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ALGEMENE  VOORWAARDEN  WWER13 
WGA-eigenrisicodragerverzekering 
 
 
 

ARTIKEL 1 
ALGEMENE INFORMATIE 

 

 
ARTIKEL 1.1 
definitie verzekerings-
overeenkomst 

De verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, als de door de 
verzekeringnemer geleden schade op vergoeding waarvan tegenover de verzekeraar aanspraak wordt 
gemaakt, het gevolg is van arbeidsongeschiktheid waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten dan wel 
wijzigen van de verzekering onzeker was dat daaruit voor de verzekeringnemer schade in de zin van de 
verzekering was ontstaan dan wel naar de normale loop der omstandigheden zou ontstaan. 

 
ARTIKEL 1.2 
de rangorde van 
voorwaarden 

Op de verzekering zijn deze algemene voorwaarden van toepassing in combinatie met eventueel eveneens op 
het polisblad van toepassing verklaarde bijzondere voorwaarden en/of clausules en/of overige bepalingen. 
Indien de bijzondere voorwaarden bepalingen bevatten die met betrekking tot eenzelfde onderwerp afwijken 
van de regeling in deze algemene voorwaarden en daarmee onverenigbaar zijn, gaan de bepalingen uit de 
bijzondere voorwaarden voor. Het polisblad inclusief eventuele clausules en/of overige bepalingen gaat voor 
op deze algemene voorwaarden en/of de bijzondere voorwaarden. 
De opschriften boven artikelen en/of clausules kunnen de inhoud daarvan wijzigen noch beïnvloeden. 

 
ARTIKEL 1.3 
grondslag van de 
verzekering 

De door of namens de verzekeringnemer aan de verzekeraar verstrekte inlichtingen en gegeven verklaringen 
– in welke vorm dan ook – vormen de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmee één geheel te 
vormen. 

 
ARTIKEL 1.4 
mededelingsplicht 
verzekeringnemer 

De verzekeringnemer is wettelijk verplicht vóór het sluiten van de verzekering aan de verzekeraar alle feiten 
mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van 
belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing. 
Indien niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op 
uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. 
Indien met opzet tot het misleiden van de verzekeraar is gehandeld of de verzekeraar bij kennis betreffende 
de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft de verzekeraar tevens het recht 
de verzekering te beëindigen. 

 
ARTIKEL 1.5 
vastlegging gegevens 

De gegevens die op het polisblad staan vermeld worden geacht van de verzekeringnemer afkomstig te zijn. 
Mededelingen en toezeggingen door de verzekeraar aan de verzekeringnemer zijn alleen bindend als zij 
schriftelijk door de verzekeraar zijn bevestigd. 

 
ARTIKEL 1.6 
verwerking 
persoonsgegevens 

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst wordt om persoonsgegevens gevraagd. Deze 
worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om informatie te geven over relevante 
producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor 
statistische analyse, voor relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van 
deze persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van 
toepassing. 
Indien de verzekeringnemer geen prijs stelt op informatie over producten en/of diensten, of zijn toestemming 
voor het gebruik van zijn e-mailadres wil intrekken, kan hij dit schriftelijk meedelen aan de verzekeraar. 
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar de gegevens van de verzekeringnemer 
raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Den Haag en worden de bij een 
schadebehandeling verstrekte gegevens door de verzekeraar verwerkt in de databank van de Stichting CIS. In 
dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s 
te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer 
informatie is te vinden op www.stichtingcis.nl. 

 
ARTIKEL 1.7 
verzekeraar die optreedt 
als risicodrager 

De verzekering is afgesloten voor rekening en risico van een in Nederland gevestigde verzekeraar, die als 
aanbieder van schadeverzekeringen staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een 
vergunning heeft van De Nederlandsche Bank NV (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen. Hij 
staat op het polisblad vermeld en wordt bij de uitvoering van de verzekering vertegenwoordigd door zijn 
gevolmachtigde agent WUTHRICH assuradeuren bv. 

 
ARTIKEL 1.8 
adres en kennisgevingen 

De verzekeringnemer is verplicht wijziging in zijn (e-mail)adres direct, doch uiterlijk binnen 1 maand nadat de 
wijziging is ingegaan, aan de verzekeraar mee te delen. 
Door de verzekeraar wordt rechtsgeldig een kennisgeving gedaan als deze wordt verstuurd aan het laatst 
door de verzekeringnemer bekend gemaakt (e-mail)adres. 

 

http://www.stichtingcis.nl/
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ARTIKEL 1.9 
looptijd van de 
verzekering 

De verzekering is vanaf de op het polisblad vermelde ingangsdatum van kracht tot de eveneens vermelde 
contractvervaldatum. Aan het einde van de contractduur wordt de verzekering telkens voor 12 maanden 
verlengd. 
De verzekering kan door de verzekeringnemer worden opgezegd tegen het einde van de contractduur. Na 
afloop van de 1e contractduur kan de verzekering dagelijks worden opgezegd, tenzij vooraf voor de volgende 
periode een langere contractduur dan 12 maanden is overeengekomen. In dat geval kan de verzekering 
worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen contractduur. Een opzegging is uitsluitend geldig 
na een schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand. 
De verzekering kan niet pro forma worden opgezegd. De verzekering kan alleen worden opgezegd volgens de 
voorgaande alinea. 

