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Voorwoord

Dagelijks ontvangen wij veel vragen over de verschillen tussen de Cardif en T@F beschermingsverzekeringen.
Er worden verschillende termen gehanteerd en dat maakt een heldere, objectieve vergelijking niet 
gemakkelijker. Daarom hebben we de verschillende producten naast elkaar gezet om tot een duidelijk 
beeld te komen.Daarbij hebben wij niet alleen de polisvoorwaarden vergeleken, maar er ook de teksten 
en uitleg uit de Nederlandse Wet én de UWV-beoordeling van het UWV bij betrokken.

In dit document wordt exact aangegeven waar de verschillen zitten; op basis daarvan kunnen consumenten
prima worden geadviseerd.

Heeft u naar aanleiding van deze vergelijking nog vragen? Wilt u precies weten waar de betreffende 
informatie vandaan komt? Zou u de gehanteerde literatuur in willen zien? Neem dan contact op met uw
accountmanager, die compleet op de hoogte is van de vergelijking en beschikt over alle bronnen waarnaar 
in de vermeldingen wordt verwezen.

Sander Franken
Directeur T@F
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Hoofdstuk 1. Algemeen

1.A. Wie zijn de partijen achter de verzekering?

De T@F Maandlastbeschermer wordt op twee manieren op de Nederlandse markt aangeboden: rechtstreeks
via T@F B.V. of onder diverse private labels zoals Funda, Fortfolio, NIA, Quarre en DIN. De verzekeraar 
achter dit product is Genworth Financial. Genworth Financial was tot voor kort een onderdeel van General
Electric (GE), in beurswaarde het één na grootste bedrijf ter wereld. GE en Genworth staan bekend als zeer
betrouwbaar en solide en hebben een uitmuntende financiële balans.

Cardif vindt dat de structuur niet transparant is en onnodig kosten met zich meebrengt voor de consument.
Dit is meer dan vreemd te noemen, gezien het feit dat uit deze vergelijking blijkt dat Cardif in het merendeel
van de gevallen een hogere premie in rekening brengt aan de verzekerde dan Genworth en dit ook nog doet
tegen een slechtere dekking. Daarnaast gaat Cardif aan het feit voorbij dat Cardif haar producten ook via
labels/inkoopcombinaties verkoopt, die hier ook een vergoeding voor ontvangen.

1.B. Voorwaarden die worden gesteld aan de verzekerde

Genworth hanteert als voorwaarden dat de verzekerde minimaal 16 uur per week werkzaamheden verricht,
niet met VUT of vervroegd pensioen is en minimaal 18 jaar en jonger dan 65 jaar is.
Voor Cardif moet de verzekerde minimaal 18 uur per week werkzaamheden verrichten, niet met VUT of 
vervroegd pensioen zijn en minimaal 18 jaar en jonger dan 60 jaar zijn.

Conclusie:
Het minimum aantal werkzame uren per week pakt bij Genworth voordeliger uit dan bij Cardif. 
Bovendien kunnen kandidaat-verzekerden tussen 60 en 65 jaar wel bij Genworth terecht, bij Cardif niet.
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1.C. Acceptatiecriteria

De acceptatieprocedure van Genworth is eenvoudig, duidelijk en transparant. Elke kandidaatverzekerde
wordt geaccepteerd voor de verzekering. Ook is er géén gezondheidsverklaring nodig; die zit dan ook niet
bij het aanvraagformulier.

De verzekerde kan uit de polisvoorwaarden opmaken wanneer er wel of geen dekking is en onder welke
voorwaarden hij/zij in aanmerking komt voor een uitkering. Genworth hanteert de volgende uitsluitingen 
bij bestaande aandoeningen:

Polisvoorwaarden Genworth:

2.6 Uitsluitingen
• Als u in het jaar vóór de ingangsdatum van de verzekering een huisarts of specialist heeft

geraadpleegd voor een aandoening of ziekte, dan heeft u voor deze aandoening of ziekte
geen recht op een uitkering gedurende de looptijd van de verzekering. Ook niet als de
oorzaak van de ziekte of aandoening het directe of indirecte gevolg daarvan is.

• Als u in het jaar vóór de ingangsdatum van de verzekering op de hoogte was of had
kunnen zijn van een aandoening of ziekte, dan heeft u voor deze aandoening of ziekte
geen recht op een uitkering gedurende de looptijd van de verzekering.

BRON: Polisvoorwaarden Genworth GF 01-2006

Het acceptatiebeleid van Cardif is ingewikkelder en tijdrovender. De kandidaat-verzekerde moet een 
uitgebreide gezondheidsverklaring op het aanvraagformulier invullen. Daarnaast wordt er gekeken naar 
ziektes of aandoeningen die zich openbaarden in de 60 maanden voor de ingansgdatum van de verzekering.
Deze periode is vijf keer zo lang als die van Genworth. 

Conclusie:
Genworth kent een transparant en helder acceptatiebeleid. Voor bestaande aandoeningen is duidelijk wat
wel en niet onder de dekking valt. Indien er twijfel is bij de kandidaatverzekerde kan deze altijd vooraf
door Genworth laten toetsen of deze ziekte of aandoening onder de uitsluitingen zou kunnen vallen. 
De verzekeraar kan dit dan vooraf schriftelijk bevestigen aan de verzekerde. Daarnaast geldt dat de 
zogenaamde ‘inloopperiode’ aanzienlijk korter is bij Genworth dan bij Cardif. Het acceptatiebeleid van
Cardif daarentegen is ingewikkeld en tijdrovender. Met name bij bestaande aandoeningen is niet meteen
duidelijk wat wordt gedekt. Er kan achteraf bij een schadeclaim discussie ontstaan en dat betekent voor
vele verzekerden dus schijnzekerheid.
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1.D. Looptijden, wachttijd en maximale uitkering

Genworth kent looptijden van 5,10,15, 20, 25 en 30 jaar, zowel voor verzekeringen met een maandpremie
als voor verzekeringen tegen koopsom. De verzekerde kan kiezen voor een wachttijd van 30 of 365 dagen.

Cardif biedt looptijden van 1 tot en met 30 jaar voor verzekeringen tegen koopsom en met maandpremie.
De verzekerde kan kiezen voor een wachttijd van 365 of 730 dagen; een wachttijd van 30 dagen is niet
meer mogelijk. 
Genworth keert maximaal € 168.000,00 per polis uit, bij Cardif is dat € 140.000,00.

Conclusie:
Zowel Genworth als Cardif bieden ruim voldoende mogelijkheden voor een looptijd die aansluit bij de
behoefte van de cliënt. De Maandlastbeschermer van Genworth heeft als extra voordeel dat niet alleen 
de hypotheeklasten, maar ook de vaste maandlasten (zoals gas, water, licht en huur) kunnen worden 
verzekerd. De looptijd van de hypotheek hoeft dus niet leidend te zijn voor de te kiezen looptijd van 
de verzekering.

