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De Verzekeraar 
besluit, gelet op artikel 16, 17, 18 en 19 van de Polis-
voorwaarden WGA-basisverzekering Metaal en Tech-
niek, een reglement vast te stellen ten behoeve van de 
eigenrisicodrager WGA die een WGA basisverzekering 
heeft afgesloten bij de Verzekeraar.  

Artikel 1. Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder:

1.1 Administrateur:
Mn Services N.V. (verder te noemen: MN) gevestigd te 
Den Haag.
MN voert de administratie van de Verzekeraar.

1.2 Adviescommissie:
Adviescommissie Re-integratie van NV Schade in de 
zin van art. 7:13 Awb, waaraan geschillen over de re-
integratieverplichtingen van de Werknemer tussen de 
Werknemer en de Verzekeringnemer zullen worden 
voorgelegd. 
De Adviescommissie bestaat uit 2 of 3 leden: één lid 
wordt aangewezen door de vertegenwoordigers van 
de werkgeversorganisaties die partij zijn bij de CAO’s 
Metaal en Techniek, één lid wordt aangewezen door 
de werknemersorganisaties die partij zijn bij de CAO’s 
Metaal en Techniek en de voorzitter wordt gekozen uit 
hun midden dan wel door hen gekozen als  derde lid. De 
Adviescommissie werkt onafhankelijk van de Verze-
keraar en adviseert zonder last of ruggespraak. Leden 
van de Adviescommissie kunnen geen lid zijn van de 
Klachtencommissie.

1.3 Awb:
Algemene wet bestuursrecht.

1.4 Eerste ziektedag:
De eerste dag van de wachttijd in de zin van artikel 23 
lid 2 Wet WIA, waarbij de Werknemer bij de Verzekering-
nemer in dienstbetrekking staat.  

1.5 Eigenrisicodrager:
Werkgever die zelf het financiële risico van gedeelte-
lijke of volledige maar niet-duurzame arbeidsonge-
schiktheid van zijn Werknemers draagt gedurende een 
periode zoals genoemd in de WIA.

1.6 Klachtencommissie:
Klachtencommissie waaraan klachten van de Verze- 
 

keringnemer en de Werknemer kunnen worden voorge-
legd over het re-integratieadvies in de zin van art. 2.3. 
van het Reglement Re-integratie, over de re-integratie-
vergoeding en over de uitvoering van het re-integratie-
traject. De Klachtencommissie bestaat uit 2 of 3 leden: 
één lid wordt aangewezen door de vertegenwoordigers 
van de werkgeversorganisaties die partij zijn bij de 
CAO’s Metaal en Techniek, één lid wordt aangewezen 
door de werknemersorganisaties die partij zijn bij de 
CAO’s Metaal en Techniek en de voorzitter wordt geko-
zen uit hun midden dan wel door hen gekozen als derde 
lid. De Klachtencommissie werkt onafhankelijk van de 
Verzekeraar en adviseert de Verzekeraar zonder last of 
ruggespraak. Leden van de Klachtencommissie kunnen 
geen lid zijn van de Adviescommissie.

1.7 KiFiD:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, gevestigd 
te Den Haag.

1.8 Maatregel:
Een maatregel op te leggen door de Verzekeringnemer 
aan de Werknemer in het kader van artikel 89 WIA.

1.9 Re-integratieverplichting Verzekeringnemer:
De re-integratieplicht als bedoeld in artikel 42 WIA van 
de Eigenrisicodrager, gedurende de periode dat deze 
het risico draagt van de betaling van de WGA-uitkering 
aan de Werknemer.

1.10 Re-integratieverplichting Werknemer:
De plichten gericht op het vergroten van de mogelijkhe-
den op het verrichten van werk als bedoeld in artikel 29 
WIA en plichten gericht op inschakeling in de arbeid als 
bedoeld in artikel 30 WIA.

1.11 Restverdiencapaciteit:
Het door het UWV vastgestelde bedrag per maand, dat 
een Werknemer na keuring voor de WIA geacht wordt 
nog te kunnen verdienen gezien zijn mate van arbeids-
ongeschiktheid.

