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1

Samengevat

1.1

Over welke verzekering gaat deze Rechten & Plichten?
Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering

1.2



Hiermee verzekert u als werkgever het eigenrisicodragerschap Ziektewet.



Dit is een schadeverzekering.

Wie is verzekerd?
U, als werkgever en eigenrisicodrager voor de ZW.


1.3

U meldt al uw vaste en tijdelijke werknemers aan.

Wat is verzekerd?
Wij betalen de Ziektewetuitkering aan uw ex-werknemer.


Wij doen dit namens u.



Als er dekking was voor de ex-werknemer.



Als de ex-werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering.



Als u de eigenrisicodrager bent voor deze Ziektewetuitkering.


Wij betalen ook de loonheffingen en de premies voor sociale verzekeringen die hier bij horen.
Wij betalen de overlijdensuitkering uit de Ziektewet aan de nabestaanden van de
ex-werknemer.


Wij doen dit namens u.


Als de nabestaanden van de ex-werknemer hier volgens de Ziektewet recht op hebben.
Wij houden ons aan alle wetten en regels.

1.4

Die voor ons gelden voor uw Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering.

Wie is werknemer voor uw Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering?


Een persoon jonger dan de AOW-leeftijd die bij u in dienst is:


en die volgens de regels van de Ziektewet wordt aangewezen als werknemer;


en die daarom volgens het UWV verplicht verzekerd voor de Ziektewet is.
Bijvoorbeeld ook een thuiswerker, provisiewerker of een betaalde stagiair.
Niet: bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder volgens de werknemersverzekeringen. Wij
gebruiken de regels uit de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016. De Regeling
staat in de wet.
1.5

Wie is ex-werknemer voor uw Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering?
Een werknemer die bij u uit dienst is gegaan:


die ziek is op het moment dat hij uit dienst gaat;


of die binnen 28 dagen nadat hij uit dienst is gegaan ziek of arbeidsongeschikt wordt.
En waarvoor u de eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet.
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2

Ziekte van ex-werknemers voor de Ziektewet

2.1

Wanneer is er sprake van ziekte voor de Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering van
ex-werknemers?
Als een ex-werknemer ziek is als hij bij u uit dienst gaat.


Hij was ziek op het moment dat hij uit dienst ging.




Of hij wordt ziek binnen 28 dagen nadat hij uit dienst is gegaan.

Hij is ziek volgens de regels van de Ziektewet.


De oorzaak is ziekte of gebrek.



2.2

De oorzaak is rechtstreeks en medisch objectief vast te stellen.

Alleen als hij recht heeft op een Ziektewetuitkering waarvoor u de eigenrisicodrager bent.

Wat is de wachttijd voor de Ziektewet?
De eerste 2 werkdagen dat de (ex-)werknemer niet werkt door ziekte.
Tijdens de wachttijd is er geen recht op een Ziektewetuitkering.

2.3

Binnen welke tijd meldt u dat een (ex-)werknemer zich ziek heeft gemeld?
Uiterlijk 1 werkdag voor het einde van het dienstverband van een werknemer, via
www.averoverzuim.nl.

Als hij ziek is op de laatste dag van zijn dienstverband en ziek bij u uit dienst gaat.
Binnen 24 uur na de ziekmelding van een ex-werknemer, via www.averoverzuim.nl .

Als bij zich binnen 28 dagen nadat hij uit dienst is gegaan bij u ziek meldt.
Dit is belangrijk voor uw recht op vergoeding.
Dit noemen wij een Ziektewetmelding.
Heeft u geen inloggegevens (meer)? Mail dan naar Avero@verzuimdata.nl onder vermelding van uw
polisnummer en Volmacht Turien & Co.

2.4

Wat als de ex-werknemer binnen 28 dagen opnieuw ziek wordt?
U meldt ons binnen 24 uur via www.averoverzuim.nl dat hij zich ziek heeft gemeld.
De vorige Ziektewetmelding loopt dan door.
Alleen als hij recht heeft op een Ziektewetuitkering waarvoor u de eigenrisicodrager bent.
Heeft u geen inloggegevens (meer)? Mail dan naar Avero@verzuimdata.nl onder vermelding van uw
polisnummer en Volmacht Turien & Co.
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3

Vergoedingen

3.1

Welke vergoeding krijgt uw ex-werknemer van uw Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering?
De Ziektewetuitkering waar hij volgens de regels van de Ziektewet recht op heeft.


Wij betalen de Ziektewetuitkering namens u uit aan de ex-werknemer.


Wij bepalen het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering.


Wij volgen de regels van de ziektewet.



Wij gebruiken de informatie die wij van u en de ex-werknemer hebben of krijgen.



Wij vragen als het nodig is informatie bij het UWV.



Wij houden de wettelijke loonheffingen en premies in op de Ziektewetuitkering.



Wij dragen de wettelijke loonheffingen en verschuldigde premies over de
Ziektewetuitkering namens u af aan de Belastingdienst.
Te veel betaalde Ziektewetuitkeringen vordert het UWV bij de ex-werknemer terug.