Bij Genworth kan de verzekerde kiezen voor een wachttijd van 30 of 365 dagen, terwijl Cardif wachttijden
van 365 of 730 dagen hanteert. De korte wachttijd van een maand is voor veel mensen voordeliger of zelfs
noodzakelijk. Er zijn diverse doelgroepen die behoefte hebben aan directe inkomensopvang bij ziekte,
omdat ze al meteen inkomensverlies lijden. Dat geldt bijvoorbeeld voor zelfstandigen en voor werknemers
van wie het inkomen sterk afhankelijk is van bijvoorbeeld provisie of toeslagen voor onregelmatigheid,
ploegen of regelmatig overwerk. Voor deze groepen is de HOP van Cardif feitelijk geen optie, vanwege de
langere wachttijd.
Binnen de scherpere arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA) is het accent verlegd naar een snel(ler) herstel.
De verzekerde moet 100% meewerken aan een snelle reïntegratie, conform de regels in de Wet verbetering
Poortwachter. Deze wet heeft de kans op gehele of gedeeltelijke terugkeer in het arbeidsproces binnen 
twee jaar aanzienlijk vergroot. Uit cijfers van het UWV blijkt zelfs dat op meer dan 70% van alle ziekte-
meldingen binnen het eerste jaar de hersteld-melding volgt. Bij een wachttijd langer dan een jaar, zoals bij
Cardif, zou deze 70% dus nooit recht hebben op een uitkering.

De maximale uitkering bij Genworth ligt aanzienlijk hoger dan bij Cardif. Het verschil per polis bedraagt 20%.

1.E. Premievergelijking

In bijlage 3 worden de premies van beide verzekeraars vergeleken. Voor een eerlijke vergelijking zijn daarin
alle overeenkomende mogelijkheden van beide verzekeraars naast elkaar gezet:

Keuze looptijd: 6 mogelijkheden (5,10,15,20,25 en 30 jaar)
Keuze dekking: 2 mogelijkheden (Ziekte/Ongeval/WW of Ziekte/Ongeval)
Keuze wachtdagen: 1 mogelijkheid (365 wachtdagen)
Keuze betaling: 2 mogelijkheden (koopsom of maandpremie)

In totaal zijn er dus (6 x 2 x 1 x 2 =) 24 mogelijke combinaties binnen beide verzekeringen.

Conclusie:
Genworth is in 75% van alle mogelijke combinaties (18 van de 24) goedkoper dan Cardif. Cardif is 
bij verzekeringen tegen koopsom met een looptijd korter dan 15 jaar altijd goedkoper (zie ook 1.F). 
Genworth is goedkoper bij verzekeringen met een looptijd langer dan 15 jaar. Bij polissen tegen 
maandpremie is Genworth in alle combinaties voordeliger.
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1.F. Uitloopperiode

Genworth kent een zogenoemde uitloopperiode. Daarbij houdt de verzekerde recht op uitkering volgens de
polisvoorwaarden als hij of zij voor het einde van de looptijd van de verzekering ziek wordt, een ongeval
krijgt of onvrijwillig werkloos wordt. De gekozen wachttijd heeft daarbij géén invloed op het recht op 
uitkering. Wordt de verzekerde minimaal 30 dagen voor de einddatum ziek bij een wachttijd van 365 
wachtdagen, dan behoudt de verzekerde het recht op uitkering. De uitkering loopt door nadat de einddatum
van verzekering is verstreken en zolang de verzekerde voldoet aan de polisvoorwaarden. Vanwege de de 
uitlooperiode hebben de Genworth-verzekeringen met een korte looptijd een wat duurdere premie; daar
staat wel een betere dekking tegenover.

Cardif kent geen uitloopperiode. Dus betekent dit einddatum verzekering is ook einddatum uitkering.

Conclusie:
Genworth biedt een zeer uitgebreide dekking voor gebeurtenissen in de laatste jaren van de verzekering. 
Zo heeft een verzekerde bij Genworth nog recht op een uitkering van 60 maanden als hij/zij 30 dagen voor
de einddatum van de verzekering ziek is geworden. De dekking van Cardif blijft beperkt tot de einddatum
van de verzekering. Wordt de Cardifverzekerde 365 of 730 dagen voor einddatum van de verzekering
arbeidsongeschikt, dan heeft de verzekerde geen recht op een uitkering, afhankelijk van de gekozen 
wachttijd.

Voorbeeld 1:
De verzekerde sluit een verzekering met de looptijd van 5 jaar en een wachttijd van 365 dagen. 
De verzekerde wordt na 4 jaar arbeidsongeschikt. Bij Genworth heeft de verzekerde recht op maximaal 
60 maanden uitkering. Bij Cardif heeft de verzekerde géén recht op een uitkering.

Voorbeeld 2:
De verzekerde sluit een verzekering met de looptijd van 10 jaar en een wachttijd van 365 dagen. 
De verzekerde wordt na 7 jaar arbeidsongeschikt. Bij Genworth heeft de verzekerde recht op maximaal 
60 maanden uitkering. Bij Cardif heeft de verzekerde recht op maximaal 24 maanden uitkering.

1.G. Fiscaliteit

Het ziektedeel van de premie bij Genworth kan naar wens van de cliënt aftrekbaar worden gemaakt voor 
de inkomstenbelasting.

Het arbeidsongeschiktheidsdeel van de premie bij Cardif kan naar wens van de cliënt aftrekbaar worden
gemaakt voor de inkomstenbelasting. 

Conclusie:
Er is hier geen verschil tussen beide verzekeraars.

7



Beknopte vergelijking

Genworth Cardif

Verzekerde(n) Werknemers en zelfstandigen Werknemers

Leeftijd verzekerde bij aanvang Minimaal 18 jaar, maximaal 65 jaar Minimaal 18 jaar, maximaal 60 jaar

Maximale eindleeftijd 65 jaar 65 jaar

Vereiste aantal werkzame uren Minimaal 16 uur per week Minimaal 18 uur per week

Looptijden 5, 10, 15, 20, 25 of 30 jaar 1 t/m 30 jaar

Keuze verzekerd bedrag € 125,- t/m € 2.000,- € 125,- t/m € 2.000,-

per maand 

Wachttijd na ingangsdatum polis 30 dagen bij ziekte 30 dagen bij ziekte

bij ziekte of WW 90 dagen bij onvrijwillige 6 maanden bij onvrijwillige

werkloosheid werkloosheid

Wachttijd 30 of 365 dagen 365 of 730 dagen

Betaalwijze Koopsom of maandpremie Koopsom of maandpremie

Maximale uitkering * € 168.000,- per polis € 140.000,- per verzekerde

Maximale uitkeringsduur per 60 maanden 240 maanden of zo veel minder

claim (ziekte) * indien de (restant) looptijd van 

de polis korter is dan 240 maanden

Maximum aantal maanden Onbeperkt 240 maanden of zo veel minder

uitkering per polis (ziekte) * indien de (restant) looptijd van de 

polis korter is dan 240 maanden

Maximale uitkeringsduur per 12 maanden 12 maanden of zoveel minder

claim (WW) * indien de (restant) looptijd van de 

polis korter is dan 12 maanden.

Maximum aantal maanden 24 maanden 60 maanden of zo veel minder

uitkering per polis (WW) * indien de (restant) looptijd van de 

polis korter is dan 60 maanden.

Uitloopperiode Aanwezig Einde looptijd = einde uitkering

Fiscaliteit Premie ziekte is fiscaal aftrekbaar, Premie ziekte is fiscaal aftrekbaar,

uitkering belast in Box 1 uitkering belast in Box 1

* Het maximaal aantal maanden uitkering bij ziekte of onvrijwillige werkloosheid wordt ten alle tijden   

beperkt door het maximaal uit te keren bedrag per polis.
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Een voorbeeld:

Een cliënt wil zich verzekeren voor € 1.000,00 per maand voor de duur van 20 jaar. Het aantal 

maanden uitkering, waar de verzekerde eventueel recht op heeft, per polis is bij Genworth 168 

(€ 168.000,00 / € 1.000,00) en bij Cardif 140 (€ 140.000,00 / € 1000,00). Bij beide verzekeraars 

zijn dit dus de maximaal aantal maanden waar een verzekerde per polis recht op heeft, voor zowel 

de Ziekte als WW dekking gezamenlijk. De verzekerde ontvangt bij Cardif dus géén 240 maanden 

uitkering. Vanaf een verzekerd maandbedrag van € 583,33 kan dus nooit het maximum aantal 

maanden van 240 worden behaald, ook al is de (restant) looptijd van de polis groter dan 240 maanden.
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10

Hoofdstuk 2. Ziekte versus arbeidsongeschiktheid

2.A.1. Wat is verzekerd conform de polisvoorwaarden?