1.12 Stichting Rechtsbijstand Re-integratie Eigenrisi-
codrager (Verder te noemen: Stichting Rechtsbijstand 
RI-ER):
Een stichting opgericht door de Verzekeraar, welke op-
treedt als een juridisch zelfstandig schaderegelingkan-
toor, waaraan de Verzekeraar het verlenen van rechts-
bijstand die onder de artikelen 17 en 18 wordt geboden 
heeft opgedragen. De contactgegevens van de Stichting 
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Rechtsbijstand RI-ER zijn: Prinses Beatrixlaan 15, 2595 
AK Den Haag, Postbus 30025, 2500 GA Den Haag. De 
stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 27375753.

1.13 UWV:
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen be-
last met het vaststellen van het recht op, hoogte, duur 
en betaling van de WIA-uitkeringen.

1.14 Verzekeraar:
N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfs-
takken (verder te noemen: Schade NV) gevestigd te Den 
Haag

Schade NV en brancheverzekeraar staan als aanbieder 
van schadeverzekeringen geregistreerd bij de Autori-
teit Financiële Markten (AFM) en hebben een vergun-
ning van De Nederlandsche Bank N.V. om het schade-
verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

1.15 Verzekeringnemer:
De werkgever in de Metaal en Techniek die als eigen-
risicodrager de verzekeringsovereenkomst met de 
Verzekeraar heeft gesloten en die als zodanig op de 
polis staat vermeld.

1.16 Werknemer:
De persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst 
in dienst is van de Verzekeringnemer en voor wie de 
Verzekeringnemer zelf het financiële risico van gedeel-
telijke of volledige maar niet duurzame arbeidsonge-
schiktheid draagt.

1.17 WGA:
Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschik-
ten.

1.18 WGA-loongerelateerde uitkering:
Loongerelateerde uitkering krachtens de WGA, zoals 
bedoeld in de WIA.

1.19 WGA-loonaanvullingsuitkering:
Uitkering krachtens de WGA na de loongerelateerde 
uitkeringsperiode, zoals bedoeld in de WIA.

1.20 WGA-uitkering:
De loongerelateerde, loonaanvullings- en/of vervolguit-
kering ingevolge de WGA.

1.21 WGA-vervolguitkering:
Vervolguitkering krachtens de WGA na de loongere-
lateerde uitkeringsperiode als geen recht bestaat op 
loonaanvullingsuitkering, zoals bedoeld in de WIA.

1.22 WIA:
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

1.23 WIA-uitkering:
De loongerelateerde, loonaanvullings-, vervolguitkering 
en/of IVA-uitkering in gevolge de WIA.

Artikel 2 Aanspraken op re-integratiebege-
leiding en -ondersteuning
2.1 De Verzekeringnemer heeft gedurende de hele pe-
riode dat hij als Eigenrisicodrager het risico draagt van 
de betaling van de WGA-uitkering aan de Werknemer 
als bedoeld in artikel 82 WIA een aanspraak op re-
integratiebegeleiding en –ondersteuning.

2.2 De Verzekeringnemer heeft aanspraak op vergoe-
ding van noodzakelijk geachte re-integratiekosten en 
voorzieningen voor zover het voorzieningen betreft die 
niet door het UWV worden vergoed.

2.3 De Verzekeraar zal een re-integratiebedrijf aan-
wijzen dat in overleg met de Verzekeringnemer en de 
Werknemer inventariseert welke re-integratiemogelijk-
heden er zijn en advies zal uitbrengen aan de Verzeke-
raar over in te zetten re-integratiemiddelen. 

2.4 De Verzekeringnemer is verplicht de Verzekeraar 
tijdig te informeren over het ontstaan van nieuwe aan-
spraken. De Verzekeringnemer zal daartoe in ieder ge-
val aan de Verzekeraar een melding doen 42 weken en 
104 weken na de eerste ziektedag in de zin van artikel 
23 lid 2 Wet WIA van de Werknemer. De Verzekeringne-
mer zal ook binnen twee weken na de toekenning van 
de WGA-uitkering een afschrift van de toekenningsbe-
schikking aan de Verzekeraar toezenden.

2.5 De Verzekeringnemer is verplicht mee te werken 
aan de inventarisatie van de re-integratiemogelijk-
heden van de Werknemer door een of meer door de 
Verzekeraar aangewezen deskundige(n) en zal die 
deskundige(n), voor zover dat naar het oordeel van de 
Verzekeraar noodzakelijk is, machtigen om de voor de 
re-integratie van de Werknemer noodzakelijke gege-
vens bij Arbodienst en het UWV op te vragen.
 