 
ARTIKEL 1.10 
samenloop met andere 
verzekeringen 
 

Indien blijkt dat aanspraak op polisdekking op enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, 
gemaakt kan worden of gemaakt zou kunnen worden als deze verzekering niet zou hebben bestaan, geldt 
deze verzekering – in afwijking van het bepaalde in artikel 7:961 lid 1 BW – slechts als aanvulling op die 
andere verzekering en wel voor het verschil in verzekerd bedrag of het verschil in verzekeringsvoorwaarden. 
Een eigen risico op die andere verzekering komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

 
ARTIKEL 1.11 
klachtenbehandeling 

Klachten en geschillen naar aanleiding van de verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van 
WUTHRICH assuradeuren bv of de verzekeraar. 
Indien de verzekeringnemer geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of de 
behandeling of uitkomst hiervan onbevredigend vindt, kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde 
rechter. 

 
ARTIKEL 1.12 
toepasselijk recht en 
bevoegde rechter 

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen betreffende deze verzekering zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te 
Utrecht. 

 
 
 
 

ARTIKEL 2 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN  

 

 
verzekeringnemer Degene die de verzekering met de verzekeraar heeft gesloten en de premie aan de verzekeraar is 

verschuldigd. 
 
werknemer Een persoon die bij de verzekeringnemer in dienstbetrekking werkzaam is (dan wel is geweest) of die een 

daarmee gelijkgestelde arbeidsverhouding met de verzekeringnemer heeft (dan wel heeft gehad), mits deze 
persoon door de verzekeringnemer als zodanig is (dan wel was) aangemeld bij de Belastingdienst en om die 
reden verplicht verzekerd is (dan wel was) op grond van de WIA. Onder werknemer wordt dus uitdrukkelijk 
ook de gewezen of ex-werknemer verstaan. 
Een directeur-grootaandeelhouder is geen werknemer in de zin van de verzekering. De partner en/of de 
kinderen van een directeur-grootaandeelhouder worden alleen dan als werknemer beschouwd als er een 
arbeidsovereenkomst is en de Belastingdienst en/of het UWV oordelen dat de desbetreffende persoon een 
werknemer is voor de werknemersverzekeringen. 

 
arbeidsongeschiktheid De ongeschiktheid van een werknemer tot het verrichten van arbeid als bedoeld in de WIA en zoals 

vastgesteld door het UWV. 
De 1e dag van arbeidsongeschiktheid is de dag waarop de wachttijd aanbreekt. 

 
eigenrisicodragen Eigenrisicodragen als bedoeld in de WIA.  
 
wachttijd De 104 weken wachttijd als bedoeld in hoofdstuk 3 WIA. Dit is de periode gedurende welke de werkgever een 

loondoorbetalingsverplichting heeft op grond van artikel 7:629 BW. 
 
BW Het Burgerlijk Wetboek. 
 
WIA De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 
 
WGA De regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten als bedoeld in de WIA. 
 
WGA-uitkering De werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten als bedoeld in de WIA. Deze kan bestaan uit een 

loongerelateerde uitkering, een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. 
 
IVA De Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten als bedoeld in de WIA. 
 
UWV Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. 
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ARTIKEL 3 
OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

 

 
ARTIKEL 3.1 
omvang van de dekking 

De verzekering heeft als doel uitkering te verlenen aan de verzekeringnemer in het geval een werknemer 
recht heeft op een door de verzekeringnemer te verstrekken WGA-uitkering op grond van het 
eigenrisicodragen en deze uitkering daadwerkelijk door de verzekeringnemer is of wordt verstrekt. 
Voor de loonaanvullingsuitkering geldt maximaal de hoogte van de vervolguitkering. 
Het recht op schadevergoeding omvat tevens de aan de WGA-uitkering gerelateerde werkgeverslasten.  

 
ARTIKEL 3.2 
advies en ondersteuning 
bij re-integratie, 
opleggen van een 
maatregel resp. 
optreden als een ZBO, 
aanvragen van een 
deskundigenoordeel of 
bezwaar of beroep 

De verzekeringnemer is als eigenrisicodrager verantwoordelijk voor de re-integratie van een 
arbeidsongeschikte werknemer. 
De verzekeraar biedt voor gevallen van arbeidsongeschiktheid die onder de dekking van de verzekering vallen 
ondersteuning aan de verzekeringnemer. Deze ondersteuning bestaat uit: 

 selectie van en verwijzing naar een arbeidsdeskundige die een re-integratieadvies opstelt 

 selectie van en verwijzing naar bedrijven die de uitvoering van het re-integratieadvies verzorgen 

 advies over het verkrijgen van financiële vergoedingen uit wettelijke subsidieregelingen en/of andere 
verzekeringen. 

