
Regres
Verhaal van schade bij derden

Het recht in eigen hand met Sazas
U houdt uw onderneming draaiende samen met 

uw werknemers. Het is vervelend als één van 

uw werknemers arbeidsongeschikt raakt. Nog 

vervelender is het als de arbeidsongeschiktheid is 

ontstaan door toedoen van een ander (bijvoorbeeld 

door een verkeersongeluk). Het is niet redelijk 

dat de kosten voor uw rekening komen. Gelukkig 

vindt de Nederlandse wetgever dit ook. Daarom 

is in 1996 het verhaalsrecht (regresrecht) 

ingesteld. Door middel van verhaalsrecht kan 

een gedeelte van de ontstane schade worden 

verhaald bij de verantwoordelijke partij. Voor u als 

werkgever betekent dit dat de netto loonkosten 

kunnen worden verhaald. Wel zo prettig. Het 

verhalen van schade vergt kennis van zaken en 

doorzettingsvermogen. Sazas begrijpt dat u hier 

als ondernemer weinig tijd voor vrij kunt maken. 

Daarom verhaalt Sazas voor u de kosten bij de 

verantwoordelijke partij. 

Hoe werkt het?
Als één van uw medewerkers uitvalt, geeft u de  

ziekmelding bij Sazas online door via MijnSazas  

op www.sazas.nl. Op MijnSazas kunt u bij de 

ziekmelding aangeven of de schade is ontstaan 

door toedoen van een ander. Meld het altijd aan 

Sazas als er sprake is van schade door toedoen 

van een ander, ook bij twijfel. Na uw melding nemen 

wij telefonisch contact met u op en beoordelen wij 

of de netto loonkosten kunnen worden verhaald. 

Als verhaal mogelijk is, wikkelt Sazas dat af met 

de aansprakelijke partij. Uiteraard wordt u op de 

hoogte gehouden van de uitkomst. Als de schade 

verhaald wordt, ontvangt u de netto loonkosten 

terug op uw bankrekening. 

Wat levert het mij op?
Wellicht twijfelt u of het zinvol is verhaal in te stellen. 

Verhaal is altijd zinvol. Hieronder ziet u de voordelen

Voordelen 

➔  U heeft de kans de netto loonkosten over de 

eigen risico periode weer terug te krijgen

➔  Bij succesvol verhaal wordt de ziekmelding niet 

meegenomen in de premieberekening. Zo wordt 

uw premie in de toekomst gedempt

➔  Regres instellen is kosteloos. Uitzondering 

hierbij is als werknemer herstelt binnen de 

eigenrisicoperiode

➔  Het verhalen van de schade zorgt voor een 

beperking van de schadelast. Uiteindelijk werkt 

dit ook door in de premiestelling 
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Wat kan er worden verhaald? 
Sazas verhaalt voor u het netto loon in de 

eigenrisicoperiode. Ook kunnen de kosten, 

die u maakt om de re-integratie van uw 

arbeidsongeschikte medewerker te bevorderen 

worden verhaald. Overigens kunnen niet alle 

kosten worden verhaald. Sazas beoordeelt (in 

samenspraak met u) welke kosten bij de tegenpartij 

kunnen worden verhaald. Als de medewerker langer 

ziek blijft dan de eigenrisicoperiode ontvangt u 

de loondoorbetaling van Sazas vanuit uw Sazas 

Verzuimverzekering. Hieronder ziet u een voorbeeld 

situatie waarbij de werkgever verhaal kan instellen 

op de aansprakelijke partij.

Voorbeeld 

In de zomervakantie gaat één van uw medewerkers, 

Hans met zijn gezin op vakantie naar Duitsland. In 

de stad Berlijn raken Hans en zijn gezin betrokken 

bij een verkeersongeluk. Een onoplettende Duitse 

automobilist vergeet af te remmen en rijdt achterop 

de auto van het gezin. In eerste instantie lijken alle 

inzittenden er zonder kleerscheuren vanaf te zijn 

gekomen.’s Avonds in het hotel blijkt echter, dat 

Hans steeds meer pijn in zijn nek krijgt met daarbij 

zware hoofdpijn. De arts stelt de diagnose whiplash 

en Hans gaat een revalidatieperiode tegemoet. 

Hans kan een periode niet werken.  

Uw bedrijf lijdt hierdoor schade. U kunt Sazas 

inschakelen om de netto loonkosten te verhalen 

op de verantwoordelijke partij. De kosten voor 

vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer 

kunnen niet worden verhaald. 

Wat zijn de kosten?
Het instellen van regres is kosteloos. Sazas houdt 

wel 15% provisie in op het verhaalde bedrag, met 

een minimum van € 81,00, als de werknemer binnen 

de eigenrisicoperiode herstelt.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Kijk voor meer informatie over regres op  

www.sazas.nl. Heeft u nog vragen?  

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u verder. 

U kunt ons bereiken via onze klantenservice op 

088 56 79 100. Of stuur een e-mail naar 

info@sazas.nl
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