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Uitvoeringsovereenkomst WGA-Hiaat Verzekeringen voor medewerkers van
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gevestigd te
Amsterdam hierna ‘de werkgever’ genoemd,
en
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag,
handelsregisternr. 27023707, bereikbaar via Postbus 93604, 2509 AV Den Haag, hierna aangeduid als
Nationale-Nederlanden,
overwegende:
- dat Nationale-Nederlanden de medewerkers van de werkgever de mogelijkheid biedt deel te nemen aan
een WGA-Hiaat verzekering die een aanvulling biedt op de uitkering op grond van de Regeling
werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
- dat de werkgever in samenwerking met Nationale-Nederlanden zorgt voor de informatie over deze
verzekering aan de medewerkers en voor de inning van de door die medewerkers te betalen premie voor
de verzekering;
- dat daarvoor deze overeenkomst is opgemaakt;
komen als volgt overeen:

Hoofdstuk 1

Verzekering en polisvoorwaarden

Artikel 1.1 Aanbieding en aanvaarding van de verzekering
1. De werkgever zal elke nieuwe medewerker zo mogelijk vóór de indiensttreding, maar in ieder geval
uiterlijk binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden, wijzen op de mogelijkheid van
deelname aan:
a. De WGA-Hiaat verzekering
b. De WGA-Hiaat verzekering Uitgebreid
2. Bij de aanvang van de uitvoeringsovereenkomst zal de werkgever alle in dienst zijnde medewerkers
wijzen op de mogelijkheid om zich uiterlijk tot 1 april 2009 als deelnemer te melden voor een van beide
verzekeringen.
3. Nationale-Nederlanden verbindt zich de medewerkers die zich als deelnemer hebben gemeld als
verzekerde te aanvaarden op de voorwaarden vermeld in artikel 2.1 van de polisvoorwaarden.
Artikel 1.2 Polisvoorwaarden
1. Grondslag voor de uitvoeringsovereenkomst zijn de door Nationale-Nederlanden opgestelde
polisvoorwaarden:
a. Nummer 791-09 voor de WGA-Hiaat verzekering
b. Nummer 792-09 voor de WGA-Hiaat verzekering Uitgebreid
2. Wijzigingen van de polisvoorwaarden worden pas van kracht nadat tussen de werkgever en NationaleNederlanden overeenstemming is bereikt over die wijzigingen en de gevolgen daarvan. Nadat deze
overeenstemming is bereikt, legt Nationale-Nederlanden de wijzigingen vast in nieuwe
polisvoorwaarden en licht in samenwerking met de werkgever de medewerkers in over die wijzigingen.
Artikel 1.3 Begripsomschrijvingen
Voor een toelichting op de in deze uitvoeringsovereenkomst en de polisvoorwaarden gebruikte begrippen
wordt verwezen naar de begrippenlijst, die als bijlage 1 bij de polisvoorwaarden is gevoegd.
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Hoofdstuk 2

Registratie van deelnemers

Artikel 2.1 Registratie van deelnemers
1. Alle medewerkers die zich voor 1 april 2009 bij de werkgever als deelnemer aan een van beide
verzekeringen van Nationale-Nederlanden hebben aangemeld, worden door UWV als deelnemer vanaf
1 januari 2009 in de personeel- en salarisadministratie geregistreerd, onder vermelding van de
verzekering waaraan zij deelnemen.
2. Iedere nieuwe medewerker die zich uiterlijk binnen twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking
bij UWV als deelnemer voor een van beide verzekeringen van Nationale-Nederlanden heeft aangemeld,
wordt door de werkgever in de personeel- en salarisadministratie als deelnemer vanaf de datum van
ingang van het dienstverband in de personeel- en salarisadministratie geregistreerd, onder vermelding
aan welke verzekering de nieuwe medewerker deelneemt.
3. De medewerker die op 1 januari 2009 of op de datum van indiensttreding wegens ziekte de eigen
werkzaamheden niet of niet volledig verrichtte wordt door de werkgever pas als deelnemer
geregistreerd in de personeel- en salarisadministratie met ingang van de dag nadat deze medewerker
gedurende ten minste vier aaneengesloten weken de eigen werkzaamheden volledig heeft verricht,
mits de aanmelding als deelnemer binnen twee maanden na die dag heeft plaatsgevonden.
4. Als een medewerker:
a. die voor 1 april 2009 in dienst was van de werkgever, zich pas na 1 april 2009 als deelnemer
aanmeldt;
b. zich later dan twee maanden na indiensttreding als deelnemer aanmeldt;
c. terugkomt op de beslissing om niet deel te nemen aan de verzekering;
Kan registratie in de personeel- en salarisadministratie als deelnemer pas plaatsvinden nadat
Nationale-Nederlanden aan de werkgever heeft bericht dat de medewerker als verzekerde wordt
geaccepteerd en vanaf welke datum de deelname aan de verzekering kan ingaan.
Niet als deelnemer kan worden geregistreerd de medewerker die op de datum van aanmelding of
indiensttreding al recht heeft op een WAO-uitkering of een WGA-uitkering.
Artikel 2.2 Beëindiging van de registratie van een deelnemer
De registratie als deelnemer wordt door de werkgever beëindigd zo spoedig mogelijk na de dag:
a.
b.
c.
d.

waarop het dienstverband met de werkgever eindigt;
waarop de medewerker niet langer verzekerd is op grond van de WIA;
de medewerker afstand doet van het recht op deelname aan de verzekering;
van overlijden van de medewerker.