2.6 De Verzekeraar zal aan de hand van het/de door die 
deskundige(n) uitgebrachte advies/adviezen beslissen 
over de in te zetten re-integratiemiddelen.  

2.7 Als uit het/de advies/adviezen blijkt dat er voor 
de Werknemer re-integratiemogelijkheden zijn en de 
Werknemer in aanmerking is of wordt gebracht voor re-
integratieondersteuning, maar de Werknemer, naar het 
oordeel van de Verzekeringnemer en/of de Verzekeraar, 
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onvoldoende medewerking verleent aan het vergroten 
van zijn mogelijkheden op het verrichten van werk of 
op inschakeling in de arbeid kan de Verzekeringnemer 
de Werknemer een Maatregel opleggen.

2.8 De Verzekeringnemer zal uitsluitend een Maat-
regel opleggen nadat de Werknemer is gehoord en 
het standpunt van Verzekeringnemer, Werknemer en 
het advies van de deskundige(n) is voorgelegd aan de 
Verzekeraar. De Verzekeraar zal de Verzekeringnemer 
vervolgens adviseren over de in acht te nemen vorm-
vereisten voor het afgeven van een beschikking als 
bedoeld in artikel 1.3, tweede lid Awb, Ook zal de Ver-
zekeraar Verzekeringnemer en Werknemer wijzen op de 
mogelijkheid een deskundigenoordeel over het re-inte-
gratiegeschil in te roepen bij het UWV. De Verzekeraar 
kan de Werkgever ook ongevraagd adviseren tot het 
nemen van een Maatregel indien de Verzekeraar van 
oordeel is dat de Werknemer zijn arbeidsrechtelijke 
re-integratieverplichtingen op grond van het Burgerlijk 
Wetboek en/of zijn verplichtingen uit hoofde van de 
WIA niet nakomt. Als de Verzekeringnemer in afwijking 
van het advies van de Verzekeraar geen maatregel op-
legt kan de Verzekeraar besluiten geen dekking meer te 
verlenen voor het door de werkgever verzekerde risico 
van de betaling van de WGA-uitkering aan de Werkne-
mer als bedoeld in artikel 10 van de polisvoorwaarden 
en geen Re-integratiebudget ter beschikking te stellen 
als bedoeld in artikel 17 van de polisvoorwaarden.

2.9 Als uit de inventarisatie van de re-integratiemoge-
lijkheden zou blijken dat er niet direct re-integratie-
mogelijkheden zijn, zal de Verzekeraar de Werknemer 
uitdrukkelijk wijzen op de mogelijkheid in een later 
stadium, als die mogelijkheden er wel weer zijn, een 
beroep te doen op ondersteuning door de Verzekeraar. 

Artikel 3. Bezwaar
3.1 Als de Verzekeringnemer de Werknemer een Maat-
regel oplegt stelt de Verzekeringnemer de Werknemer 
daarvan in kennis met een beschikking als bedoeld in 
artikel 1:3, tweede lid van de Algemene wet Bestuurs-
recht. De Verzekeringnemer vermeldt in de beschik-
king dat de Werknemer bezwaar kan maken tegen de 
beschikking bij de Verzekeringnemer. De Verzekering-
nemer is verplicht de Stichting Rechtsbijstand RI-ER 
onverwijld in kennis te stellen van het opleggen van 
een Maatregel met een afschrift van de beschikking 
bedoeld in de eerste volzin.

3.2 Als de Stichting Rechtsbijstand RI-ER een afschrift 
ontvangt van een beschikking als bedoeld in artikel 

3.1 zal zij de Werknemer er uitdrukkelijk op wijzen dat 
hij zich kan laten bijstaan door een door de Stichting 
Rechtsbijstand RI-ER te betalen advocaat of een an-
dere rechtens bevoegde deskundige voor het verlenen 
van rechtsbijstand tegen de in de beschikking opge-
legde Maatregel.

3.3 De Werknemer kan tot zes weken na ontvangst 
van de beschikking waarmee een Maatregel wordt 
opgelegd bezwaar maken tegen die beschikking bij de 
Verzekeringnemer. De Verzekeringnemer stuurt het 
bezwaar na ontvangst onverwijld door aan de Advies-
commissie, die het bezwaar in behandeling neemt en 
de Verzekeringnemer adviseert over het nemen van een 
beslissing op bezwaar.