Polisvoorwaarden Genworth:

2. RECHT OP EEN UITKERING BIJ ZIEKTE OF EEN ONGEVAL
U heeft recht op een uitkering als u door ziekte of een ongeval uw eigen werkzaamheden niet 
kunt verrichten. Als u op arbeidstherapeutische basis uw eigen werkzaamheden (gedeeltelijk) 
hervat, of als u uw eigen werkzaamheden gedeeltelijk op loonwaarde hervat, blijft het recht 
op een uitkering bestaan zolang u voor de geclaimde ziekte of het ongeval onder medische 
behandeling bent.
Bent u langer dan twee jaar ziek voor eigen werkzaamheden, dan zal bij de beoordeling van 
het recht op een vervolguitkering worden gekeken of u werkzaamheden kunt verrichten 
waartoe u gezien uw ervaring, opleiding of scholing in staat bent. Zolang u in het geheel niet 
in staat bent te werken blijft uw recht op een vervolguitkering bestaan.

2.2 Wanneer heeft u recht op een uitkering?
Voor ziekte of een ongeval heeft u recht op een uitkering als uw claim aan de volgende 
voorwaarden voldoet:
1. U kunt geheel of gedeeltelijk niet werken door ziekte of ongeval zoals beschreven in 

artikel 2.
2. U bent onder medische behandeling voor de geclaimde ziekte, of voor het lichamelijk 

letsel als gevolg van het ongeval.
3. De door u geclaimde ziekte, of het door een ongeval veroorzaakte lichamelijk letsel, is 

medisch objectiveerbaar.
4. Voordat u ziek werd of voordat u het ongeval had, werkte u minstens 16 uur per week 

op grond van een arbeidsovereenkomst, een ambtelijke aanstelling, of als zelfstandig 
ondernemer.

BRON: Polisvoorwaarden Genworth GF 01-2006

Genworth gaat uit van ziekte in plaats van arbeidsongeschiktheid. Belangrijk criterium is dat het om een
medisch objectiveerbare ziekte gaat, waarvoor de verzekerde onder medische behandeling is. Daardoor zijn
de uitsluitingvoorwaarden van de polis helder. Medisch niet objectiveerbare aandoeningen zijn expliciet 
uitgesloten. Wordt door de behandelaar(s) bevestigd dat verzekerde onder behandeling is voor een ziekte 
die aanleiding geeft tot arbeidsongeschiktheid, dan zal de claim op medische gronden kunnen worden 
gehonoreerd.

Juist daarom wordt ook uitgegaan van de gegevens van de behandelaar(s) van verzekerde en niet van een
eventueel oordeel van een uitvoeringsinstelling als het UWV. Het UWV komt namelijk pas na twee jaar in
beeld wanneer de zogenoemde WIA-keuring zal gaan plaatsvinden. Bovendien kan op basis van de gegevens
van de WIA-keuring niet goed worden beoordeeld in hoeverre de claim onder de uitsluitingclausules van de
polisvoorwaarden valt. Daarnaast is de beoordeling van een uitvoeringsinstelling sterk afhankelijk van de
wetgever die de keuringsvoorwaarden kan veranderen.

Uiteraard is een bevestiging van de behandelaar(s) dat verzekerde ziek is alleen niet voldoende voor toekenning
van een ziekteclaim. De claim kan immers verzekeringtechnisch nog steeds worden afgewezen als er bijvoor-
beeld sprake is van verzwijging, of als de ziekte niet is ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.

Bij een combinatie van ziektebeelden of aandoeningen wordt uitgegaan van de ziekte of aandoening die 
tot de meeste beperkingen voor eigen arbeid aanleiding geeft. Dat is de eerste twee jaar in het algemeen
voldoende om te beoordelen of er nog sprake is van enige arbeidsgeschiktheid voor eigen arbeid.
Uitgangspunt blijft wel altijd de ziekte of aandoening waarom geclaimd wordt.



Polisvoorwaarden Cardif:

Art. 20 Verzekerde dekking:
b.Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde rechtstreeks en uitsluitend door de 

gevolgen van een lichamelijke ziekte en/of ongeval ongeschikt is tot het verrichten van 
werkzaamheden. Deze lichamelijke ziekte of aandoening dient algemeen in de reguliere 
geneeskunde erkend te zijn en uitsluitend medisch, en middels objectieve maatstaven 
gemeten bevindingen, vastgesteld te zijn.

c. Aanvullend op het gestelde in lid b van dit artikel zijn de volgende psychiatrische 
aandoeningen verzekerd:
psychotische stoornissen;
bipolaire stoornissen;
angst- en depressieve stoornissen met een GAF-score van 50 of minder zoals gespecificeerd 
binnen de DSM-IV TR
of een mengvorm van meerdere van deze ziektebeelden. Deze psychiatrische aandoeningen 
dienen definitief gediagnosticeerd te zijn binnen de DSM-IV TR en dienen hun oorzaak te 
hebben in de periode na de ingangsdatum van deze module.

BRON: Polisvoorwaarden CARDIF HOP 0106

Cardif gaat uit van dekking uitsluitend bij een lichamelijke, medisch objectiveerbare ziekte of aandoening.
Een niet lichamelijke ziekte die wel medisch te objectiveren is (denk hierbij aan psychische klachten) is dan
niet verzekerd.

Conclusie:
Genworth hanteert een ruimere begripsomschrijving als het gaat om het vaststellen van de ziekte of
aandoening. Genworth toetst een claim op medische objectiveerbaarheid en maakt geen onderscheidt 
tussen lichamelijke en niet lichamelijke medische objectiveerbaarheid. Het medisch kunnen objectiveren
van de ziekte of aandoening is voldoende om aan de polisvoorwaarden te voldoen.
Cardif maakt wel onderscheid tussen lichamelijk en medisch objectiveerbaar en alleen medisch objectiveer-
baar. Medisch objectiveerbare ziektes of aandoeningen zonder lichamelijke kenmerken zijn uitgesloten van
dekking. Denk hierbij aan alle psychische klachten, lage rugpijn of aspecifieke rugklachten.
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2.A.2. Hoe wordt omgegaan met rugklachten?

Genworth stelt geen aanvullende eisen als de ziekte of de aandoening het gevolg is van rugklachten of 
ruggerelateerde aandoeningen. Hierdoor zijn ziektes of klachten zoals spit gewoon verzekerd.

Polisvoorwaarden Cardif:

Art. 24 Uitsluitingen bij arbeidsongeschiktheid:
Geen recht op uitkering bestaat indien:
d. de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van aandoeningen aan de wervelkolom,

tenzij verzekerde aantoont door het overleggen van radiologisch en/of medisch
bewijs van afwijking dat de aandoening de oorzaak is van de arbeidsongeschiktheid.

