een ongeval waarvoor iemand anders  
aansprakelijk is, of verzuimt als gevolg van een daad van agressie of  
geweld, heeft dat ook gevolgen voor u als werkgever. U moet vervanging  
regelen, terwijl u het loon van uw mede werker door betaalt. Ook is er,  
tijdens en na een langdurig ziekteproces, aandacht nodig voor re-integratie.  
De loondoorbetalings- en re-integratiekosten kunnen wij in de meeste 
gevallen voor u verhalen. Dit is ook het geval als de gebeurtenis plaatsvindt 
in de privétijd van uw medewerker. Dit wordt regresrecht of loonregres 
genoemd. BSA helpt u bij het uitoefenen van uw regresrecht.

Wat moet u zelf doen? 
• vraag uw medewerker bij de ziekmelding naar de oorzaak daarvan. Al snel zal duidelijk zijn of 

er sprake is van een door een derde veroorzaakt ongeval of een daad van agressie of geweld. 
• schakel BSA in als u uw medewerker ziek meldt als gevolg van een ongeval of daad van 

agressie of geweld. 
• bij twijfel neemt u contact op met BSA via telefoonnummer 079 - 750 71 00. 
 Wij helpen u graag.

Wat levert het u op?
Het financiële belang van regres loopt enorm op gezien de doorbetalings- en re-integratie-
verplichting die u als werkgever van een zieke werknemer hebt. Een medewerker met een bruto 
schaalloon van € 3.500,- en een verzuim van zes maanden betekent een vordering aan netto 
loonschade van bijna € 18.000,-. Mogelijke re-integratiekosten qua vervoer, arbodienst en een 
arbeidspsychologisch onderzoek bedragen al snel zo’n € 3.000,-. Op onze website treft u een 
rekenvoorbeeld aan.
Als u eigenrisicodrager bent voor de WIA loopt uw schade nog verder op. Daarbij is loonregres 
noodzakelijk om voor compensatie van de gedifferentieerde premie WGA in aanmerking te 
komen. Ook dit kan BSA voor u regelen. Vraag naar onze brochure Premiedifferentiatie WGA.

Wat kost loonregres u?
Bij een verkeersongeval in Nederland biedt BSA u een prijs aan die afhankelijk is van het resultaat. 
Wij vragen aan u geen investering vooraf. Als er geen resultaat behaald wordt hoeft u niets te 
betalen. Zo levert loonregres door BSA u altijd meer op dan het kost. Bij andere ongevallen hante-
ren wij een uurtarief. 
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Wat doet BSA voor u? 
Het proces inzichtelijk gemaakt



Het DNA van BSA
Sinds de oprichting in 1956 staat BSA erom bekend op een zorgvuldige, persoonlijke,  
eerlijke en integere wijze zaken te doen. Integriteit staat aan de basis van ons succes.  
BSA is gegroeid van een afdeling van het ministerie van Financiën naar een zelfstandig 
bureau met een uitstekende reputatie in de wereld van verzekeraars en schaderegelaars. 
Wij werken in opdracht van ruim negenhonderd verschillende overheidsinstellingen 
en bedrijven aan regresclaims. Om succesvol te kunnen blijven, investeert BSA veel in 
de relatie met klanten, de professionaliteit van de medewerkers, de kwaliteit van de 
dienstverlening en het ontwikkelen van nieuwe diensten. Ook ziet BSA het belang van  
een goede, professionele relatie met verzekeraars.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
BSA en zijn medewerkers staan bewust in de wereld en zijn hard op weg een ‘groen’ 
bedrijf te worden. We besteden op een consequente manier aandacht aan het 
verminderen van de belasting voor het milieu. BSA is CO2-neutraal. Dat bereiken we 
doordat we diverse maatregelen hebben genomen en blijven nemen om de belasting 
voor het milieu te minimaliseren. Om onze geringe bijdrage aan het broeikaseffect 
te compenseren, investeren we in bos en schone energie. Het bewijs daarvan is het 
certificaat van de Climate Neutral Group.

Corporate governance
BSA draagt het Keurmerk Letselschade. Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die 
de beroepsgroep stelt aan de kwaliteit van ons werk. Onze Raad van Commissarissen 
adviseert ons over ons beleid en houdt toezicht op de gang van zaken binnen ons bedrijf. 
Elk jaar controleert een externe accountant of we daadwerkelijk de kwaliteit leveren die 
we u beloven. Het bewijs daarvan wordt vastgelegd in een controleverklaring.



‘Als het lukt om een schadevergoeding 
te krijgen bij complexe zaken, geeft me 
dat energie. Ik ben er trots op dat we zo 
deskundig zijn.’
Joanne Wong Fong Sang*

‘Kenmerkend voor BSA is dat onze 
opdrachtgevers geen nummers zijn. 
We kennen onze klanten echt. Dat 
merk ik aan de kennis die in het bedrijf 
aanwezig is. Sommige collega’s weten 
echt alles over bepaalde branches.’
Bianca Hinsbeeck*

‘In de wereld van verzekeraars staat 
BSA bekend als een heel solide, 
betrouwbare partij. 
Dat komt omdat we ons werk doen 
vanuit eerlijkheid, openheid en 
transparantie.’
Hans Bout*

*medewerker BSA



Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze diensten? 
Kijk dan op www.bsabv.nl of neem contact op met Martin Dijkshoorn: 079 - 750 71 11. 
Op onze site vindt u ook een digitaal schadeformulier. 
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van loonschade? 
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via de website. U bent daarnaast van harte welkom 
voor een gesprek op ons kantoor in Zoetermeer. Natuurlijk komen wij ook graag naar u toe, 
u hoeft ons maar te bellen voor een afspraak.

BSA Schaderegeling
Bredewater 6 ■ 2715 CA Zoetermeer
Postbus 610 ■ 2700 MR Zoetermeer
Telefoon 079 - 750 71 00 ■ E-mail info@bsabv.nl
www.bsabv.nl

Aanmelden
nieuwsbrief

Meld schade

BSA Handelsregister KvK Den Haag 27167325

BSA behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of 
te herroepen. U kunt de meest actuele versie van dit document raadplegen op onze website www.bsabv.nl.