3.4. De Adviescommissie bevestigt namens de Verze-
keringnemer de ontvangst van het bezwaarschrift van 
de Werknemer binnen twee weken na ontvangst van 
het bezwaarschrift.

3.5 Als de indiener verzoekt om uitstel voor aanvulling 
van de gronden van het bezwaar, krijgt hij hiertoe vier 
weken de gelegenheid. 

3.6 De Adviescommissie beoordeelt of een geschil zich 
leent voor mediation. 
Gegevens die tijdens de mediation zijn uitgewisseld 
tussen mediator en Werknemer, mogen bij de voortzet-
ting van de bezwaarschriftprocedure alleen worden 
gebruikt als Werknemer hiermee heeft ingestemd.

3.7 Voordat de Adviescommissie adviseert over het 
bezwaar, stelt zij de Werknemer die bezwaar heeft 
gemaakt in de gelegenheid te worden gehoord.

3.8 Als een Werknemer heeft aangegeven gehoord te 
willen worden, of als de Adviescommissie belang hecht 
aan het horen van de Werknemer, stelt de Adviescom-
missie in overleg met de Werknemer datum en tijd vast 
waarop de hoorzitting plaatsvindt. De afgesproken 
datum en tijd worden schriftelijk bevestigd. Als de 
Werknemer telefonisch onbereikbaar is, wordt de hoor-
zitting door de Adviescommissie eenzijdig gepland en 
wordt belanghebbende schriftelijk uitgenodigd. 

3.9 Als de Werknemer of een gemachtigde verzoekt 
om een geplande hoorzitting uit te stellen, neemt de 
Adviescommissie daarover telefonisch contact op en 
stelt zij zo nodig, in overleg een nieuwe datum en tijd 
vast voor de hoorzitting als volgens haar sprake is van 
een valide reden voor het uitstel. 

Re-integratiereglement WGA-basisverzekering
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3.10 Het horen van de Werknemer  geschiedt met in-
achtneming van het bepaalde in artikel 7:5 en art. 7:13 
van de Awb door een of meer leden van de Adviescom-
missie.

3.11 Van het horen van de Werknemer kan worden afge-
zien in de gevallen genoemd in artikel 7.3 van de Awb.

3.12 Voorafgaand aan de hoorzitting kan de Adviescom-
missie op verzoek alle op de zaak betrekking hebbende 
stukken kosteloos aan de Werknemer sturen. 
Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin, liggen 
het bezwaarschrift en alle andere op de zaak betrek-
king hebbende stukken voorafgaand aan de hoorzitting 
een week ter inzage voor de Werknemer op een door de 
Adviescommissie te bepalen plaats en tijdstip. 
De Werknemer wordt op het tijdstip van de terinzage-
legging gewezen in de uitnodiging voor de hoorzitting. 
De Werknemer kan van de in de tweede volzin van dit 
lid bedoelde stukken, voor zo ver niet reeds toegezon-
den, kosteloos afschriften krijgen. 

3.13 Bij de hoorzitting kan op verzoek van de Werkne-
mer of op aanwijzing van de Adviescommissie gebruik 
worden gemaakt van de diensten van een tolk. De 
Adviescommissie beslist op een verzoek om gebruik te 
mogen maken van een tolk. De Adviescommissie zorgt 
voor de beschikbaarheid en vergoeding van de tolk. 

3.14 Als de indiener zijn bezwaar intrekt, wordt dit 
schriftelijk bevestigd.

3.15 Het verslag van de hoorzitting wordt kosteloos 
aan de Werknemer toegezonden. Het verslag vermeldt 
de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid. 
Het houdt een korte vermelding in van al hetgeen over 
en weer is gezegd en van al hetgeen voor het overige 
ter zitting is voorgevallen, voor zover dit voor de zaak 
relevant is. Het verslag verwijst naar de stukken die ter 
zitting zijn overgelegd. Het verslag wordt ondertekend 
door de voorzitter van de hoorzitting. 