Indien een arbeidsongeschikte werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, adviseert en ondersteunt de 
verzekeraar de verzekeringnemer in juridisch opzicht bij het opleggen van een maatregel (sanctie) als bedoeld 
in hoofdstuk 10 van de WIA. De verzekeringnemer treedt dan op als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De 
verzekeraar vergoedt de hiervoor te maken kosten alleen als hij de maatregel heeft goedgekeurd en een door 
hem aan te wijzen jurist de rechtskundige bijstand verleent. Vergoed worden de kosten van: 

 het opstellen van de beslissing waarmee de verzekeringnemer de maatregel aan de arbeidsongeschikte 
werknemer bekend maakt 

 de verdediging van de verzekeringnemer tegen een door de arbeidsongeschikte werknemer ingediend 
bezwaar tegen de maatregel 

 het behandelen van klachten over de genomen maatregel 

 het behandelen van verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
Indien de verzekerde en/of de verzekeraar van mening zijn dat de re-integratie vastloopt, adviseert en 
ondersteunt de verzekeraar de verzekerde bij het aanvragen van een deskundigenoordeel (second opinion) 
door het UWV. 
Indien de verzekeringnemer en/of de verzekeraar van mening zijn dat het UWV de mate van 
arbeidsongeschiktheid niet goed heeft beoordeeld of dat de werknemer had moeten worden beoordeeld 
voor de IVA in plaats van voor de WGA, adviseert en ondersteunt de verzekeraar de verzekeringnemer bij het 
in bezwaar of in beroep gaan tegen de beslissing van het UWV. 

 
ARTIKEL 3.3 
interventies 

De verzekeraar verleent – zo nodig boven de uitkering – een bijdrage aan de met zijn goedkeuring of op zijn 
advies gemaakte kosten verbonden aan re-integratie, revalidatie, her- of omscholing van een 
arbeidsongeschikte werknemer als: 

 deze kosten als doel hebben het arbeidsvermogen geheel of gedeeltelijk te herstellen 

 deze kosten niet behoren tot de normale geneeskundige behandeling 

 geen aanspraak op vergoeding van deze kosten bestaat op grond van een andere verzekering of 
voorziening. 

 
ARTIKEL 3.4 
geen dekking bekende 
inloop 

Geen recht op uitkering bestaat voor een arbeidsongeschikte werknemer van wie de 1e dag van de 
arbeidsongeschiktheid zoals vastgesteld door het UWV – en waarop dus de wachttijd aanbreekt – ligt vóór de 
ingangsdatum van de verzekering, tenzij na de ingangsdatum van de verzekering ten minste 4 aaneengesloten 
weken geen arbeidsongeschiktheid heeft bestaan. 
Evenmin bestaat er recht op uitkering voor een arbeidsongeschikte werknemer van wie de 1e dag van de 
arbeidsongeschiktheid ligt vóór de datum van indiensttreding respectievelijk van een fusie of overname, 
waardoor deze werknemer tot werknemer van verzekerde is gaan behoren. Voor de hier bedoelde 
werknemer bestaat pas recht op uitkering nadat de verzekerde ten genoegen van de verzekeraar heeft 
aangetoond dat deze werknemer gedurende ten minste 4 aaneengesloten weken zonder onderbreking 
volledig arbeidsgeschikt is geweest en de eigen, overeengekomen werkzaamheden volledig en zonder 
beperkingen heeft verricht. 
In afwijking tot het in de 1e alinea gestelde biedt de verzekering wel dekking voor onbekende inloop. 
Hieronder wordt verstaan het risico van arbeidsongeschikt worden van een werknemer in de periode tussen 
de op het polisblad genoemde retroactieve ingangsdatum en de datum waarop de verzekeringnemer 
eigenrisicodrager is geworden. 

 
ARTIKEL 3.5 
uitloopdekking 

Beëindiging van de verzekering heeft geen invloed op de rechten die aan de verzekering kunnen worden 
ontleend met betrekking tot een arbeidsongeschikte werknemer van wie de 1e dag van 
arbeidsongeschiktheid zoals vastgesteld door het UWV ligt vóór de dag op welke de verzekering wordt 
beëindigd, mits zowel de verzekeringnemer als de werknemer aan alle voorwaarden en verplichtingen 
betreffende het recht op uitkering blijven voldoen. 
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ARTIKEL 4 
UITSLUITINGEN 

 

 
ARTIKEL 4.1 
molest 

Niet verzekerd zijn aanspraken op uitkering met betrekking tot arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, bevorderd 
of verergerd door of ontstaan uit molest, waaronder te verstaan: 

 gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een 
de ander, met gebruik van militaire machtsmiddelen bestrijden, waaronder mede te verstaan het 
gewapende optreden van een Vredemacht van de Verenigde Naties 

 burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, 
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is 

 opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag 

 binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende 
plaatsen zich voordoend binnen een staat 

 oproer: min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar 
gezag 

 muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende 
macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 

 
ARTIKEL 4.2 
atoomkernreacties 

Niet verzekerd zijn aanspraken op uitkering met betrekking tot arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, bevorderd 
of verergerd door of ontstaan uit atoomkernreacties, waaronder te verstaan iedere kernreactie waarbij 
energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit, onverschillig hoe de 
reactie is ontstaan. 
Deze uitsluiting geldt niet voor aanspraken betreffende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door radioactieve 
nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te 
worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet 
militaire) beveiligings-doeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) 
van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen en voor zover 
op grond van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen of enig verdrag niet een derde aansprakelijk is. 
Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet, alsmede een 
kerninstallatie aan boord van een schip. 

