
                       

 

Verzuimpakket Werkgever   

 

Premiebijstelling binnen de contractermijn  

Tijdens de contracttermijn kunnen wij het premiepercentage voor de module Ziekteverzuim 

jaarlijks bijstellen. Dit doen we na afloop van het eerste en tweede volledige kalenderjaar. 

Het drempelbedrag, het aantal schadevrije jaren en de vergoeding die u van ons heeft 

ontvangen voor de kosten van loondoorbetaling uit de module Ziekteverzuim (dekking 

eerste jaar) zijn daarvoor het uitgangspunt.   

 

● Als u uit de module Ziekteverzuim een lagere vergoeding heeft ontvangen dan het                                                   

    drempelbedrag, dan verandert het premiepercentage niet. 

●  Heeft u uit de module Ziekteverzuim een vergoeding ontvangen hoger of gelijk aan 

het drempelbedrag? Dan verhogen wij het premiepercentage met 20%.  

●  Heeft u uit de module Ziekteverzuim geen vergoeding ontvangen? En heeft u 

minder dan drie schadevrije jaren? Dan verlagen wij het premiepercentage met 10%.  

●  Het drempelbedrag staat gedurende de hele contracttermijn vast.  

●  Tijdens de contracttermijn kunt u maximaal drie schadevrije jaren opbouwen. 

●  In onderstaande tabel wordt deze aanpak weergegeven.  

 

Geen vergoeding ontvangen                 Vergoeding ontvangen      Vergoeding ontvangen

                        lager dan drempelbedrag    gelijk of hoger 

                              dan drempelbedrag 

Aantal 
schadevrije 
jaren bij 
ingang 
contract, 
tijdens het 
contract of 
verlenging 

Aantal 
schadevrije 
jaren 
wordt 

Verlaging 
premiepct 
ten 
opzichte 
vorig jaar 

Aantal 
schadevrije 
jaren 
wordt 

Wijziging 
premiepct 
ten 
opzichte 
vorig jaar 

Aantal 
schadevrije 
jaren wordt 

Verhoging 
premiepct ten 
opzichte vorig 
jaar 

0 1 -10% 0 0% 0 +20% 

1 2 -10% 1 0% 0 +20% 

2 3 -10% 2 0% 1 +20% 

3 3 -10% 3 0% 2 +20% 

 

  



  

Aan het einde van het derde kalenderjaar berekenen wij uw premiepercentage voor de 

module Ziekteverzuim voor de nieuwe contracttermijn. U ontvangt voor het einde van uw 

contracttermin een verlengingsvoorstel.  

 

Bijzonderheden  

 

● U krijgt één schadevrij jaar als u tussen 1 januari 2016 en 1 juli 2016 geen vergoeding 

uit de module Ziekteverzuim heeft ontvangen  

● Is uw verzekering vóór 1 januari 2015 ingegaan? En heeft u in 2015 geen vergoeding 

uit de module Ziekteverzuim ontvangen? Dan krijgt u twee schadevrije jaren. Als u 

ook in 2014 geen vergoeding uit de module Ziekteverzuim heeft ontvangen, dan 

krijgt u drie schadevrije jaren. In onderstaande tabel is een aantal situaties 

uitgewerkt.  

 

 

    Vergoeding uit module   Schadevrije jaren  

    Ziekteverzuim ontvangen?  

    2016  2015  2014     

 

Voorbeeld 1  Nee Nee Nee    3  

Voorbeeld 2  Nee Nee Ja   2  

Voorbeeld 3   Nee Ja Nee   1 

Voorbeeld 4  Ja Nee Nee   0  

 

 

● Is uw verzekering op of na 1 januari 2015 ingegaan? Dan gebruiken we voor de jaren 

waarin u niet bij ons verzekerd was, de verzuimcijfers die u heeft aangeleverd bij uw 

offerteaanvraag. In onderstaande tabellen is een aantal situaties uitgewerkt.  

 

Offerte aangevraagd in 2014  

 

  Vergoeding uit module  Verzuimpercentage Schadevrije jaren  

  Ziekteverzuim ontvangen?        

   2016  2015   2014* 2013   

      

Voorbeeld 1             Nee Nee   n.v.t. 0,00 %  3         

Voorbeeld 2    Nee Nee   n.v.t.  2,50 %  2 

Voorbeeld 3  Nee Ja   n.v.t.  2,50 %  1 

Voorbeeld 4  Ja Nee   n.v.t.  0,00 %  0  

 *U heeft in dit jaar de offerte aangevraagd. Wij hebben over dit jaar geen  of beperkt 

verzuimcijfers  opgevraagd. Dit jaar nemen we niet mee bij het bepalen van uw 

schadevrije jaren.  



 

Offerte aangevraagd in 2015  

 

  Vergoeding uit module  Verzuimpercentage Schadevrije jaren  

  Ziekteverzuim ontvangen?        

   2016    2015* 2014 2013   

      

Voorbeeld 1             Nee   n.v.t. 0,00 % 0,00 %  3         

Voorbeeld 2    Nee   n.v.t. 0,00 %.  2,50 %  2 

Voorbeeld 3  Nee   n.v.t. 2,50 %   2,50 %  1 

Voorbeeld 4  Ja   n.v.t. 0,00 %  0,00 %  0  

 

*U heeft in dit jaar de offerte aangevraagd. Wij hebben over dit jaar geen of beperkt 

verzuimcijfers opgevraagd. Dit jaar nemen we niet mee bij het bepalen van uw 

schadevrije jaren.  

         

 

 

  

 

       

 

 