BRON: Polisvoorwaarden CARDIF HOP 0106

Conclusie:
Genworth kent ook hier een ruimer claimbeoordelingsbeleid dan Cardif. Als medisch objectiveerbare 
rugklachten leiden tot het in zijn geheel of gedeeltelijk niet kunnen uitvoeren van de eigen werkzaam-
heden, dan heeft de verzekerde bij Genworth recht op een volledige uitkering. Dat hoeft niet te worden
aangetoond met radiologisch bewijs of een ander medisch bewijs van afwijking. Bij Cardif moeten de 
rugklachten wel zodanig bewezen worden voordat de verzekerde eventueel recht heeft op een uitkering. 
De klachten moeten immers leiden tot een minimaal arbeidsongeschiktheidspercentage van 35%.

BELANGRIJK OM TE WETEN: De rug (en ruggerelateerde klachten) is met 20% van alle WAOoorzaken
een van de belangrijkere bronnen van arbeidsongeschiktheid (BRON: AO cijfers t/m september 2005 van
het UWV).
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2.A.3. Hoe wordt omgegaan met psychische klachten?

Zoals in 2.A.1. omschreven dekt Genworth alle ziekten en aandoeningen, mits medisch objectiveerbaar. 
Ook psychische klachten zijn medisch objectiveerbaar en dus gedekt. Genworth is namelijk van mening 
dat uitsluiten van het overgrote deel van psychische klachten onacceptabel is voor de verzekerde. 
Genworth stelt voor psychische klachten wel een aanvullende voorwaarde:

Polisvoorwaarden Genworth:

2.3 Aanvullende voorwaarden voor een recht op een uitkering bij bepaalde ziektes
Bij de volgende ziektes en aandoeningen gelden aanvullende voorwaarden:

• Bij psychiatrische aandoeningen, mentale inzinkingen, overspannenheid, stress of
stressgerelateerde aandoeningen, heeft u alleen recht op een uitkering als u onder 
behandeling bent bij een psycholoog of psychiater.

BRON: Polisvoorwaarden Genworth GF 01-2006

Psychiatrische diagnoses zijn meestal gebaseerd op het DSM IV. DSM is een afkorting van 'Diagnostic and
Statistical Manual of mental disorders' (IV staat voor de vierde editie). Dat is een gezaghebbend handboek
voor psychiaters, waarin precies staat onder welke voorwaarden zij bij iemand een bepaalde psychiatrische
diagnose kunnen stellen. DSM-IV bevat ongeveer 800 diagnoses, die samen het gehele gebied van de 
psychiatrie bestrijken. DSM-IV deelt al die diagnoses systematisch in naar onderlinge verwantschap en 
categorieën. En, wat belangrijk is, DSM-IV is op dit moment het meest gezaghebbende classificatiesysteem 
in de psychiatrie.

Dat betekent dat iedere psychiater die een rapport over iemand schrijft, daarin het systeem van DSM-IV
moet toepassen en zo mogelijk een diagnose volgens DSM-IV moet stellen.

Een psychiatrisch rapport waarin niets staat over de toepassing van DSM-IV hoeft de verzekerde niet te
accepteren. De psychiater die dat rapport heeft geschreven moet zijn werk overdoen. Dat is mening van 
het Centraal Medisch Tuchtcollege. Als bij de verzekerde een diagnose is gesteld met als uitgangspunt het 
DSM-IV handboek, dan betekent dit dat de klachten van de verzekerde medisch objectiveerbaar zijn - en 
dus onder de dekking van de Genworthverzekering vallen.

De enige drempel voor psychische aandoeningen is de vraag of verzekerde onder behandeling is bij een
reguliere psycholoog en/of psychiater. Met andere woorden: de huisarts moet de ernst van de psychische
klachten dusdanig ernstig hebben beoordeeld dat een verwijzing op zijn plaats is. Overbelasting, burn-out,
fobieën, etc. vallen dus zonder meer onder de dekking en niet alleen de zeer ernstige psychiatrische 
aandoeningen.
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Polisvoorwaarden Cardif:

Art. 20 Verzekerde dekking:
b. Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde rechtstreeks en uitsluitend 

door de gevolgen van een lichamelijke ziekte en/of ongeval ongeschikt is tot het 
verrichten van werkzaamheden. Deze lichamelijke ziekte of aandoening dient 
algemeen in de reguliere geneeskunde erkend te zijn en uitsluitend medisch, en 
middels objectieve maatstaven gemeten bevindingen, vastgesteld te zijn.

c. Aanvullend op het gestelde in lid b van dit artikel zijn de volgende psychiatrische 
aandoeningen verzekerd:
psychotische stoornissen;
bipolaire stoornissen;
angst- en depressieve stoornissen met een GAF-score van 50 of minder zoals 
gespecificeerd binnen de DSM-IV TR
of een mengvorm van meerdere van deze ziektebeelden. Deze psychiatrische 
aandoeningen dienen definitief gediagnosticeerd te zijn binnen de DSM-IV TR en 
dienen hun oorzaak te hebben in de periode na de ingangsdatum van deze module.

BRON: Polisvoorwaarden CARDIF HOP 0106

Bij Cardif gaat het in de voorwaarden om een lichamelijke ziekte en/of ongeval. Het accent in deze ligt dan
ook op het woord lichamelijk. Psychische - dus niet lichamelijke klachten - zijn uitgesloten van dekking.
Alleen de in artikel 20 c benoemde drie psychiatrische aandoeningen (die zijn vastgelegd in het DSM-IV
handboek) zijn bij Cardif te verzekeren:
1. psychotische stoornissen;
2. bipolaire stoornissen;
3. angst- en depressieve stoornissen met een GAF-score van 50 of minder zoals gespecificeerd binnen 

de DSM-IV TR
of een mengvorm van meerdere van deze ziektebeelden.

Conclusie:
Genworth kent voor psychische klachten een veel ruimer claimbeoordelingsbeleid dan Cardif. Bij Genworth
zijn alle psychische klachten gedekt, mits de verzekerde onder behandeling is van een psycholoog of 
psychiater. Dit betekent dat naast alle reguliere psychische klachten die er zijn, ook alle klachten 
beschreven in het DSM-IV handboek verzekerd zijn. De gezaghebbende norm DSM-IV is niet alleen een
onafhankelijke, internationale norm, ook zijn in het handboek meer dan 800 psychische klachten en 
ziektebeelden beschreven. Cardif dekt alleen drie ‘ zware’ psychiatrische aandoeningen, te weten: 
psychoses, schizofrenie of ernstige depressie en angsten. Een GAF-score van minder dan 50 houdt namelijk
in dat het om een ernstige depressie gaat of andere zeer ernstige psychiatrische stoornis. (Zie bijlage 1:
GAF-scorelijst uit het DSM-IV handboek).

BELANGRIJK OM TE WETEN: De belangrijkste bron van arbeidsongeschiktheid – ongeveer 32% van alle
WAO oorzaken in 2005 (BRON: AO cijfers t/m september 2005 van het UWV) - is van psychische aard.
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2.B. Claimbeoordeling en dekking in de eerste twee jaar

Polisvoorwaarden Genworth:

2. RECHT OP EEN UITKERING BIJ ZIEKTE OF EEN ONGEVAL
U heeft recht op een uitkering als u door ziekte of een ongeval uw eigen werkzaamheden 
niet kunt verrichten. Als u op arbeidstherapeutische basis uw eigen werkzaamheden 
(gedeeltelijk) hervat, of als u uw eigen werkzaamheden gedeeltelijk op loonwaarde hervat, 
blijft het recht op een uitkering bestaan zolang u voor de geclaimde ziekte of het ongeval 
onder medische behandeling bent.

