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Regres Volmachten Inkomen
Procedure
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U levert bij onze afdeling Regres een overdrachtsdocument regres aan en u stuurt de uitvraagbrief naar uw klant.
In de bijlage treft u deze documenten aan. 

Proces regres
• De uitvraagbrief stuurt u naar de klant, met het verzoek deze informatie rechtstreeks naar de afdeling Regres 

te mailen.
• U mailt het gevulde “Overdrachtsdocument regres Verzuim Volmachten”, met een kopie van de polis & voorwaarden 

naar onze afdeling Regres.
• U krijgt regelmatig van onze afdeling Regres een update van de stand van zaken met betrekking tot de te verhalen 

bedragen.
• Gedurende de regres periode keert u conform dekking uit, aan uw relatie.
• Onze afdeling regres maakt aan u, de volmachtnemer, de verhaalde schade over, inclusief het nettoloon deel binnen 

de eigen risico periode, vermeerderd met redelijkerwijs gemaakte re-integratiekosten van uw cliënt.
• U keert het netto loon deel binnen de eigenrisicoperiode uit aan uw klant. De overige regres gelden brengt u in 

mindering op de reeds uitgekeerde schades.

Onderstaand vindt u de correspondentie gegevens. 

Achmea I Schade & Inkomen
Afdeling Regres
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoonnummer 088 462 03 10
E-mail sz.regres@achmea.nl

mailto:sz.regres%40achmea.nl?subject=
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Voorwaarden
• Onze afdeling Regres maakt, na ontvangst van de door uw klant aangeleverde informatie een kosten-/batenanalyse 

en beoordeelt de mogelijkheid om de nettoloonschade van de werkgever te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.  
Zij hanteert een drempelbedrag van € 500. Beneden dit bedrag wordt er geen regreszaak gestart.

• Van deze beoordeling ontvangt uw klant een brief. Bij een positieve uitkomst kan het zijn dat onze afdeling Regres uw 
klant vraagt nog een aantal aanvullende documenten op te sturen. Wanneer de afdeling Regres besluit geen zaak te 
starten, licht zij dat toe in een e-mail aan u en uw klant.Zowel u als uw klant worden hier over bericht.

De volgende schade willen we verhalen:
1. Het netto loon van de werknemer;
2. Ook in de eigenrisicoperiode van de verzuimverzekering;
3.  Vermeerderd met de redelijkerwijs gemaakte re-integratiekosten.

Als uw klant niet meewerkt aan de regrespoging:
Als de klant geen medewerking verleent, kunt u een sanctie opleggen. Bij de sanctie ‘het stoppen van de schade uit-
kering’, vervalt mogelijk ook voor Achmea de aanleiding voor regres. 
De reden hiervan is dat er geen uitkering heeft plaatsgevonden of dat de drempel niet is gehaald. 
Wanneer de verzekerde niet meewerkt, is de normale procedure: uitkering stopzetten en uitgekeerde bedragen vanaf de 
eerste ziektedag terugvorderen.

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K.nr. 08053410

Vragen?
Neemt u dan gerust contact op met onze Volmachtspecialisten Inkomen.

René van Harrewijn-Korrûbel
06 511 42 304
rene.harrewijn@achmea.nl

Sergio Petrone
06 13239894
sergio.petrone@achmea.nl

mailto:rene.harrewijn%40achmea.nl?subject=
mailto:sergio.petrone%40achmea.nl?subject=
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Gegevens volmacht

Contactpersonen     

E-mailadres(sen)     

Telefoonnummer(s)    

Gegevens werkgever

Naam        

Contactpersoon     

E-mail        

Telefoonnummer     

Polisnummer      

Dekking 1e & 2e jaar    

Wg lasten       

Eigenrisico      

*Toevoegen voorwaarden, door volmacht.

Regres Verzuim Volmachten
Overdrachtsdocument



4 van 4

Gegevens werknemer

Naam        

Geboortejaar      

1e dag arbeidsongeschiktheid 

Melddatum mogelijk regres

Datum melding mogelijk regres door wg bij volmacht (dd/mnd/jr)  

Mogelijke oorzaak datum             
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