3.16 Als na afloop van de hoorzitting blijkt dat een na-
der onderzoek wenselijk is, worden de resultaten van 
dat onderzoek in afschrift aan de Werknemer toege-
zonden als de uitkomst van dit onderzoek van aanmer-
kelijk belang is voor de beslissing op bezwaar. 
Indien na de hoorzitting, of nadat door de Werknemer 
is afgezien van een hoorzitting, feiten of omstandighe-
den bekend geworden zijn die van aanmerkelijk be-
lang kunnen zijn voor de beslissing op bezwaar, of een 
vooraankondiging van de beslissing op bezwaar aan de 
Werknemer  is gezonden en de Werknemer daartegen 
bezwaren kenbaar heeft gemaakt, wordt de Werk-

nemer in de gelegenheid gesteld daarover te worden 
gehoord. Op de nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in 
dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting 
van overeenkomstige toepassing. 

3.17 Wanneer aan een verzoek van de Adviescommis-
sie aan de indiener een termijn is verbonden, gaat 
deze termijn in op de dag na verzending van de hiertoe 
strekkende mededeling. Een (gevraagd) schriftelijk 
document of verklaring heeft de Adviescommissie op 
tijd ontvangen als deze voor het eind van de gestelde 
termijn is ontvangen. Hierbij geldt dat een per post 
ontvangen stuk tijdig is als het uiterlijk op de laatste 
dag van de termijn per post is bezorgd en binnen één 
week hierna is ontvangen.

3.18 De Verzekeringnemer kan zich bij het opleggen van 
een maatregel laten bijstaan door een door de Stich-
ting Rechtsbijstand RI-ER ter beschikking gestelde 
advocaat. 

3.19 De Werknemer kan zich in de bezwaarprocedure 
laten bijstaan door een door de Stichting Rechtsbij-
stand RI-ER ter beschikking gestelde advocaat.
 
3.20 De Adviescommissie brengt schriftelijk advies 
uit aan de Verzekeringnemer en zendt dit in afschrift 
gelijktijdig aan de Werknemer. De Verzekeringnemer 
is verplicht binnen vier weken een beslissing te ne-
men over dit advies en deze beslissing schriftelijk aan 
de Werknemer kenbaar te maken en gelijktijdig een 
afschrift daarvan aan de Verzekeraar en de Stichting 
Rechtsbijstand RI-ER te sturen. Hierbij informeert de 
Verzekeringnemer de Werknemer over de mogelijk-
heden om in beroep gaan tegen deze beslissing. Het 
bepaalde in artikel 3.2 is van overeenkomstige toepas-
sing.

3.21 Als de beslissing op bezwaar niet kan worden 
genomen binnen de in artikel 3.20 genoemde termijn 
van vier weken verdaagt de Verzekeringnemer de 
afgifte van de beslissing op bezwaar voor ten hoogste 
vier weken. De Werknemer en de Verzekeraar worden 
schriftelijk geïnformeerd over de verdaging. Als verdere 
vertraging optreedt in de afgifte van de beslissing op 
bezwaar, wordt de beschikking opnieuw verdaagd voor 
zover de indiener van het bezwaarschrift daarmee 
heeft ingestemd. 

3.22 De beslissing op bezwaar betreft alle op de be-
streden beschikking ingediende bezwaarschriften. De 
beslissing op bezwaar wordt door de Verzekeringnemer 
genomen. 
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Artikel 4. Beroep bij de rechtbank
4.1Tegen een beslissing op bezwaar van de Verzeke-
ringnemer staat beroep open bij de Rechtbank zoals 
bepaald in hoofdstuk 8 van de Awb en in tweede in-
stantie hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

4.2 De Verzekeringnemer kan zich in de procedure bij 
de Rechtbank en in tweede instantie bij de Centrale 
Raad van Beroep laten bijstaan door een door de Stich-
ting Rechtsbijstand RI-ER te betalen advocaat of een 
andere rechtens bevoegde deskundige voor het verle-
nen van rechtsbijstand.

4.3 De Werknemer kan zich in de procedure bij de 
Rechtbank en in tweede instantie bij de Centrale Raad 
van Beroep laten bijstaan door een door de Stichting 
Rechtsbijstand RI-ER te betalen advocaat of een an-
dere rechtens bevoegde deskundige voor het verlenen 
van rechtsbijstand.

4.4 Als Verzekeringnemer of Werknemer door de 
Rechter wordt veroordeeld in de kosten die de andere 
partij heeft moeten maken is de partij die zowel een 
vergoeding heeft ontvangen voor die kosten op grond 
van de uitspraak van de Rechter als van de Stichting 
gehouden die vergoeding tot het bedrag van de vergoe-
ding die Stichting heeft betaald aan de Stichting terug 
te betalen.