3.2

Wij zorgen dat de ex-werknemer uitkeringsspecificatie(s) en jaaropgave(n) krijgt.

Vanaf welk moment heeft uw ex-werknemer recht op vergoeding van uw Ziektewet
Eigenrisicodragerverzekering?
Vanaf de eerste werkdag na de dag dat uw ex-werknemer ziek uit dienst is gegaan.


En er is sprake van ziekte voor de Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering.
Niet tijdens de wachttijd voor de Ziektewet.
Niet als u de ziekmelding voor uw Verzuimverzekering niet op tijd heeft gedaan.



Alleen als wij er nadeel van hebben.


Het recht op vergoeding begint dan op de dag dat wij uw Ziektewetmelding ontvangen.



Wij verzorgen en betalen wel de volledige Ziektewetuitkering aan de ex-werknemer.



Het deel van de Ziektewetuitkering waarvoor geen recht op vergoeding bestaat betaalt u aan
ons terug.



Als het UWV een sanctie of boete oplegt vanwege de te late Ziektewetmelding betaalt u die
aan het UWV.
Vanaf de eerste werkdag dat uw ex-werknemer binnen 28 dagen nadat hij uit dienst is
gegaan ziek wordt.


En er is sprake van ziekte voor de Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering.

Niet tijdens de wachttijd voor de Ziektewet.
Niet als u de ziekmelding niet binnen 24 uur meldt via het meldloket.


3.3

Alleen als wij er nadeel van hebben.


Het recht op vergoeding begint dan op de dag dat wij uw Ziektewetmelding ontvangen.



Wij verzorgen en betalen wel de volledige Ziektewetuitkering aan de ex-werknemer.



Het deel van de Ziektewetuitkering waarvoor geen recht op vergoeding bestaat betaalt u aan
ons terug.



Als het UWV een sanctie of boete oplegt vanwege de te late Ziektewetmelding betaalt u die
aan het UWV.

Wanneer krijgt uw ex-werknemer de vergoeding van uw Ziektewet
Eigenrisicodragerverzekering?
Voor het einde van de maand maken we de vergoeding over van de maand daarvoor.


Wij betalen zodra wij vaststellen dat hij recht heeft op een vergoeding uit uw Ziektewet
Eigenrisicodragerverzekering.



We kunnen een betaalde vergoeding achteraf corrigeren.



Wij kunnen een voorschot op de eerste vergoeding betalen.
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Als dat nodig is.


Het bedrag van een voorschot trekken we af van de volgende vergoeding.
Niet als wij het recht op vergoeding nog niet hebben vastgesteld.
3.4

Wanneer is er geen recht op vergoedingen van uw Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering?
De (ex-)werknemer was al ziek.


De (ex-)werknemer was al ziek voordat uw Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering inging.



De (ex-)werknemer was al ziek voordat hij door een bedrijfsovername bij u in dienst kwam.


De (ex-)werknemer was al ziek voordat u de arbeidsovereenkomst met hem sloot.
Deze beperking vervalt zodra de (ex-)werknemer meer dan 28 dagen volledig werkte.
De ex-werknemer heeft geen recht (meer) op een Ziektewetuitkering waarvoor u de
eigenrisicodrager bent. Bijvoorbeeld.


Als u met uw bedrijf stopt.



Als u voor het UWV geen werkgever meer bent.



Als de ex-werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering van het UWV.


Bijvoorbeeld omdat sprake is van ziekte door orgaandonatie, zwangerschap of bevalling.



Bijvoorbeeld omdat de ex-werknemer recht heeft op een “no-riskpolis” volgens de regels van
de Ziektewet.



Als de ex-werknemer niet ziek is volgens de regels van de Ziektewet.



Als de ex-werknemer een maatregel is opgelegd volgens de regels uit de Ziektewet.



Als de ex-werknemer in totaal 104 weken ziek is geweest.



Als de werknemer een uitkering krijgt. Of recht heeft op een uitkering uit een andere wettelijke
arbeidsongeschiktheidsverzekering.




Bijvoorbeeld uit de Wet WIA of de WAO.

Als de ex-werknemer uit dienst is gegaan vanwege een conflict of meningsgeschil dat hij en u
hadden.


Dit wordt een arbeidsconflict genoemd.



Als de ex-werknemer met vut of pensioen gaat.



Als de ex-werknemer overlijdt.



Als de ex-werknemer in een gevangenis zit. Dit geldt ook bij voorlopige hechtenis en TBS.


Als de ex-werknemer verlof heeft volgens de Wet arbeid en zorg.
Dit zijn de belangrijkste redenen.
Te veel ontvangen vergoedingen betaalt u terug.
3.5

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


Als u uw plichten niet nakomt.




Als iemand in de praktijk geen (ex-)werknemer (meer) is volgens deze Rechten & Plichten.




En wij daar nadeel van hebben.
De dekking stopt vanaf de dag dat iemand geen (ex-)werknemer (meer) is.

Als de (ex-)werknemer niet verzekerd is omdat hij niet op tijd is aangemeld.