 
ARTIKEL 4.3 
terrorisme 

Niet verzekerd zijn aanspraken op uitkering met betrekking tot arbeidsongeschiktheid direct of indirect 
verband houdende met terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, dan wel 
handelingen of gedragingen van voorbereiding daarvan, voor zover zij meer bedragen dan de som die de 
verzekeraar ter zake daarvan ontvangt van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT). 
De volledige tekst van het clausuleblad terrorismedekking, het protocol afwikkeling claims en de toelichting 
protocol afwikkeling claims staat op de website www.terrorismeverzekerd.nl of kan worden opgevraagd bij de 
verzekeraar. 

 
ARTIKEL 4.4 
opzet 

Niet verzekerd zijn aanspraken op uitkering met betrekking tot arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, bevorderd 
of verergerd door opzet dan wel bewuste of onbewuste roekeloosheid van de verzekeringnemer of een 
belanghebbende bij de uitkering. 

 
 
 

ARTIKEL 5 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

 
ARTIKEL 5.1 
algemene verplichtingen 

De verzekeringnemer heeft de volgende algemene verplichtingen: 

 hij komt zijn wettelijke verplichtingen als bedoeld in artikel 7:658a BW na en zorgt er voor dat de 
begeleiding van een arbeidsongeschikte werknemer voldoet aan de eisen die de Wet verbetering 
poortwachter daaraan stelt 

 hij laat zich voor controle, begeleiding en re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer bijstaan 
door een gecertificeerde arbodienst en/of bedrijfsarts 

 hij bevordert dat een arbeidsongeschikte werknemer zich houdt aan zijn wettelijke verplichtingen 

 hij doet al het mogelijke om herstel en/of re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer te 
bevorderen respectievelijk laat alles na wat herstel en/of re-integratie kan belemmeren of verhinderen 

 hij biedt een arbeidsongeschikte werknemer passende arbeid aan of helpt bij het vinden van passende 
arbeid bij een andere werkgever en doet voorts al het mogelijke om er voor te zorgen dat een 
arbeidsongeschikte werknemer die arbeid accepteert en weer geheel of gedeeltelijk aan het werk kan 
gaan. 

Deze verplichtingen gelden niet alleen gedurende de wachttijd, maar blijven na het ingaan van de WGA-
uitkering onverminderd van kracht, zelfs als de verzekeringnemer de arbeidsovereenkomst met de 
arbeidsongeschikte werknemer na die 2 jaar beëindigt. 
De verzekeringnemer stelt de verzekeraar in staat hem hierbij desgewenst te ondersteunen. 
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ARTIKEL 5.2 
meldingsplicht 

De verzekeringnemer is verplicht elke langdurige arbeidsongeschiktheid binnen 42 weken nadat die is 
begonnen aan de verzekeraar te melden door middel van het daarvoor bestemde meldingsformulier. De 
verzekeraar is dan mogelijk in staat om maatregelen te (doen) nemen om de duur van de 
arbeidsongeschiktheid te beperken. Ook kan de verzekeraar dan op tijd een reservering doen voor een 
eventuele uitkering. 
De verzekeringnemer is in geval van arbeidsongeschiktheid na het verstrijken van de 42e week voorts 
verplicht: 

 direct te melden als de werknemer uit dienst gaat gedurende de periode van zijn arbeidsongeschiktheid 

 direct te melden als de werknemer geheel of gedeeltelijk herstelt of geheel of gedeeltelijk weer aan het 
werk gaat 

 direct melding te doen van het overlijden van de werknemer. 
 
ARTIKEL 5.3 
informatieplicht 

De verzekeringnemer is verplicht UWV-beschikkingen binnen 14 dagen na ontvangst aan de verzekeraar ter 
beschikking te stellen, zodat – als de verzekeraar dat noodzakelijk acht – op tijd bezwaar of beroep kan 
worden aangetekend tegen de desbetreffende beschikking. 
De verzekeringnemer is voorts verplicht de verzekeraar alle inlichtingen en stukken te verstrekken die van 
belang (kunnen) zijn en daartoe het UWV en diens adviserende en administrerende instanties, de arbodienst 
en/of andere relevante instanties te machtigen respectievelijk zich in te zetten om deze machtiging bij de 
werknemer op te vragen. Ook is hij verplicht – onder overlegging van de hierop betrekking hebbende stukken 
van het UWV – de verzekeraar direct in kennis te stellen van wijziging(en) in de uitkeringsverplichtingen op 
grond van de WIA. 

