
 

U W   S C H A D E R E G E L I N G   A L S   K E R N A C T I V I T E I T 
 

 

 

Toelichting bij het formulier: 

loonkostenspecificatie ten behoeve van teruggave van loonkosten zieke werknemer 

aan verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke derde. 

 

De toelichting bij het aanvraagformulier is bedoeld ter ondersteuning bij de invulling van het formulier. 

Leest u de toelichting goed door voor u het formulier invult. Zorg er voor dat alle bijlagen zijn bijgevoegd.  

 

Waarom een aanvraagformulier gebruiken? 

Voor u ligt een aanvraagformulier om de teruggave van de doorbetaalde loonkosten van een zieke 

werknemer aan te vragen. Het aanvraagformulier dient voor uw gemak zodat u in een keer alle gewenste 

informatie verstrekt aan de verzekeringsmaatschappij die u om een teruggave verzoekt en daarmee de 

afwikkeling van uw aanvraag bevorderen. 

Uw verhaalsvordering wordt op basis van het aanvraagformulier beoordeeld. Wanneer u het formulier zo 

volledig mogelijk invult voorkomt dit voor u extra administratieve handelingen zoals het heropenen van het 

dossier omdat er aanvullende informatie gevraagd wordt. Het kan na volledige invulling van het formulier 

zo zijn dat de schadebehandelaar toch nog contact met u opneemt voor extra informatie.  

Het invullen van het aanvraagformulier houdt geen erkenning in van de aansprakelijkheid door de 

aansprakelijk gestelde partij of diens verzekeringsmaatschappij. De gegrondheid van uw verzoek moet 

nog beoordeeld worden.  

 

Wanneer kan het aanvraagformulier gebruikt worden? 

Dit aanvraagformulier kunt u, als werkgever, alleen indienen wanneer u meent dat een andere partij 

aansprakelijk is voor de ziekte van uw werknemer. In beginsel is schade veroorzaakt door ongevallen 

tijdens sport en of spel uitgesloten van verhaalsrecht. In die gevallen kunt u beter eerst telefonisch contact 

opnemen om te vragen of in uw geval een verzoek tot teruggave van de loonkosten mogelijk is.  

Het aanvraagformulier kunt u toesturen aan de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij.  

Uw werknemer zal de gegevens van de betreffendeverzekeringsmaatschappij in bezit hebben.  

 

Wat wordt verstaan onder een aansprakelijke partij? 

Een aansprakelijke partij is de partij die op basis van schuld of de wet de schade moet vergoeden die uw 

werknemer, de benadeelde, lijdt. 

 

Ondertekening 

Ondertekening dient te gebeuren door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf.  

 

Bijlagen 

Denk er aan om alle benodigde bijlagen bij te voegen. 

U dient sowieso de loonstroken over de periode waarover de vordering loopt mee te sturen. 