BRON: Polisvoorwaarden Genworth GF 01-2006

Genworth gaat ervan uit dat de verzekerde in de zogeheten ziektewet periode (de eerste 104 weken nadat
de eerste verschijnselen van de ziekte zijn ontstaan) zijn of haar eigen werkzaamheden, in zijn geheel of
gedeeltelijk niet kan uitvoeren. Dus als de verzekerde door ziekte niet meer in staat is, in zijn geheel of
gedeeltelijk, de eigen werkzaamheden te verrichten, behoudt de verzekerde recht op een volledige uitkering
van het verzekerde bedrag. Ook als de verzekerde niet in staat is de eigen werkzaamheden te verrichten,
maar wel andere (passende) werkzaamheden, blijft de eerste twee jaar recht op een volledige uitkering
bestaan. Genworth hanteert voor het begrip ‘gedeeltelijk’ geen minimaal afkeuringspercentage dat 
noodzakelijk zou moeten zijn om in aanmerking te komen voor een uitkering.

Polisvoorwaarden Cardif:

Art. 21 Verzekeringsuitkering:
a. Het recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid bestaat, met inachtneming van de 

eigen risico periode zoals vermeld op het polisblad:
1. indien verzekerde voor tenminste 35% van het aantal contractuele werkuren per 

week arbeidsongeschikt is voor zijn werkzaamheden conform de wettelijke 
bepalingen inzake arbeidsreïntegratie (uitgevoerd door Arbodienst of particulier 
reïntegratiebedrijf) tot het moment dat verzekerde gekeurd is in het kader van de 
Nederlandse wetten inzake de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, gedurende een 
periode van maximaal 24 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van arbeids-
ongeschiktheid.

b. het verzekerd bedrag wordt volledig uitgekeerd bij een arbeidsongeschiktheid van 80% 
of hoger, conform lid a van dit artikel. Het verzekerd bedrag wordt gedeeltelijk 
uitgekeerd bij een arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80%, waarbij voor de berekening 
van het exact uit te keren maandbedrag het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag 
wordt vermenigvuldigd met het exact vastgestelde percentage van arbeidsongeschikt-
heid, conform lid a van dit artikel.

BRON: Polisvoorwaarden CARDIF HOP 0106
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Cardif gaat ervan uit dat de verzekerde in de zogeheten ziektewetperiode (de eerste 104 weken nadat de
eerste verschijnselen van de ziekte zijn ontstaan) minimaal voor 35% niet in staat is te werken. Voor de
beoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage gaat men uit van de wettelijke bepalingen inzake
arbeidsreïntegratie (uitgevoerd door Arbodienst of particulier reïntegratiebedrijf).

De wettelijke bepalingen inzake arbeidsreïntegratie gaan er van uit dat de verzekerde spoedig terug dient te
keren in het arbeidsproces. Kan dat niet (meer) op basis van de eigen werkzaamheden, dan dient passend
werk te worden gezocht en aangeboden door de werkgever. Zowel werknemer als werkgever zijn verplicht
hieraan mee te werken, op straffe van óf een langere loondoorbetalingsverplichting (werkgever) óf een
geheel of gedeeltelijk verlies van het recht op een uitkering (werknemer).

De wettelijke bepalingen inzake arbeidsreïntegratie, uitgevoerd door de Arbodienst of particulier
reïntegratiebedrijf, houden het volgende in:

Op 1 april 2002 is de nieuwe Wet verbetering Poortwachter ingegaan. Deze wet heeft als doel om te 
voorkomen dat er mensen onnodig de WAO (nu WIA) in gaan. Dit gebeurt door werkgevers en werknemers
te verplichten om in de verzuimperiode (de eerste 104 weken van de ziekte) actief te werken aan 
reïntegratie. Het kwam vóór 2002 nog geregeld voor dat werknemers maandenlang ziek thuiszaten zonder
dat er iets gebeurde. Met de Wet verbetering Poortwachter lijkt hier een positieve verandering in te zijn
gekomen. Met de Poortwachter wordt het UWV bedoeld, die de werknemer alleen toegang tot de WIA 
mag geven als hij of zij daar ook daadwerkelijk recht op heeft. De Wet verbetering Poortwachter omschrijft
nauwkeurig wat de verschillende partijen moeten doen bij ziekte van een werknemer. De werkgever wordt
verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en reïntegratie van de zieke werknemer. Ook de 
werknemer zal er alles aan moeten doen om reïntegratie mogelijk te maken. Hier hoort ook bij dat de 
werknemer moet meewerken aan het accepteren van passend werk als hij/zij tot deze werkzaamheden 
in staat is. De werkgever moet passend werk mogelijk maken en indien dit niet mogelijk is, passend werk 
zoeken voor de werknemer bij een andere werkgever.

Wat is passende arbeid in de Wet verbetering Poortwachter?
In de Wet verbetering Poortwachter wordt onder passende arbeid verstaan ‘alle arbeid die voor de krachten
en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geeste-
lijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd’. Passend werk is dus werk dat de werknemer binnen
zijn beperkingen nog wel zou kunnen doen en dat lichamelijk, psychisch en sociaal passend is. Het begrip
passende arbeid is overgenomen uit de Werkloosheidswet.
Per situatie zal aan de hand van concrete omstandigheden beoordeeld moeten worden wat passend is. 
De eerste jurisprudentie leert dat passende arbeid een ruim begrip is. Hoe langer het verzuim duurt, hoe
meer werk als passend zal worden beschouwd. Iemand met een HBO-opleiding kan uiteraard eerst gaan
zoeken naar een passende baan op HBO-niveau. Is deze niet te vinden, dan wordt na een half jaar een
MBO-baan ook als passende arbeid beoordeeld.
Hetzelfde geldt voor reisafstand en werktijden. Naarmate de arbeidsongeschiktheid langer duurt en/of
terugkeer in eigen arbeid minder waarschijnlijk is, mogen van werknemers ten aanzien van passendheid van
het werk meer concessies worden verlangd. 

BRON: Wet verbetering Poortwachter
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Een voorbeeld:
Bedrijfsmanager Peter (HBO-opleiding) geeft leiding aan dertig teamleiders die weer 150 schoonmakers 
in verschillende bedrijven aansturen. Het logistieke planningswerk en alle personele perikelen zijn hem 
te zwaar geworden. Hij is psychisch niet meer belastbaar voor de volledige functie als bedrijfsmanager. 
Vanaf de eerste dag verzuim mag bekeken worden welke taken hij nog wel zou kunnen doen (dus 
aangepast takenpakket).
Is Peter na een jaar verzuim nog altijd afwezig, dan is de baan als schoonmaker ook voor hem passend
geworden. De werkgever doet er verstandig aan om Peter ook daadwerkelijk de schoonmaakwerkzaam-
heden aan te bieden. De werkgever loopt namelijk het risico dat, als er wel passende arbeid in het bedrijf
aanwezig is maar niet wordt aangeboden, vanuit een poortwachtersanctie een jaar extra het loon moet
worden doorbetaald. Pas daarna zal de WIA-beoordeling volgen.