Hoofdstuk 3

Informatieverstrekking

Artikel 3.1 Informatieverstrekking van Nationale-Nederlanden aan de deelnemers
Nationale-Nederlanden verstrekt de informatie aan de medewerkers die deelnemen aan de verzekeringen
via de personeel- en salarisadministratie van de werkgever.
Artikel 3.2 Informatieverstrekking van de werkgever aan Nationale-Nederlanden
1. De werkgever zal bij het verstrekken van gegevens voor de uitvoering van de verzekering de instructies
volgen van Nationale-Nederlanden over de precieze wijze van aanleveren van gegevens en stukken, de
inhoud van de te leveren gegevens en de eventuele bijlagen die bij die opgaven worden verlangd.
2. Alle mededelingen die de werkgever in verband met de uitvoering van deze verzekering aan NationaleNederlanden doet, mag Nationale-Nederlanden als juist aanvaarden.
3. Als de werkgever bij het verstrekken van gegevens voor de vaststelling van de premie of het recht op
uitkering een onjuiste voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet, stelt NationaleNederlanden de werkgever in de gelegenheid alsnog binnen 30 dagen een correcte opgave te doen.
Indien geen correcte opgave wordt ontvangen, heeft Nationale-Nederlanden het recht deze
uitvoeringsovereenkomst schriftelijk op te zeggen.
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Artikel 3.3 Bewijs van gesloten verzekeringen
1.
Als bewijs van verzekering geldt de inhouding van de premie op het loon, die wordt vermeld op de
salarisstrook.
2. Als bewijs van de gesloten verzekeringen verstrekt de werkgever aan Nationale-Nederlanden
periodiek een overzicht van de verzekerden met de volgende informatie:
– de naam en het Burgerservicenummer;
– het loon voor de sociale verzekeringen;
– eventuele premievrijstellingen die voor een verzekerde gelden;
– de op het loon ingehouden premie.
3. Bij de aanvang van de uitvoeringsovereenkomst en na elke verlenging daarvan verstrekt NationaleNederlanden aan de werkgever polisbladen met daarop de kerngegevens van de WGA-Hiaat
verzekeringen.

Hoofdstuk 4

Financiering van de verzekeringen

Artikel 4.1 Premie inning door de werkgever
1. De premie voor de verzekering komt volledig voor rekening van de deelnemer.
2. De werkgever zorgt ervoor dat de premie die een deelnemer moet betalen maandelijks wordt
ingehouden op het brutoloon van de verzekerde, volgens de geldende regels voor inhouding van premie
op het loon.
3. Het totaal bedrag van de verschuldigde premie voor alle deelnemers aan beide verzekeringen samen
wordt maandelijks door de werkgever aan Nationale-Nederlanden betaald. De verschuldigde premie
wordt berekend door het totaalbedrag van de verzekerde lonen van alle verzekerden te
vermenigvuldigen met de vastgestelde premiepercentages, rekening houdend met de premievrijstelling
op grond van artikel 4.2.
4. De eerste premie die de deelnemers verschuldigd zijn (de aanvangspremie) wordt uiterlijk in mei 2009
berekend, rekening houdend met het ingaan van de verzekering met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2009.
Artikel 4.2 Premievrijstelling
Geen premie is verschuldigd:
a. vanaf de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de leeftijd van 61 jaar bereikt;
b. voor verzekerden die een uitkering op grond van deze verzekering ontvangen.
Artikel 4.3 Vaststelling van het premiepercentage
1. Nationale-Nederlanden stelt de premie voor de beide WGA-Hiaat verzekeringen vast in een
percentage van het loon voor de sociale verzekeringen. Dit percentage verschilt per verzekering.
2. Het op het polisblad vermelde premiepercentage bij de aanvang van de verzekering geldt voor de
periode van drie jaar waarvoor de verzekering is gesloten.
Artikel 4.4 Regeling bij niet tijdige premiebetaling
1.

2.

Zolang de werkgever de aanvangspremie niet heeft betaald, wordt door Nationale-Nederlanden geen
dekking verleend op grond van een van beide verzekeringen.
De verzekering wordt eerst van kracht na de dag waarop de aanvangspremie door NationaleNederlanden is ontvangen. De dekking gaat dan in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009.
Als de werkgever de vervolgpremie niet tijdig heeft betaald vindt ingebrekestelling door NationaleNederlanden plaats en wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld de premie alsnog binnen 30
dagen te voldoen. Bij opnieuw achterwege blijven van de betaling vindt nadere ingebrekestelling plaats.
Als de werkgever na de derde ingebrekestelling nog niet de verschuldigde premie heeft betaald zal
Nationale-Nederlanden de uitvoeringsovereenkomst en de beide WGA-Hiaat verzekeringen
beëindigen, met ingang van een door Nationale-Nederlanden aan te geven datum.