 
ARTIKEL 5.4 
arbeidsongeschiktheid 
veroorzaakt door een 
derde 

Indien sprake is van een derde die naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de gevolgen van de 
arbeidsongeschiktheid, is de verzekeringnemer verplicht de nodige stappen te zetten om de ontstane schade 
te verhalen en de verzekeraar op de hoogte te stellen van de resultaten van de verhaalsactie dan wel de 
verzekeraar alle informatie te verschaffen en/of hulp te bieden (waaronder begrepen het in rechte 
overdragen van de vordering) om het verhaal op die derde mogelijk te maken respectievelijk voort te zetten. 

 
ARTIKEL 5.5 
sanctie bij niet nakomen 
verplichtingen 

Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend als de verzekeringnemer een of meer van de in 
artikel 5 omschreven verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft 
geschaad. 

 
ARTIKEL 5.6 
sanctie bij opzet tot 
misleiding 

Elk recht op uitkering komt te vervallen als de verzekeringnemer een of meer van de in artikel 5 omschreven 
verplichtingen niet is nagekomen of bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekt met het opzet de 
verzekeraar te misleiden, tenzij deze misleiding de sanctie niet rechtvaardigt. 

 
ARTIKEL 5.7 
vaststelling van de 
uitkering 

Het recht op uitkering voor een arbeidsongeschikte werknemer omvat een van dag tot dag verkregen 
wordende periodieke uitkering, die ingaat op de dag waarop voor de deze werknemer een aanspraak op een 
WGA-uitkering bestaat. 
Bij het vaststellen van de uitkering baseert de verzekeraar zich op de beschikking en de declaratie van het 
UWV en de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens. De uitkering geschiedt op basis van het door het 
UWV vastgestelde uitkeringspercentage en het arbeidsongeschiktheidspercentage. De verzekeraar houdt bij 
de vaststelling van de uitkering rekening met de door de verzekeringnemer of het UWV aan de werknemer 
opgelegde maatregelen als bedoeld in hoofdstuk 10 van de WIA. 

 
ARTIKEL 5.8 
uitbetaling van de 
uitkering 

De verzekeraar betaalt het aan de verzekeringnemer uit te keren bedrag met betrekking tot een 
arbeidsongeschikte werknemer bij wijze van voorschot per kalendermaand achteraf, zo spoedig mogelijk 
nadat de verzekeraar de beschikking en de declaratie van het UWV heeft ontvangen en de verzekeringnemer 
alle overige door de verzekeraar noodzakelijk geachte gegevens heeft verstrekt. De verzekeraar keert alleen 
de periode(s) uit waarvoor een declaratie en beschikking is ontvangen. 
Indien sprake is van een op een derde verhaalbare schade, wordt de door de verzekeraar te verstrekken 
uitkering geacht te worden gedaan bij wijze van voorschot. Voor zover de verzekeringnemer deze schade 
geheel of gedeeltelijk heeft verhaald, is hij verplicht dit voorschot – tot een bedrag gelijk aan het verhaalde 
bedrag – terug te betalen. 
Indien achteraf blijkt dat de verzekeraar een te hoog bedrag of teveel uitkering heeft betaald, dient de 
verzekeringnemer dat terug te betalen. De verzekeraar heeft desgewenst het recht het te veel betaalde te 
verrekenen met nog te betalen uitkeringen. 
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ARTIKEL 5.9 
geen uitkering 

De verzekeraar betaalt geen uitkering als: 

 de uitkering van de arbeidsongeschikte werknemer onder de uitloopdekking van een andere WGA-
eigenrisicodragerverzekering valt 

 de arbeidsongeschiktheid al bestond op de ingangsdatum van de verzekering (behoudens het bepaalde 
in de slotzin van artikel 3.3)  

 de arbeidsongeschiktheid al bestond op de dag dat de werknemer bij de verzekeringnemer in dienst trad 

 de werknemer binnen of buiten Nederland is gedetineerd; dit houdt in dat er geen recht op uitkering 
bestaat tijdens voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en terbeschikkingstelling (tbs) 

 de verzekeringnemer de arbeidsongeschiktheid te laat of niet juist aan de verzekeraar heeft gemeld en 
daardoor de verzekeraar in zijn belangen is geschaad (echter onverminderd het bepaalde in artikel 5.11). 

 
ARTIKEL 5.10 
beëindiging van de 
uitkering 

De uitkering eindigt: 

 op de dag waarop de WGA-uitkering voor de werknemer eindigt respectievelijk de verplichting van de 
verzekeringnemer als eigenrisicodrager tot het betalen van de WGA-uitkering eindigt respectievelijk de 
werknemer niet meer arbeidsongeschikt is dan wel voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is 

 uiterlijk na 10 jaar na het ingaan van de WGA-uitkering 

 op de dag waarop de verzekeringnemer zijn uitkeringsverplichtingen als eigenrisicodrager staakt 
respectievelijk niet juist, volledig en/of tijdig nakomt dan wel als het UWV een beroep doet op de 
garantie 

 op de dag waarop de werknemer recht heeft op een AOW-uitkering 

 op de dag waarop de verzekeringnemer surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van 
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen respectievelijk in staat van faillissement wordt verklaard 
dan wel wordt overgenomen of opeen andere wijze ophoudt te bestaan 

 op de dag waarop de werknemer overlijdt, echter onverminderd de door de verzekeringnemer of het 
UWV op grond van de WIA aan de nabestaanden van de werknemer daadwerkelijk verstrekte 
overlijdensuitkering, die aan de verzekeringnemer zal worden uitgekeerd als ware het een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

 
ARTIKEL 5.11 
verjaring 

Een vordering van de verzekeringnemer op de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door het 
verloop van 3 jaar na de aanvang van de 1e dag van de arbeidsongeschiktheid. 

