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Verzuimverzekering (Conventioneel) 

Algemeen - Aantal tekstuele correcties / verbeteringen / verduidelijkingen 

  

Hst. 
Wat Niet 

Vraag: Wanneer kunnen wij individuele vergoedingen weigeren of 
(gedeeltelijk) stoppen? 

- Verduidelijkt: “weigeren” toegevoegd. 
- Reden toegevoegd:  “Als de werknemer niet verzekerd is omdat hij 

niet op tijd is aangemeld.”. 
- Reden toegevoegd: Gevolgen na 104 weken ziekte en >35% AO of 

<35% AO. 
 

Hst. 
Premie 

Vraag: Van welke gegevens hangt het premiepercentage af? 
- 2 gegevens toegevoegd. 

 Vraag: Mag u uw verzekering stoppen als wij het premiepercentage verhogen 
bij de jaarlijkse aanpassing op 1 januari? 

- Verduidelijkt: om onderscheid tussen jaarlijkse premie-aanpassing bij 
prolongatie en in geval van en-bloc te verduidelijken (icm andere 
aanpassingen elders), “bij de jaarlijkse aanpassing” toegevoegd. 

  

Hst. 
Veranderingen 
melden 

Vraag: Welke veranderingen meldt u? 
- Verduidelijkt: deze vraag toegevoegd. 

  

Hst. 
Einde 
Verzekering 

Vraag: Wanneer mag u de verzekering stoppen? 
- Verduidelijkt: om onderscheid tussen jaarlijkse premie-aanpassing bij 

prolongatie en in geval van en-bloc te verduidelijken (icm andere 
aanpassingen elders), “bij de jaarlijkse aanpassing op 1 januari” 
toegevoegd. 

  

Hst. 
Privacy 

Vraag: Welke gegeven van uw zieke werknemer mag de claimbehandelaar 
inzien? 

- Verduidelijkt: deze vraag toegevoegd. 

  

Hst. 
Overige 

Vraag: Kunnen wij tussentijds, buiten de jaarlijkse aanpassing op 1 januari, het 
premiepercentage en de Rechten & Plichten van uw verzekering aanpassen? 

- Verduidelijkt: om onderscheid tussen jaarlijkse premie-aanpassing bij 
prolongatie en in geval van en-bloc te verduidelijken (icm andere 
aanpassingen elders), “buiten de jaarlijkse aanpassing op 1 januari” 
toegevoegd.. 

 

  

Verzuimverzekering Stoploss Calamiteiten 

Algemeen Alle wijzigingen in de R&P Verzuimverzekering Conventioneel zijn ook 
doorgevoerd in de R&P Verzuimverzekering Stoploss Calamiteiten 

  

Hst. 
Betaling Kosten 

Vraag: Hoe vraagt u om een bijdrage voor uw interventiekosten? 
- Antwoord aangepast, in lijn met Verzuimverzekering Conventioneel. 

Dit was vorig jaar niet gedaan. Nu gecorrigeerd. 

  



 

WGA Eigenrisicodragerverzekering 

Hst. 
Vergoedingen 

Vraag: Wanneer kunnen wij de vergoeding van uw WGA 
Eigenrisicodragerverzekering weigeren, stoppen, verlagen of terugeisen? 

- Verduidelijkt: “weigeren” toegevoegd. 
- Reden toegevoegd:  “Als de (ex-)werknemer niet verzekerd is omdat 

hij niet op tijd is aangemeld.”. 

Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering 

Hst. 
Samengevat 

Vraag: Wie is ex-werknemer voor uw Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering? 
- Correctie: “of arbeidsongeschikt” verwijderd. Is hier overbodig. 

  

Hst. 
Vergoedingen 

Vraag: Wanneer kunnen wij individuele vergoedingen van uw Ziektewet 
Eigenrisicodragerverzekering weigeren of (gedeeltelijk) stoppen? 

- Verduidelijkt: “weigeren” toegevoegd. 
- Reden toegevoegd:  “Als de (ex-)werknemer niet verzekerd is omdat 

hij niet op tijd is aangemeld.”. 

  

Module Ziektewetmanagement 
WIA Re-integratieservice 

Algemeen - Enkele tekstuele verbeteringen / verduidelijkingen 

  

Hst. Privacy Vraag: Welke gegevens van uw zieke (ex-)werknemer mogen het 
verzuimbureau en de WIA-Re-integratieservice inzien? 

- Verduidelijkt: vraag en antwoord verder verduidelijkt. 

 