BRON: Werken wie werken kan, een uitgave van Kluwer

Conclusie:
Genworth hanteert de eerste 104 weken van de ziekte een zeer ruim claimbeoordelingsbeleid. Genworth
gaat enkel en alleen uit van de eigen werkzaamheden (werkzaamheden die de verzekerde verrichtte direct
voorafgaand aan de ziekte). De verzekerde heeft recht op een volledige uitkering van het verzekerde
maandbedrag bij het in zijn geheel of gedeeltelijk (er is geen minimum percentage noodzakelijk) niet 
kunnen uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden door de ziekte, aandoening of het ongeval. Bij Cardif
heeft de verzekerde recht op een uitkering bij minimaal 35% arbeidsongeschiktheid voor het uitvoeren van
werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn niet alleen het werk dat de verzekerde verrichte voorafgaand
aan zijn arbeidsongeschiktheid, maar ook de werkzaamheden die voldoen aan de wettelijke bepalingen
inzake arbeidsreïntegratie. Men kijkt dus ook naar passende werkzaamheden.
Voor verzekerden pakt het Cardif-product aanzienlijk slechter uit dan de Genworthverzekering. Bovendien
hebben verzekerden bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid bij Cardif slechts recht op een gedeeltelijke 
uitkering van het verzekerde bedrag. Het afkeuringpercentage bepaalt de uiteindelijke hoogte van de 
uitkering. Slechts bij een arbeidsongeschiktheidpercentage van 80% of meer heeft de verzekerde bij Cardif
recht op een volledige uitkering. Wordt een lager afkeuringpercentage vastgesteld, dan ontvangt de 
verzekerde een uitkering naar rato. Uitgekeerd wordt het verzekerde bedrag vermenigvuldigd met het 
vastgestelde afkeuringpercentage. 
Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan het uitkeren van slechts een deel van het verzekerde
bedrag leiden tot een aanzienlijk inkomensverlies. De Wet stelt namelijk dat wanneer de arbeidsongeschikt-
heid langer duurt, meer werk en de daarbij horende (arbeids)voorwaarden als passend mogen worden
beschouwd. Zo kan de werkgever de werknemer lager geschoold werk aanbieden wat weer kan leiden tot
een lagere salarisinschaling en dus een lager loon. Ook kan de werknemer worden verplicht verder te reizen
voor zijn werk of op andere, minder gunstige, werktijden te gaan werken. Al deze factoren kunnen een
extra daling van de inkomsten met zich meebrengen. 

Bij beide verzekeraars hebben werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis geen invloed op de 
beoordeling van de ziekte of de arbeidsongeschiktheid.
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2.C. Claimbeoordeling en dekking vanaf het derde jaar

Polisvoorwaarden Genworth:

2. RECHT OP EEN UITKERING BIJ ZIEKTE OF EEN ONGEVAL
Bent u langer dan twee jaar ziek voor eigen werkzaamheden, dan zal bij de beoordeling van het
recht op een vervolguitkering worden gekeken of u werkzaamheden kunt verrichten waartoe u
gezien uw ervaring, opleiding of scholing in staat bent. Zolang u in het geheel niet in staat bent 
te werken blijft uw recht op een vervolguitkering bestaan.

BRON: Polisvoorwaarden Genworth GF 01-2006

Bij Genworth is na twee jaar ziekte bepalend voor het continueren van de claim de vraag of betrokkene 
voor 80-100% arbeidsongeschikt is voor passende arbeid. Voor Genworth is het begrip ‘passende arbeid’:
rekening houden met het opleidingsniveau, ervaring en bekwaamheden van de verzekerde. Alleen functies
die hoogstens één ARBI-niveau (functieniveau) lager liggen dan de oorspronkelijke functie kunnen als 
passend worden beschouwd. (Zie bijlage 2: functieniveaulijst.)

Of er sprake is van passende functies, kan worden bepaald aan de praktijksituatie als verzekerde is 
gereïntegreerd in arbeid of als er een keuring in het kader van de WIA heeft plaatsgevonden. De praktische
functie of de door het UWV beoordeelde gangbare functies worden dan beoordeeld op hun passendheid. 
Bij de geringste twijfel zal hiervoor een arbeidsdeskundige beoordeling plaatsvinden door een arbeids-
deskundige van Cunningham Lindsey Nederland om de onafhankelijkheid te waarborgen. Het mag duidelijk
zijn dat het criterium passende arbeid vele malen beter is dan het door het UWV gehanteerde criterium van
gangbare arbeid.

Daarnaast geldt dat ofschoon de navolgende omschrijving niet is opgenomen in de polisvoorwaarden,
Genworth de volgende omschrijving hanteert als beleid in geval van een schadeclaim:
Indien de verzekerde voor 45% of meer arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV en deze 
beoordeling beter uitvalt dan de beoordeling op basis van 80-100% voor passende arbeid blijft het recht
op uitkering bestaan. Ook als er sprake is van arbeidstherapie zal de uitkering worden voortgezet.

Cardif hanteert de volgende omschrijving:

Polisvoorwaarden Cardif:

Art. 21 Verzekeringsuitkering:
a. nadat verzekerde gekeurd is in het kader van de Nederlandse wetten inzake de

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hierbij voor tenminste 35% arbeidsongeschikt is 
verklaard. In dat geval zal verzekeraar voor elke volle maand van arbeidsongeschikt een 
uitkering doen conform artikel 22.

b.het verzekerd bedrag wordt volledig uitgekeerd bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of 
hoger, conform lid a van dit artikel. Het verzekerd bedrag wordt gedeeltelijk uitgekeerd bij 
een arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80%, waarbij voor de berekening van het exact uit 
te keren maandbedrag het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag wordt vermenigvuldigd 
met het exact vastgestelde percentage van arbeidsongeschiktheid, conform lid a van dit artikel.

BRON: Polisvoorwaarden CARDIF HOP 0106
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Cardif volgt dus na de ziektewetperiode het oordeel van het UWV. Het oordeel van het UWV komt als 
volgt tot stand:
Allereerst heeft de minister opdracht gegeven aan het UWV om veel strenger de reïntegratieinspanningen
van werkgever en werknemer te beoordelen. Ook zal een veel grotere nadruk komen te liggen op het 
zogenoemde demedicaliseren. Het gebeurt te vaak dat verzuim door niet-medische oorzaken (bijvoorbeeld
een arbeidsconflict) alsnog een medische grond krijgt (psychische ziekte). Het UWV mag alleen de 
inkomensachteruitgang door medische oorzaken in aanmerking laten komen voor een WIA-uitkering.
Er zullen dus meer eisen worden gesteld aan de medische onderbouwing van de arbeidsongeschiktheid. 
In het verleden bleek te vaak dat de WAO-instroom is ontstaan door niet-medische oorzaken. Denk hierbij
aan de gevolgen van een echtscheiding, een arbeidsconflict of problemen als gevolg van onvoldoende 
sociale vaardigheden of scholing om het werk te verrichten.

De beoordeling van de reïntegratie-inspanningen is streng. Mochten de reïntegratieinspanningen door het
UWV als onvoldoende worden beoordeeld, dan heeft dit gevolgen voor het tijdstip van de WIA-keuring of
voor de hoogte van de WIA-uitkering. Het UWV kan de werkgever verplichten om het loon nog maximaal
één jaar door te betalen. Van een werknemer kan een deel of de gehele uitkering worden geweigerd.

Na twee jaar ziekte en bij voldoende reïntegratie-inspanningen van werkgever en werknemer zal de 
volgende WIA-beoordeling plaatsvinden:

STAP 1: De medische keuring
Bij de arbeidsongeschiktheidskeuring bekijkt allereerst de verzekeringsarts de medische situatie van 
betrokkene en zijn/haar belastbaarheid. De arts stelt dus vast wat de gezondheidsklachten en de 
mogelijkheden tot werken zijn. Dat doet hij aan de hand van een zogenoemde functionele mogelijkheden
lijst (FML). Op deze lijst staan zes beoordelingspunten: persoonlijk functioneren, sociaal functioneren, 
aanpassing aan fysieke omgevingseisen (de werkplek), dynamische handelingen (bewegen), statische 
houdingen en werktijden.

