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WIJZIGINGSTABEL  
(voorwaarden WZVC13 vergeleken met de voorwaarden WZVC27/28) 

 
 
 

WZVC13 WZVC27/28 TOELICHTING 
 
 
ARTIKEL 1 
ALGEMENE INFORMATIE 
 

1.1 t/m 1.8 1.1 t/m 1.8 inhoudelijk ongewijzigd 

 

1.9 1.9 nu inhoudelijk gebaseerd op nieuwe afspraken in de bedrijfstak 

 

1.10 1.10 inhoudelijk ongewijzigd 

 

1.11 1.11 inhoudelijk ongewijzigd; alleen de verwijzing naar het KiFiD is weggelaten, want dit 
klachteninstituut was en is alleen toegankelijk voor consumenten 

 

1.12 1.12 inhoudelijk ongewijzigd 

 
 
ARTIKEL 2 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 

2 2 bij het begrip werknemer zijn een toelichting op de partner en/of kinderen van de 
DGA en de oproepkracht toegevoegd en verder zijn enkele nieuwe begrippen 
toegevoegd 

 
 
ARTIKEL 3 
OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 
 

3.1 3.1 + 3.2 inhoudelijk ongewijzigd 

 

3.2 3.5 inhoudelijk ongewijzigd; de 2e alinea was de slotzin van 5.6 van WZVC27/28 

 

3.3 3.6 inhoudelijk ongewijzigd 

 

3.4 - nieuw 

 

3.5 - nieuw 

 

3.6 3.3 inhoudelijk ongewijzigd 

 

3.7 3.4 de uitloopdekking is nu gebaseerd op het zogenaamde Van Leeuwen Convenant 

 
 
ARTIKEL 4 
UITSLUITINGEN 
 

4.1 t/m 4.4 4.1 t/m 4.4 inhoudelijk ongewijzigd 
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ARTIKEL 5 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 

5.1 5.3 inhoudelijk ongewijzigd, maar uitgebreider beschreven; de 3e bullet is NIEUW  EN  
BELANGRIJK 

 

5.2 5.1 NIEUW  EN  BELANGRIJK: indien de arbodienst niet dezelfde verzuim-
applicatie gebruikt als de verzekeraar, dient de ziekmelding in beide verzuim-
applicaties te geschieden; deze verplichting vervangt de declaratieplicht die in de 

1e zin van 5.6 van WZVC27/28 stond; in de 2e alinea is de verplichting toegevoegd om 
ook mutaties in de mate van arbeidsongeschiktheid in de verzuimapplicatie(s) in te 
voeren 

 

5.3 5.2 alleen de 2e bullet van WZVC27/28 is hier overgenomen  

 

5.4 5.2 alleen de 1e bullet is hier overgenomen, maar uitgebreider beschreven; deels NIEUW  
EN  BELANGRIJK 

 

5.5 - een samenvoeging van de laatste bullet van 5.3 van WZVC27/28 en de 2e alinea van 
5.9 van WZVC27/28 

 

5.6 5.4 inhoudelijk ongewijzigd; alleen de 1e alinea is overgenomen 

 

5.7 5.5 inhoudelijk ongewijzigd 

 

5.8 5.7 inhoudelijk ongewijzigd 

 

5.9 5.9 Inhoudelijk ongewijzigd; de 1e zin vervangt de 1e zin van 5.6 van WZVC27/28: omdat 
de ziekmelding in de verzuimapplicatie van de verzekeraar moet worden verwerkt, 
hoeft er niet ook nog eens gedeclareerd te worden; de 2e alinea is nieuw, maar vloeit 
ook voort uit de algemene informatieplicht van 5.4 

 

5.10 4.5 inhoudelijk ongewijzigd, zij het dat 6 bullets nieuw zijn: de 1e bullet (die voortvloeit uit 
het Van Leeuwen Convenant), de 2e en 3e bullet (die in feite ook al in 3.6 staan), de 
4e  bullet (die voortvloeit uit de begripsomschrijving arbeidsongeschiktheid), de 7e en 
de 11e bullet  

 

5.11 5.8 uitgebreider beschreven, maar inhoudelijk ongewijzigd 

 

5.12 5.10 nu inhoudelijk gebaseerd op het in 2010 weer gewijzigde verzekeringsrecht 

 
 
ARTIKEL 6 
PREMIE 
 

6.1 6.1  inhoudelijk ongewijzigd, alleen de laatste zin van 6.2 en 6.3 van WZVS27 toegevoegd 

 

6.2 6.2 inhoudelijk ongewijzigd 

 

6.3 6.3 inhoudelijk ongewijzigd 

 

6.4 6.4 inhoudelijk ongewijzigd 

 

6.5 6.5 inhoudelijk ongewijzigd, maar met een duidelijke toelichting 

 

6.6 6.7 inhoudelijk ongewijzigd 
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6.7 6.6 de 1e zin is nieuw, maar bevestigt alleen maar wat al in het verzekeringsrecht is 
geregeld; de 2e zin is inhoudelijk ongewijzigd 

 

6.8 6.8 inhoudelijk ongewijzigd 

 

6.9 6.9 inhoudelijk ongewijzigd, zij het dat de toeslag is verlaagd naar 25% 

 
 
ARTIKEL 7 
WIJZIGING VAN HET RISICO 
 

7.1 7.1 inhoudelijk ongewijzigd 

 

7.2 7.2 inhoudelijk ongewijzigd 

 
 
ARTIKEL 8 
WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN 
 

8.1 8.1 inhoudelijk ongewijzigd 

 

8.2 8.2 inhoudelijk ongewijzigd 

 
 
ARTIKEL 9 
TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE VERZEKERING 
 

9.1 9.1 inhoudelijk ongewijzigd, alleen de 7e bullet is toegevoegd 

 

9.2 9.2 inhoudelijk ongewijzigd; de 2e bullet vervangt de 3e bullet van WZVC27/28 

 