Als de Ziektewetuitkering na in totaal104 weken ziekte wordt verlengd door een sanctie van het
UWV.
Te veel ontvangen vergoedingen betaalt u terug.
Te veel voor u betaalde kosten betaalt u terug.
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3.6

Wanneer stoppen individuele vergoedingen van uw Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering?


Als de ex-werknemer de AOW-leeftijd bereikt.


De verzekering stopt voor de ex-werknemer op de dag dat hij de AOW-leeftijd bereikt.
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4

Premie

4.1

Van welke gegevens hangt het premiepercentage van uw Ziektewet
Eigenrisicodragerverzekering af?


De individuele werknemersgegevens. Bijvoorbeeld.


Het verzekerd jaarloon per werknemer.



Het type dienstverband per werknemer.



De leeftijdsopbouw van uw werknemers.



De sector waarin uw bedrijf is ingedeeld volgens het UWV.



Het aantal werknemers dat een Ziektewetuitkering krijgt:


in uw bedrijf



in uw sector


in Nederland
Andere gegevens die invloed hebben op ons risico.
Wij kunnen u om meer informatie vragen.
4.2

Hoe berekenen wij de premie?
Wij vermenigvuldigen het totaal verzekerd jaarloon met het premiepercentage.


Totaal verzekerd jaarloon x premiepercentage = premie.
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5

Veranderingen melden

5.1

Welke risicoveranderingen meldt u voor uw Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering?
Alle veranderingen die het risico voor ons groter of kleiner maken.


U leest hieronder de belangrijkste voorbeelden.



Twijfelt u of een verandering een risicoverandering is? Neem dan contact op met uw
assurantieadviseur of met Turien & Co. Assuradeuren, afdeling Inkomensverzekeringen.
Voorbeelden van risicoveranderingen waardoor wij uw Ziektewet
Eigenrisicodragerverzekering kunnen aanpassen of stoppen.


De loonsom van uw vaste werknemers stijgt of daalt met 20% of meer binnen 12 maanden.



De loonsom van uw tijdelijke werknemers stijgt of daalt met 20% of meer binnen 12 maanden.



Het aantal vaste werknemers stijgt of daalt met 20% of meer binnen 12 maanden.


Het aantal tijdelijke werknemers stijgt of daalt met 20% of meer binnen 12 maanden.
Wij passen de verzekering aan of stoppen de verzekering vanaf de verandering.
U mag de verzekering stoppen als wij de verzekering in uw nadeel aanpassen.
Als wij de verzekering stoppen, beëindigen wij ook de dienstverleningsovereenkomst voor het
eigenrisicodragerschap Ziektewet.

Wij informeren de Belastingdienst dat wij de dienstverleningsovereenkomst hebben beëindigd.
Voorbeelden van risicoveranderingen waardoor wij uw Ziektewet
Eigenrisicodragerverzekering stoppen.


U bent voor het UWV geen werkgever meer.



U stopt als Ziektewet eigenrisicodrager.



U stopt als WGA eigenrisicodrager.



Of u heeft geen werknemers meer.


Uw bedrijf krijgt een ander fiscaal nummer (loonheffingennummer).
Wij beëindigen de dienstverleningsovereenkomst voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet.

Wij informeren de Belastingdienst dat wij de dienstverleningsovereenkomst hebben beëindigd.
U stuurt ons een overzicht van alle arbeidsongeschikte werknemers.
5.2

Waar moet u op letten als u iets bij de Kamer van Koophandel verandert?
U stopt soms automatisch als Ziektewet eigenrisicodrager bij de belastingdienst.


Twijfelt u of een verandering betekent dat u stopt als eigenrisicodrager? Bel dan met de
Belastingdienst.



Als u stopt u als eigenrisicodrager, krijgt u een brief van de Belastingdienst.


Stuur ons een kopie van de brief van de Belastingdienst.



Meldt u opnieuw aan als Ziektewet eigenrisicodrager bij de Belastingdienst.


En stuur ons een kopie van de beslissing van de Belastingdienst.
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6

Einde Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering

6.1

Wanneer stoppen wij tussentijds uw Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering?


U stopt als Ziektewet eigenrisicodrager.



U stopt als WGA eigenrisicodrager.


Uw bedrijf krijgt een ander fiscaal nummer (loonheffingennummer).
Wij beëindigen de dienstverleningsovereenkomst voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet.

Wij informeren de Belastingdienst dat wij de dienstverleningsovereenkomst hebben beëindigd.
U stuurt ons een overzicht van alle arbeidsongeschikte werknemers.
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7

Begrippen

7.1

Wij
Turien & Co. Assuradeuren B.V. statutair gevestigd in Alkmaar. Turien & Co. Assuradeuren B.V>
treedt namens Achmea Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd in Apeldoorn, op als
gevolmachtigde.
Met deze verzekeringsmaatschappij heeft u de verzekering afgesloten.
Achmea Schadeverzekeringen N.V. voert de handelsnaam Avéro Achmea en is geregistreerd bij de
Autoriteit Financiële Markten.
Avéro Achmea voert het volledige schadeproces van deze verzekering uit. In deze Rechten
& Plichten is ‘wij’ daarom ook Avéro Achmea als het over het schadeproces gaat.
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