 
 
 
 

ARTIKEL 6 
PREMIE 

 

 
ARTIKEL 6.1 
premie verschuldigd op 
de premievervaldatum  

 

De premie, waaronder tevens de kosten worden verstaan, dient vooruit betaald te worden binnen 30 dagen 
nadat het bedrag verschuldigd is. 
Onder aanvangspremie wordt verstaan de premie die de verzekeraar voor de 1e maal in rekening brengt na 
het sluiten van de verzekeringsovereenkomst of na een tussentijdse wijziging. 
Onder vervolgpremie wordt verstaan iedere verschuldigde premie, niet zijnde de aanvangspremie, alsmede 
de verschuldigde premie na stilzwijgende verlenging van de verzekering. 

 
ARTIKEL 6.2 
gevolgen wanbetaling bij 
aanvangspremie 

Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30e dag na ontvangst van het 
betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een aanmaning door de verzekeraar is 
vereist geen dekking verleend met betrekking tot arbeidsongeschiktheid die is begonnen nadat 30 dagen 
sinds de ingangsdatum zijn verstreken. 

 
ARTIKEL 6.3 
gevolgen wanbetaling bij 
2e en/of volgende 
premietermijn dan wel 
vervolgpremie 

Indien de verzekeringnemer de 2e en/of volgende premietermijnen dan wel de vervolgpremie weigert te 
betalen, wordt geen dekking verleend met betrekking tot arbeidsongeschiktheid die is begonnen na de voor 
die premie geldende vervaldag. 
Indien verzekeringnemer de 2e en/of volgende premietermijn dan wel de vervolgpremie niet volledig of niet 
tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend met betrekking tot arbeidsongeschiktheid die is begonnen vanaf 
de 15e dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en 
(aanvullende) betaling is uitgebleven. 

 
ARTIKEL 6.4 
verschuldigdheid premie 
blijft 

De verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen, ook al wordt de dekking wegens wanbetaling 
opgeschort of beëindigd. 
Indien de verzekeringnemer weigert de premie te betalen en de verzekeraar tot (buiten)gerechtelijke incasso 
moet overgaan, dient de verzekeringnemer naast het verschuldigde tevens vertragingsrente op de voet van 
artikel 6:119a BW en de incassokosten te voldoen. Iedere betaling zal eerst strekken tot vereffening van de 
vertragingsrente en incassokosten en het restant pas tot vereffening van de premie, waarbij de betaling 
wordt aangemerkt als betaling voor de oudste openstaande premie(termijn). 
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ARTIKEL 6.5 
herstel dekking bij 
betaling achteraf 

De dekking wordt weer van kracht met betrekking tot arbeidsongeschiktheid die is begonnen  na de dag 
waarop de verzekeraar de verschuldigde premie volledig – dus inclusief alle tot dan toe onbetaald gebleven 
opeisbare premietermijnen, alsmede de vertragingsrente en incassokosten – en blijvend heeft ontvangen.  
De verzekeraar keert dus wel uit als de werknemer daarna arbeidsongeschikt wordt en de WGA instroomt, 
maar niet als de werknemer arbeidsongeschikt werd op het moment dat er geen dekking was, ook niet als de 
arbeidsongeschiktheid voortduurt en de verzekeraar de premie alsnog heeft ontvangen. 

 
ARTIKEL 6.6 
terugbetaling van premie 

Behalve bij beëindiging wegens het opzet de verzekeraar te misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging de 
terug te betalen premie naar evenredigheid van de nog niet verstreken termijn en onder aftrek van € 5 
beëindigingskosten vastgesteld. Terugbetaling van premie vindt niet plaats als de teruggave minder bedraagt 
dan € 10. 

 
ARTIKEL 6.7 
verrekening 

De verzekeraar heeft het recht uitkeringen of terug te betalen premie te verrekenen met of in te houden op 
nog te ontvangen premie. 
Het is de verzekeringnemer niet toegestaan premie te verrekenen met een vordering op de verzekeraar en/of 
de assurantietussenpersoon WUTHRICH bv. 

 
ARTIKEL 6.8 
vaststelling 
premiepercentage 

Het premiepercentage wordt jaarlijks op de hoofdpremievervaldatum opnieuw vastgesteld op basis van de 
samenstelling van het personeelsbestand, de verwachte loonsom, de sector waarin de verzekeringnemer is 
ingedeeld en de ontwikkeling van de schadelast (van de desbetreffende sector) bij de verzekeraar. 
Alleen als het premiepercentage ten opzichte van het voorafgaande verzekeringsjaar met meer dan 25% 
toeneemt, heeft de verzekeringnemer tot 1 maand na ontvangst van de mededeling van de verzekeraar 
– inhoudende de premiewijziging – het recht de verzekering schriftelijk te beëindigen op de ingangsdatum van 
de wijziging. In dat geval wordt de verzekering geacht te zijn beëindigd op de eerste dag van de 2e 
kalendermaand nadat bedoelde mededeling door de verzekeraar is gedaan en zal het premiepercentage voor 
de periode tussen de hoofdpremievervaldatum en de beëindigingsdatum worden vastgesteld op 125% van 
het laatst geldende premiepercentage. 