4.5 De Stichting Rechtsbijstand RI-ER brengt alle ge-
maakte kosten ten behoeve van de rechtsbijstand aan 
Verzekeringnemer en Werknemer in rekening bij de NV 
Schade.

Artikel 5. Klachten
5.1 Indien er sprake is van een verschil van 
mening tussen de Verzekeringnemer en/of de Werk-
nemer enerzijds en de Verzekeraar (hierna ook wel 
“belanghebbende(n)” genoemd) anderzijds over de 
inhoud van het re-integratieadvies, over de re-
integratievergoeding of over de uitvoering van het re-
integratietraject dan kan de Verzekeringnemer en/of de 
Werknemer hierover schriftelijk klagen bij de Klachten-
commissie, die de klacht in behandeling neemt en de 
Verzekeraar adviseert over het nemen van een beslis-
sing op de klacht.

5.2 De Klachtencommissie bevestigt namens de Ver-
zekeraar de ontvangst van de klacht van de indiener 
binnen twee weken na ontvangst van de klacht.

5.3 Als de indiener verzoekt om uitstel voor aanvul-
ling van de gronden van de klacht, krijgt hij hiertoe vier 
weken de gelegenheid. 

5.4 Voordat de Klachtencommissie adviseert over de 
klacht, stelt zij degene(n) die de klacht heeft ingediend 
in de gelegenheid te worden gehoord. Als alleen de Ver-
zekeringnemer een klacht indient, dan stelt de Klach-
tencommissie ook de Werknemer hiervan in kennis 
en wordt deze eveneens in de gelegenheid gesteld te 
worden gehoord. Als alleen de Werknemer een klacht 
indient, dan stelt de Klachtencommissie ook de Verze-
keringnemer hiervan in kennis en wordt deze eveneens 
in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.

5.5 Als een indiener van een klacht of de daarbij 
eveneens betrokken Werknemer of Verzekeringnemer 
heeft aangegeven gehoord te willen worden, of als de 
Klachtencommissie daaraan belang hecht, stelt de 
Klachtencommissie in overleg met de te horen per-
sonen en met de indiener van de klacht datum en tijd 
vast waarop de hoorzitting plaatsvindt. De afgesproken 
datum en tijd worden schriftelijk bevestigd. Als de te 
horen personen telefonisch onbereikbaar zijn, wordt 
de hoorzitting door de Klachtencommissie eenzijdig 
gepland en worden de belanghebbenden schriftelijk 
uitgenodigd. 

5.6 Als de belanghebbende of een gemachtigde ver-
zoekt om een geplande hoorzitting uit te stellen, neemt 
de Klachtencommissie daarover telefonisch contact 
op en stelt zij zo nodig, in overleg een nieuwe datum en 
tijd vast voor de hoorzitting als volgens haar sprake is 
van een valide reden voor het uitstel. 

5.7 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, liggen 
de klacht en alle andere op de zaak betrekking heb-
bende stukken voorafgaand aan de hoorzitting een 
week ter inzage voor de belanghebbenden op een door 
de Klachtencommissie te bepalen plaats en tijdstip. 
De belanghebbenden worden op de terinzagelegging 
gewezen in de uitnodiging voor de hoorzitting, 
De belanghebbenden kunnen van de in dit lid bedoelde 
stukken, voor zo ver niet reeds toegezonden, kosteloos 
afschriften krijgen. 

5.8 Bij de hoorzitting kan op verzoek van een belang-
hebbende of op aanwijzing van de Klachtencommissie 
gebruik worden gemaakt van de diensten van een tolk. 
De Klachtencommissie beslist op een verzoek om ge-
bruik te mogen maken van een tolk. De Klachtencom-
missie zorgt voor de beschikbaarheid en vergoeding 
van de tolk. 

5.9 Als de indiener zijn bezwaar intrekt, wordt dit 
schriftelijk aan alle belanghebbenden bevestigd.

5.10 Het verslag van de hoorzitting wordt kosteloos aan 
de belanghebbenden toegezonden. Het verslag ver-
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Verzekeraar. 

meldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanig-
heid. Het houdt een korte vermelding in van al hetgeen 
over en weer is gezegd en van al hetgeen voor het 
overige ter zitting is voorgevallen, voor zover dit voor de 
zaak relevant is. Het verslag verwijst naar de stukken 
die ter zitting zijn overgelegd. Het verslag wordt onder-
tekend door de voorzitter van de hoorzitting. 