STAP 2: De beoordeling
Als de verzekeringsarts heeft vastgesteld dat er wel mogelijkheden zijn om te werken, wordt de betrokkene
uitgenodigd voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Alleen als de arts vindt dat betrokkene helemaal
niet meer kan werken, vindt dit gesprek niet plaats. Dan kan betrokkene direct volledig arbeidsongeschikt
worden verklaard.
Als nieuw hulpmiddel om de zogenoemde duurzaamheid vast te stellen komt er ook een nieuwe nog op te
stellen lijst met ziektebeelden met de gebruikelijke hersteltermijn. De functionele mogelijkheden lijst (FML)
die door de verzekeringsarts is vastgelegd, wordt gematched met de verschillende functies op de arbeids-
markt. In het zogenoemde CBBS-systeem zijn zo’n 7.500 functiebeschrijvingen opgenomen. Per functie moe-
ten er minimaal drie arbeidsplaatsen zijn om opgenomen te kunnen worden als functie.

STAP 3: Het arbeidsongeschiktheidspercentage
De arbeidsdeskundige kijkt dus welke functies betrokkene theoretisch, gezien de beperkingen, nog wel zou
kunnen vervullen. Het verschil tussen wat hij/zij nog zou kunnen doen (= resterende verdiencapaciteit) 
en wat hij/zij vroeger verdiende (= maatmanloon), bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.
Stel, de betrokkene verdiende € 30.000 per jaar en kan gezien de arbeidsongeschiktheid nog een 
functie vervullen met een verdienste van € 21.000.
Dan is het afkeuringpercentage: € 9.000 ( € 30.000 -/- € 21.000) / € 30.000 = 30%
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Wat betekent het begrip gangbare arbeid, gehanteerd door het UWV?
Met het hierboven beschreven CBBS-systeem heeft het UWV een operationele invulling gegeven aan het in
de wet opgenomen begrip ‘gangbare arbeid’. Gangbare arbeid is ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ waarmee
de betrokkene nog het meeste kan verdienen. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt immers bepaald op
basis van hetgeen hij vroeger verdiend heeft (maatmanloon) en welk inkomen (resterende verdiencapaciteit)
de verzekerde nog met gangbare arbeid kan verdienen. Als betrokkene met gangbare arbeid nog is staat is
om 50% van het oude inkomen te verdienen, dan is de mate van arbeidsongeschiktheid 50%.

BRON: UWV

Conclusie:
Genworth hanteert vanaf het derde jaar een voor verzekerden beter claimbeoordelingsbeleid dan Cardif.
Niet alleen gaat Genworth uit van passende werkzaamheden(80-100%). Als blijkt dat deze beoordeling
slechter uitvalt voor de verzekerde dan de beoordeling van het UWV op basis van gangbare arbeid, 
dan is een arbeidsongeschiktheidpercentage van 45% of meer op basis van een UWV beoordeling 
voldoende om de uitkering te blijven continueren. De uitkering blijft wederom 100% van het verzekerde
maandbedrag.
Cardif volgt enkel en alleen het beleid van het UWV. Kan een verzekerde op basis van passend werk 
(80-100%) niet werken, maar wordt deze door het UWV voor minder dan 35% afgekeurd op basis van
gangbare arbeid, dan heeft de verzekerde bij Cardif geen recht op een uitkering. Bij Genworth heeft de 
verzekerde dan wel recht op een uitkering.
Daarnaast heeft de verzekerde bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bij Cardif slechts recht op een 
gedeeltelijke uitkering van het verzekerde bedrag. Het afkeuringpercentage bepaalt de uiteindelijke 
hoogte van de uitkering.

Slechts bij een arbeidsongeschiktheidpercentage van 80% of meer ontvangt de verzekerde van Cardif een
volledige uitkering. Wordt een lager afkeuringpercentage vastgesteld, dan ontvangt de verzekerde een 
uitkering naar rato. Uitgekeerd wordt het verzekerde bedrag vermenigvuldigd met het afkeuringpercentage.

Ook wanneer de verzekerde slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan het uitkeren van een deel van 
het verzekerde bedrag leiden tot een aanzienlijk inkomensverlies. De Wet stelt namelijk dat wanneer 
de arbeidsongeschiktheid niet als duurzaam kan worden aangemerkt, de verzekerde verplicht is om 
voldoende te gaan werken. De grens voor voldoende werken ligt bij het behalen van 50% van de 
resterende verdiencapaciteit. 
Indien er niet voldoende wordt gewerkt (dus minder dan 50% van de resterende verdiencapaciteit 
wordt verdiend), dan geldt een lage WGA-vervolguitkering die gekoppeld is aan het minimumloon en 
de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij een arbeidsongeschiktheid van bijvoorbeeld 50%, geldt slechts 
een WGA-vervolguitkering van 35% van het minimumloon (oftewel € 5.737,00 op jaarbasis).

Bij beide verzekeraars hebben werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis geen invloed op de 
beoordeling van de ziekte of de arbeidsongeschiktheid.
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2.D. Werkwijze claim beoordeling

Genworth maakt gebruik van de diensten van Cunningham-Lindsey Nederland voor de medische beoordeling
van de schadeclaims. De geneeskundig adviseur van Cunningham-Lindsey Nederland heeft een onafhankelijke
positie en adviseert de schadebehandelaar van de assuradeur ten aanzien van de medische claims in het kader
van de polisvoorwaarden. Deze geneeskundig adviseur is geregistreerd in het Register Geneeskundig adviseurs
van de GAV met een eigen beroepscode. Het is dus niet de behandelende arts die bepaalt of de ziekte of 
aandoening voldoet aan de polisvoorwaarden, maar een onafhankelijke geneeskundig adviseur.
Naar aanleiding van een verzoek van de schadebehandelaar van Genworth zal de geneeskundige adviseur met
machtiging van de verzekerde informatie verzamelen bij de behandelaar(s) van verzekerde. Aan de hand van
deze informatie zal getoetst worden of de schadeclaim voldoet aan de polisvoorwaarden. Uiteraard wordt
daarbij uitgegaan van de goeder trouw van verzekerde en behandelaar(s). Over het algemeen voldoet het
inwinnen van deze informatie om een oordeel te vormen over de schadeclaim en de mogelijke toepassing van
uitsluitingclausules.

Met Genworth is afgesproken dat in ieder geval binnen twee maanden uitsluitsel moet worden gegeven over
het medische advies. Dit om te voorkomen dat de verzekerde de dupe wordt van het traag reageren van de
behandelaar(s).

Zodra de medisch adviseur van Cunnigham Lindsey de schadebehandelaar van Genworth van een positief of
negatief medisch advies heeft voorzien, zal de schadebehandelaar de claim verder in behandeling nemen.
Voor een definitieve toekenning zal de behandelaar de claim nog beoordelen op de overige polisvoorwaarden.
De claim kan immers verzekeringtechnisch nog steeds worden afgewezen als er bijvoorbeeld sprake is van 
verzwijging, of als de ziekte niet is ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.

Polisvoorwaarden Cardif:

Art. 21 Verzekeringsuitkering:
a Het recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid bestaat, met inachtneming van

de eigen risico periode zoals vermeld op het polisblad:
1 indien verzekerde voor tenminste 35% van het aantal contractuele werkuren

per week arbeidsongeschikt is voor zijn werkzaamheden conform de
wettelijke bepalingen inzake arbeidsreïntegratie (uitgevoerd door
Arbodienst of particulier reïntegratiebedrijf) tot het moment dat verzekerde
gekeurd is in het kader van de Nederlandse wetten inzake de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, gedurende een periode van maximaal
24 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

2 nadat verzekerde gekeurd is in het kader van de Nederlandse wetten inzake
de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hierbij voor tenminste 35%
arbeidsongeschikt is verklaard. In dat geval zal verzekeraar voor elke volle
maand van arbeidsongeschikt een uitkering doen conform artikel 22.