 
ARTIKEL 6.9 
naverrekening 

De op het polisblad vermelde premie is een voorschotpremie voor de desbetreffende verzekerings- 
respectievelijk premietermijn, die is gebaseerd op variabele (risico)factoren. De verzekeringnemer is verplicht 
periodiek de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om de juiste premie vast te stellen voor een al 
verstreken verzekeringsjaar dan wel voor de voorschotpremie voor het volgende verzekeringsjaar. 
De verzekeraar is verplicht de verzekeringnemer terug te betalen als de definitieve premie lager is. De 
verzekeringnemer is verplicht bij te betalen als de definitieve premie hoger is. Terugbetaling dan wel 
bijbetaling van premie vindt niet plaats als het verschil minder bedraagt dan € 10. De verzekeringnemer is 
verplicht om aan een daartoe strekkend verzoek tot bijbetaling te voldoen binnen de in dat verzoek 
aangegeven termijn. 
Indien de verzekeringnemer niet voldoet aan zijn verplichting de benodigde gegevens tijdig aan de 
verzekeraar te verstrekken, heeft de verzekeraar het recht de definitieve premie vast te stellen op 125% van 
de voorlopige premie over dat jaar, of zoveel meer als de verzekeraar op grond van de hem bekende 
gegevens toekomt. De verzekeringnemer is verplicht om aan een daartoe strekkend verzoek tot bijbetaling te 
voldoen binnen de in dat verzoek aangegeven termijn.  
Indien de verzekeringnemer binnen 3 maanden na afgifte van het aanhangsel waarin de hiervoor bedoelde 
naverrekening is verwerkt, de verzekeraar alsnog de benodigde gegevens verstrekt, zal de definitieve premie 
worden gecorrigeerd onder aftrek van € 10 administratiekosten. Opgaven die na het verstrijken van de 
3-maandstermijn worden ontvangen, worden niet meer verwerkt. 
Zo nodig kan de verzekeraar verlangen dat de juistheid van de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens 
blijkt uit een verklaring van een onafhankelijke deskundige, zoals de accountant of (salaris)administrateur. 

 
 
 

ARTIKEL 7 
WIJZIGING VAN HET RISICO 

 

 
ARTIKEL 7.1 
wijziging van het risico 

In geval van wijziging van het risico is de verzekeringnemer verplicht de verzekeraar direct te informeren, 
desgevraagd onder overlegging van alle relevante stukken dan wel verstrekking van alle gevraagde informatie. 
Wijziging van het risico wordt in ieder geval aanwezig geacht als de verzekeringnemer: 

 een aanvraag tot beëindiging van het eigenrisicodragen heeft ingediend 

 ophoudt werkgever te zijn en/of de bedrijfsactiviteiten beëindigt 

 door de Belastingdienst in een andere, risicovollere sector wordt ingedeeld 

 de overeenkomst met de arbodienst en/of de bedrijfsarts wijzigt of beëindigt 

 zijn bedrijfsvoering wijzigt, bijvoorbeeld door fusie of samengaan met of overname van (de werknemers 
van) een andere onderneming respectievelijk overname door een andere onderneming, dan wel door 
het ontplooien van andere, nieuwe bedrijfsactiviteiten die qua aard en inhoud afwijken van de 
bestaande activiteiten of van wezenlijke invloed (kunnen) zijn op het arbeidsongeschiktheidsrisico 

 niet meer in Nederland is gevestigd. 
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ARTIKEL 7.2 
gevolgen van de 
wijziging van het risico 

Indien sprake is van wijziging van het risico als bedoeld in artikel 7.1 heeft de verzekeraar het recht tussentijds 
premie en/of voorwaarden te herzien dan wel de verzekering te beëindigen. 
Indien de verzekeringnemer nalaat tijdig mededeling te doen van de wijziging van het risico en de verzekeraar 
maakt aannemelijk dat hij de verzekering niet of slechts gewijzigd zou hebben voortgezet, wordt geen dekking 
verleend met betrekking tot arbeidsongeschiktheid die is begonnen nadat 30 dagen sinds de wijziging van het 
risico zijn verstreken. 

 
 
 
 

ARTIKEL 8 
WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN 

 

 
ARTIKEL 8.1 
recht van wijziging 

De verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze 
verzekering te wijzigen. Hij heeft het recht de afgesloten verzekeringen tussentijds hieraan aan te passen. 