5.11 Als na afloop van de hoorzitting blijkt dat een na-
der onderzoek wenselijk is, worden de resultaten van 
dat onderzoek in afschrift aan de belanghebbenden 
toegezonden als de uitkomst van dit onderzoek van 
aanmerkelijk belang is voor de beslissing op de klacht. 
Indien na de hoorzitting, of nadat door de belangheb-
benden is afgezien van een hoorzitting, feiten of om-
standigheden bekend geworden zijn die van aanmerke-
lijk belang kunnen zijn voor de beslissing op bezwaar, 
of een vooraankondiging van de beslissing op bezwaar 
aan de belanghebbenden is gezonden en één of meer 
belanghebbenden daartegen bezwaren kenbaar heb-
ben gemaakt, worden zij in de gelegenheid gesteld 
daarover te worden gehoord. Op de nieuwe hoorzitting 
zijn de bepalingen in dit reglement die betrekking heb-
ben op de hoorzitting van overeenkomstige toepassing. 

5.12 Wanneer aan een verzoek van de Klachtencom-
missie aan de indiener van de klacht een termijn is ver-
bonden, gaat deze termijn in op de dag na verzending 
van de hiertoe strekkende mededeling. Een (gevraagd) 
schriftelijk document of verklaring heeft de Klachten-
commissie op tijd ontvangen als deze voor het eind van 
de gestelde termijn is ontvangen. Hierbij geldt dat een 
per post ontvangen stuk tijdig is als het uiterlijk op de 
laatste dag van de termijn per post is bezorgd en bin-
nen één week hierna is ontvangen.

5.13 De Klachtencommissie brengt schriftelijk advies 
uit aan de Verzekeraar en zendt dit in afschrift gelijktij-
dig aan de belanghebbenden. De Verzekeraar is ver-
plicht binnen vier weken een beslissing te nemen over 
dit advies en deze beslissing schriftelijk aan de be-
langhebbenden kenbaar te maken. Hierbij informeert 
de Verzekeraar de belanghebbenden over de mogelijk-
heden om deze beslissing bij de rechter aan te vechten. 
Wanneer het oordeel van de Verzekeraar voor de klager 
niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan 
kan de Werknemer dan wel de Verzekeringnemer zich 
wenden tot het KiFiD. Het KiFiD is een door de Minister 
erkende geschilleninstantie voor financiële diensten 
en producten. De klacht wordt in eerste instantie voor-
gelegd aan de ombudsman. Deze zal via bemiddeling 
tot een oplossing van het geschil proberen te komen. 
Leidt de bemiddeling door de ombudsman niet tot 
een oplossing van de klacht dan kan de klacht worden 
voorgelegd aan de Geschillencommissie van het KiFiD. 

De Verzekeraar heeft zich verplicht zich te conforme-
ren aan het bindende advies van de geschillencommis-
sie. Indien een klacht bij de rechter is ingediend zal het 
KiFiD daar niet opnieuw een oordeel over uitspreken.

Artikel 6 Bescherming persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader 
over te leggen persoonsgegevens worden door de 
Verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en 
uitvoeren van overeenkomsten, ter voorkoming en 
bestrijding van fraude jegens financiële  instellingen, 
voor statistische analyse en ter voldoening aan wet-
telijke verplichtingen. De Verzekeraar heeft de verwer-
kingen van persoonsgegevens gemeld bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens. Iedere verwerking van 
persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens en vindt op behoor-
lijke en zorgvuldige wijze plaats. Dit betekent dat de 
Verzekeraar alleen de gegevens verwerkt die nodig zijn 
en dat de verzamelde persoonsgegevens niet langer 
worden bewaard dan noodzakelijk is. De Verzekeraar 
streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid 
en volledigheid van de persoonsgegevens te waarbor-
gen. Door Verzekeraar worden technische maatregelen 
genomen en beheersprocedures gebruikt om de per-
soonsgegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk 
te houden. Gegevens over de gezondheid worden extra 
zorgvuldig verwerkt. De systemen van de Verzekeraar 
zijn zodanig beveiligd dat onbevoegden geen toegang 
hebben tot de persoonsgegevens. De Werknemer heeft 
het recht van inzage en correctie in zijn persoonsgege-
vens. 
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