Uitvoeringsovereenkomst WGA-Hiaat Verzekeringen medewerkers van het UWV 790-09

5

3.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Nationale-Nederlanden maakt om de premie,
opslagen, kosten en wettelijke rente alsnog te innen komen voor rekening van de werkgever.

Hoofdstuk 5

Verplichtingen van de werkgever

Artikel 5.1 Melding langdurig zieken
1. Zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 42 weken na de eerste ziektedag van een verzekerde,
dient de werkgever hiervan melding te maken aan Nationale-Nederlanden.
2. De werkgever dient Nationale-Nederlanden binnen twee maanden op de hoogte te stellen van gehele
of gedeeltelijke werkhervatting van de verzekerde, die op grond van het vorige lid is ziek gemeld.
Artikel 5.2 Re-integratieverplichtingen
Als een medewerker recht heeft op een uitkering op grond van een van beide WGA-Hiaat verzekeringen is
de werkgever verplicht:
a.

b.
c.

binnen zijn mogelijkheden al het nodige te doen om te bereiken dat een arbeidsongeschikte verzekerde
kan terugkeren in het arbeidsproces in de eigen functie dan wel andere passende arbeid, hetzij bij de
eigen werkgever, hetzij bij een andere werkgever;
erop toe te zien dat de verzekerde al het mogelijke doet om zijn re-integratie te bevorderen;
de aanwijzingen van Nationale-Nederlanden op te volgen en zich te onthouden van alles wat de
belangen van Nationale-Nederlanden zou kunnen schaden.

Hoofdstuk 6

Wijziging van het risico

Artikel 6.1 Melding risicowijzing
De werkgever is verplicht Nationale-Nederlanden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee
maanden, in kennis te stellen van wijzigingen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het
arbeidsongeschiktheidsrisico van de deelnemers.
Van wezenlijke invloed op het arbeidsongeschiktheidsrisico is in ieder geval sprake in de volgende situaties:
a.
b.

in geval van een overname, fusie, splitsing of wijziging in de rechtsvorm van de werkgever;
als een wijziging wordt aangebracht in de voor de werkgever geldende collectieve
arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregeling met betrekking tot het risico dat deze
verzekering dekt.

Artikel 6.2 Gevolgen risicowijzing
Nationale-Nederlanden meldt binnen twee maanden na ontvangst van de melding van de risicowijziging
aan de werkgever of de verzekeringen op dezelfde voorwaarden en tegen hetzelfde premiepercentage
kunnen worden voortgezet.
1.
2.

Acht Nationale-Nederlanden wijziging van de verzekeringen of de premiepercentages gewenst dan
wordt tegelijk een voorstel voor de aanpassing gedaan.
Zolang geen wijziging van de verzekering of het premiepercentage is overeengekomen, blijven de
bestaande premiepercentages en polisvoorwaarden van kracht.

Hoofdstuk 7

Duur en beëindiging van de overeenkomst

Artikel 7.1 Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2009 en geldt tot 1 januari 2012.
Artikel 7.2 Tussentijdse beëindiging door de werkgever
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De werkgever heeft het recht de verzekering tussentijds te beëindigen:
a. in geval van een overname, fusie, splitsing of wijziging in de rechtsvorm van de werkgever. De
verzekering eindigt op een in overleg met Nationale-Nederlanden te bepalen datum;
b. indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de aanpassingen in de verzekeringen of de
stijging van het premiepercentage als gevolg van risicowijzigingen.
Artikel 7.3 Tussentijdse beëindiging door Nationale-Nederlanden
Nationale-Nederlanden heeft het recht de verzekering tussentijds te beëindigen:
a.

als de werkgever bij het verstrekken van gegevens voor de vaststelling van de premie, de ziekte of
arbeidsongeschiktheid van een verzekerde of de gegevens voor de vaststelling van de uitkering
opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft en/of een onware of onjuiste opgave doet;

b.

bij niet tijdige betaling van de premie. De verzekering eindigt dan op de datum die voortvloeit uit
toepassing van artikel 4.4 inzake niet tijdige betaling van de premie;

c.

indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de aanpassingen in de verzekeringen of de
stijging van het premiepercentage als gevolg van risicowijzigingen.

Hoofdstuk 8

Slotbepalingen

Artikel 8.1 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 8.2 Klachten
Een klacht die betrekking heeft op deze verzekering kan schriftelijk worden ingediend bij de Klachtendesk
van Nationale-Nederlanden of via www.nn.nl.
Indien de reactie van Nationale-Nederlanden op een klacht niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de
klacht worden voorgelegd aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus
93257, 2509 AG Den Haag. Dit klachteninstituut is telefonisch te bereiken onder nummer 0900-3552248.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,

te Amsterdam, ____ - ____ - ____ ,

te Den Haag, 25 augustus 2009,

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Nationale-Nederlanden

Namens deze

Schadeverzekering Maatschappij N.V.

Mr. Drs. J.J.A. Hylkema
Directeur HRM
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