 
ARTIKEL 8.2 
gevolgen van de 
wijziging van premie 
en/of voorwaarden 

De verzekeraar zal de verzekeringnemer van de voorgenomen wijziging en de datum waarop deze ingaat tijdig 
schriftelijk in kennis stellen. 
De verzekeringnemer heeft tot 1 maand na ingang van de wijziging het recht de verzekering schriftelijk te 
beëindigen op de ingangsdatum van de wijziging.  
De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging door de verzekeringnemer geldt niet als de wijziging: 

 een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking inhoudt 

 een uitbreiding van de dekking zonder premieverhoging inhoudt 

 voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen dan wel wijziging daarin 

 van premie voortvloeit uit artikel 6 (echter onverminderd het bepaalde in de 2e volzin van artikel 6.8). 
 
 
 
 

ARTIKEL 9 
TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE VERZEKERING 

 

 
ARTIKEL 9.1 
beëindiging door de 
verzekeraar  

De verzekeraar heeft het recht de verzekering schriftelijk te beëindigen: 

 op de ingangsdatum als de verzekeringnemer de aanvangspremie weigert te betalen of niet tijdig betaalt 

 op de premievervaldatum als de verzekeringnemer de verschuldigde 2e en/of volgende premietermijn 
dan wel de vervolgpremie weigert te betalen 

 op de in de opzeggingsbrief genoemde datum als de verzekeringnemer ondanks vruchteloze aanmaning 
de verschuldigde 2e en/of volgende premietermijn dan wel de vervolgpremie niet tijdig betaalt 

 op de in de opzeggingsbrief genoemde datum binnen 2 maanden na de ontdekking dat de 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en de 
verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet de verzekeraar te misleiden dan wel de 
verzekeraar bij verstrekking van de juiste informatie de verzekering niet zou hebben gesloten  

 op de in de opzeggingsbrief genoemde datum als de verzekeringnemer zijn uitkeringsverplichtingen als 
eigenrisicodrager niet juist, volledig en/of tijdig nakomt dan wel als het UWV een beroep doet op de 
garantie 

 op de in de opzeggingsbrief genoemde datum als de verzekeringnemer in geval van 
arbeidsongeschiktheid een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven met het opzet de verzekeraar 
te misleiden 

 op de dag waarop de verzekeringnemer surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van 
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen respectievelijk in staat van faillissement wordt verklaard 
dan wel wordt overgenomen of op een andere wijze ophoudt te bestaan 

 op de dag waarop de verzekeringnemer geen werknemers meer in dienst heeft 

 op de in de opzeggingsbrief genoemde datum als hij gebruik maakt van zijn in artikel 7.2 omschreven 
recht. 

 
ARTIKEL 9.2 
beëindiging door de 
verzekeringnemer 

De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering schriftelijk te beëindigen: 

 op de in de opzeggingsbrief genoemde datum binnen 2 maanden nadat de verzekeraar tegenover hem   
– anders dan door opzegging van de verzekering – een beroep heeft gedaan op het niet nakomen van 
zijn mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering 

 op de dag waarop hij geen werknemers meer in dienst heeft, wat moet blijken uit een beschikking van de 
Belastingdienst getiteld “Mededeling Intrekking aangiftebrief” dan wel een schriftelijke verklaring van de 
accountant of (salaris)administrateur 

 als hij gebruik maakt van zijn in artikel 6.8 respectievelijk 8.2 omschreven recht. 
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ARTIKEL 10 
GARANTIE TEGENOVER DE BELASTINGDIENST 

 

 
ARTIKEL 10.1 
strekking van de garantie  

De verzekering is onverbrekelijk verbonden met een garantieverklaring (als bedoeld in artikel 40 van de Wet 
financiering sociale verzekeringen) door de verzekeraar tegenover de Belastingdienst. De garantie wordt 
afgegeven voor het geval de verzekeringnemer zijn verplichtingen tegenover een arbeidsongeschikte 
werknemer of het UWV niet juist, volledig en/of tijdig nakomt of kan nakomen. 
De verzekeraar verplicht zich uit hoofde van de verzekering aan het UWV te voldoen al hetgeen het UWV 
volgens zijn schriftelijke opgave op grond van de WIA van de verzekeringnemer vordert, zodra het UWV 
schriftelijk verklaart dat verzekeringnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen. 

 
ARTIKEL 10.2 
verhaal 

Tegenover de verzekeringnemer biedt deze garantie geen dekking. Indien het UWV op grond van de in artikel 
10.1 bedoelde garantie vorderingen op de verzekeringnemer verhaalt op de verzekeraar, zal de 
verzekeringnemer daarom deze vorderingen binnen 1 maand volledig aan de verzekeraar dienen terug te 
betalen. 
Indien de verzekeringnemer meent dat de vorderingen van het UWV geheel of gedeeltelijk onjuist zijn, laat 
dat onverlet zijn verplichting tot terugbetaling. De verzekeringnemer dient in dat geval het UWV hierover aan 
te spreken. 

 
ARTIKEL 10.3 
intrekking 

De verzekeraar is bevoegd de garantieverklaring in te trekken als de verzekering (tussentijds) wordt 
beëindigd. Een dergelijke intrekking zal hij direct en rechtstreeks schriftelijk aan de Belastingdienst melden. 
De Belastingdienst geeft daarna de nieuwe situatie door aan het UWV. 

 

 


