
Wij zijn…
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij 
in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop 
werd ingericht als kantoorruimte en 
de eerste polissen werden op de � ets 
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf 
enorm gegroeid en is er veel veranderd.  
Maar ondanks deze groei zijn wij nog 
steeds een ona� ankelijk familiebedrijf 
en werken we nog steeds vanuit ons 
ondernemershart.

Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen 
voor ondernemers. Mannen en vrouwen 
die hard werken aan het succes van hun 
bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid 
en gemak. En naar goede en praktische 
verzekeringsoplossingen, voor elke fase 
van hun ondernemerschap.

Ona� ankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds inge-
wikkel der. Particulieren en onder nemers 
heb ben behoe� e aan iemand die hen 
kent en een advies gee�  dat helemaal 
is afgestemd op hun persoonlijke 
situatie, wensen en mogelijkheden. 
Daarom werken wij nauw samen met 
ona� ankelijke adviseurs, die als geen 
ander in staat zijn om de juiste oplossing 
samen te stellen.
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Collectieve 
inkomensverzekeringen 
 
Toelichting declaratieformulier 
Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld

Waarom levert u gegevens aan?
U verwacht een schade-uitkering over het afgelopen jaar, omdat het loon dat u heeft doorbetaald 
bij ziekte (waarschijnlijk) groter is dan het eigen risico (eigen behoud) van uw verzekering. Met de 
gegevens die u aanlevert, stellen wij vast of u inderdaad recht heeft op een uitkering.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de ‘Gedragscode 
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. Wilt u een exemplaar van de 
consumentenbrochure van deze  gedragscode? Ga dan naar: goudse.nl.

Wat vult u precies in?

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
De bedrijfsnaam zoals vermeld in de beschikking van de Belastingdienst.

IBAN(rekeningnummer)
Het (IBAN)rekeningnummer van uw bedrijf waarnaar een eventuele uitkering overgemaakt moet 
worden.

KvK-nummer
Het inschrijfnummer van uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel.

UWV-sector
De sector zoals aangegeven op uw Beschikking Gedifferentieerd premiepercentage 
Werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst.

Gegevens contactpersoon
Degene die de gegevens aanlevert en door u als werkgever hiervoor gemachtigd is.

Gegevens arbodienst
De gegevens van uw arbodienst, zodat we bij eventuele onduidelijkheden rechtstreeks met hen 
contact kunnen opnemen.

Naam
De naam van de arbodienst waarbij u in 2018 was aangesloten.
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Plaats
De plaats waar deze arbodienst gevestigd is.

Aansluitnummer
Het nummer van uw aansluiting/abonnement bij deze arbodienst.

Werknemersoverzicht Verzuim

Naam werknemer
Achternaam, tussenvoegsel en eerste voorletter van uw werknemer.

Verzekerde jaarloonsom 
Het uniform heffingsloon (SV-loon) met een maximum van € 100.000,-.

Datum in dienst
Als de werknemer in 2018 in dienst is getreden, vult u hier de ingangsdatum van het 
dienstverband in.

Datum uit dienst
Als de werknemer in 2018 uit dienst is getreden, vult u hier de einddatum van het dienstverband 
in.

DGA (Directeur-grootaandeelhouder)
Werknemers die geen gezagsverhouding hebben zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, vallen 
niet onder het begrip werknemer en zijn dus niet verzekerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een DGA. 
En het geldt ook voor de gezinsleden van een DGA (bijvoorbeeld zijn echtgenoot of kinderen) die 
in dienst zijn en die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. U geeft dit aan 
door in de kolom ‘Ja’ te vermelden.

Uitgesloten werknemer
Een aantal werknemers is niet verzekerd.
Dit zijn: 

 –  werknemers met een no-riskstatus
 –  Werknemers die een Wajong-uitkering ontvangen, vallen altijd onder de no-riskpolis. 
 –  Als een werknemer bij u in dienst is getreden die op dat moment een WIA- of WAO-

uitkering heeft, of heeft gehad in de vijf jaar daarvoor, valt hij de eerste vijf jaar na de 
indiensttreding bij u onder de no-riskpolis van het UWV. Ook werknemers die op het 
moment dat zij bij u in dienst treden een Wajong-uitkering ontvangen en werknemers die 
bij u in dienst treden en op dat moment voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt 
zijn geacht, vallen onder de no-riskpolis. 

 –  uitzendkrachten;
 –  oproepkrachten met voorovereenkomst;
 –  stagiaires;
 –  vakantiewerkers;
 –  werknemers ouder dan de AOW-leeftijd vanaf het moment dat ze deze leeftijd hebben bereikt.

Eerste ziektedag
De eerste dag waarop uw werknemer verzuimde vanwege ziekte. 
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Laatste ziektedag
De dag waarop de werknemer weer arbeidsgeschikt is bevonden. 

Heeft uw werknemer arbeidstherapeutisch gewerkt?
Is de werknemer op arbeidstherapeutische basis aan het werk (geweest)? Dan verzoeken wij u om 
dit aan te geven met ‘Ja’ en dit in de kolom Opbouwschema te specificeren.

AO%
Het arbeidsongeschiktheidspercentage waarvan sprake was tijdens de verzuimperiode. 
Is er sprake van een opbouwschema naar geheel of gedeeltelijk herstel? Vul dan de kolom 
Opbouwschema arbeidsongeschiktheid in.

Opbouwschema arbeidsongeschiktheid
Is er sprake van een opbouwschema van 100% arbeidsongeschiktheid naar geheel of gedeeltelijk 
herstel? Geef dan per periode aan per welke datum welk AO% van toepassing is.
Voorbeeld:
per 01-08-2016 85%, per 15-09-2016 70% enz. 

Arbeidsconflict 
Is er sprake van een arbeidsconflict? Dan heeft uw bedrijfsarts/arbodienst aangegeven dat ziekte 
niet de oorzaak van het verzuim is. Geeft u dit aan met een ‘Ja’.

Uitkering UWV?
Ontvangt uw werknemer een uitkering van het UWV? (Bijvoorbeeld vanwege een no-risk status, 
Vangnet Ziektewet, WAO/WIA, Wajong, etc.) Dan plaatst u een ‘Ja’. 

Aansprakelijke derde?
U plaatst hier een ‘Ja’ bij werknemers van wie het verzuim is veroorzaakt door een ongeval 
waarvoor een derde partij mogelijk aansprakelijk is. Denk aan verkeersongevallen, maar ook aan 
andere verzuimoorzaken waarvoor een derde verantwoordelijk is, zoals molest, sportblessures 
etc.

Bijzonderheden?
Als er bijzonderheden zijn die belangrijk zijn om te weten voor de schadebehandeling dan vult u 
dit hier in. Let u hierbij op dat u geen gezondheidsgegevens verstrekt.

Welke gegevens levert u ook aan?
Wij hebben voor het vaststellen van de uitkering ook de volgende gegevens nodig: 

 – Een kopie van de verzuimrapportage 2018 van uw arbodienst. Deze levert u, samen met het 
declaratieformulier, aan op goudse.nl/declaratieverzuimverzekering; 

 – Uw gegevens voor de premievaststelling. Deze levert u aan via  
goudse.nl/ondernemer/inloggenondernemer.

Heeft u hulp nodig bij het invullen?
Heeft u hulp nodig bij het invullen? Belt u dan naar uw verzekeringsadviseur.