BRON: Polisvoorwaarden CARDIF HOP 0106

Uit de polisvoorwaarden blijkt dat Cardif de wettelijke bepalingen inzake arbeidsreïntegratie volgt, uitgevoerd
door Arbodienst of particulier reïntegratiebedrijf. Deze regels gaan uit van het snel terugkeren op de werkvloer
en als dit niet kan in de eigen werkzaamheden dan in passend werk. Na twee jaar wordt het oordeel van het
UWV (gangbare arbeid) gevolgd.

21



Conclusie:
Genworth hanteert een eenvoudige en efficiënte schadeafwikkeling. De behandelende arts of specialist 
van de verzekerde kan het beste de ziekte of aandoening beschrijven en welke invloed deze heeft op de
verzekerde. De onafhankelijke medisch adviseur beoordeeld het medische dossier in samenhang met de
door verzekerde tot dan toe verrichte werkzaamheden en of aan de polisvoorwaarden wordt voldaan. 
De schadebehandelaar van Genworth wijst, naar aanleiding van het afgegeven medisch advies en de 
beoordeling of uitsluitingsvoorwaarden van toepassing zijn, de claim toe of af.

Cardif volgt de eerste twee jaar de Arbodienst of het particulier reïntegratiebedrijf en daarna het oordeel
van het UWV. Daarbij kunnen diverse vragen en/of problemen zich voordoen: 
Wat zijn de mogelijkheden voor verzekerde indien er een conflictsituatie ontstaat tussen de werkgever,
Arbodienst en werknemer? Wat kan de verzekerde doen aan een eventuele belangenverstrengeling tussen
hem, de werkgever en de bedrijfsarts?
Ook komt hier de beoordelingscriteria weer om de hoek kijken. Hoe Cardif omgaat met lichamelijk en 
niet lichamelijk medisch objectiveerbaar. De bedrijfs- of Arboarts maken hier natuurlijk geen verschil in.
Ook beoordelen deze niet of er sprake is van verzwijging of een ziekte die al bestond voor de ingangsdatum
van de polis. Cardif zal natuurlijk de claim moeten beoordelen op de zogenoemde uitsluitingsvoorwaarden.
Daarnaast is/blijft onduidelijk wie de keuring uitvoert van zelfstandigen bij Cardif en welke voorwaarden
dan gelden. Hoe worden hier de arbeidsongeschiktheidspercentages vastgesteld? En wat zijn de rechten
van de verzekerde bij een conflict tussen de keuringsarts van Cardif en de verzekerde? 

2.E. Uitkeringsduur

Genworth kent een maximale uitkering van 60 maanden per claim. Genworth kent geen beperking inzake
het maximaal aantal claims dat de verzekerde per polis kan of mag indienen.
De verzekerde kan als volgt een nieuwe claim indienen:

Polisvoorwaarden Genworth:

2.6 Opeenvolgende claims
Als u eerder een claim heeft ingediend wegens ziekte en deze claim is niet toegewezen of is 
geëindigd om welke reden dan ook, dan kunt u opnieuw een claim indienen als u:
• 180 dagen volledig en aaneengesloten heeft gewerkt als het gaat om dezelfde ziekte.
• 30 dagen volledig en aaneengesloten heeft gewerkt als het gaat om een andere ziekte.

BRON: Polisvoorwaarden Genworth GF 01-2006

Cardif kent een maximale uitkeringsduur van 240 maanden per polis. Uiteraard geldt voor een verzekering
met een kortere looptijd dan 20 jaar een bijpassende lagere maximale uitkeringsduur. Cardif kent immers 
het principe einde looptijd, einde uitkering. Ook dient de verzekerde rekening te houden met de gekozen
wachttijd. Deze gaat ook van de maximale uitkeringsduur per polis af.

Conclusie:
Genworth kent een prima uitkeringsduur per claim. De verzekerde staat vrij om gedurende de looptijd 
van de polis diverse claims in te dienen. Daarnaast kent Genworth een aantrekkelijke zogenoemde 
uitloopperiode. Als de verzekerde een maand voor de einddatum ziek wordt, dan is er nog recht 
op 60 maanden uitkering, ongeacht de gekozen wachttijd van 30 of 365 dagen.
Cardif kent ook een prima uitkeringsduur. Een langere uitkeringsduur is mogelijk, maar einde 
looptijd = einde uitkering.

22



2.F. Wachttijd

Genworth
Bij Genworth kan bij alle looptijden gekozen worden voor een wachttijd van 30 of 365 dagen. Daarnaast is
de premie/koopsom voor een verzekering met een wachttijd van 30 dagen gemiddeld slechts 20% hoger
dan wanneer de verzekerde kiest voor een wachttijd van 365 dagen.

Cardif
Bij Cardif is het niet mogelijk om een wachttijd te kiezen van 30 dagen. De verzekerde kan kiezen uit een
wachttijd van 365 of 730 dagen.

Conclusie:
Genworth en Cardif bieden allebei een keuze in wachttijd. Genworth is van mening dat juist in een tijd
waarin arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA) wordt verscherpt en het accent wordt verlegd naar een 
sneller herstel van de betrokkene in de ziektewetperiode, het kunnen kiezen voor een korte wachttijd 
van 30 wachtdagen voor de verzekerde een aantrekkelijke optie is. Immers, de verzekerde moet 100% 
meewerken aan een snelle reïntegratie, conform de regels in de Wet verbetering Poortwachter. De kans 
dat de verzekerde binnen twee jaar weer geheel of gedeeltelijk terugkeert om (passende) werkzaamheden
te verrichten is door de Wet verbetering Poortwachter aanzienlijk vergroot.
Uit cijfers van het UWV blijkt dat meer dan 70% van alle ziektemeldingen, binnen het eerste jaar weer 
zijn hersteld. Het niet kunnen kiezen voor een korte wachttijd, betekent dat deze 70% nimmer recht heeft
op een uitkering. Daarnaast hanteert Genworth een betaalbare, aantrekkelijke premiestelling voor een 
verzekering met een wachttijd van 30 dagen.
Ook zijn er diverse doelgroepen die behoefte hebben aan directe inkomensopvang bij ziekte omdat er al
meteen een inkomensverlies ontstaat. Je kunt hierbij denken aan zelfstandigen of werknemers die in hun
inkomen afhankelijk zijn van bijvoorbeeld provisie, onregelmatigheidstoeslag, ploegentoeslag of regelmatig
overwerk.
De verzekerde heeft bij Cardif alleen keuze voor een wachttijd van minimaal 365 dagen of 730 dagen. 
De bovengenoemde doelgroep kan zich bij Cardif hiervoor niet verzekeren. 
BELANGRIJK: Genworth combineert een korte wachttijd (30 dagen), een dekking op basis van eigen arbeid
en een verzekering die het volledige verzekerde bedrag uitkeert wanneer de verzekerde niet in staat is de
eigen werkzaamheden volledig of gedeeltelijk uit te voeren. Deze combinatie is uniek in de Nederlandse
markt en ijzersterk voor de verzekerde.
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2.G. Uitloopperiode

Genworth kent een uitloopperiode bij ziekte van maximaal 60 maanden. De voorwaarde die Genworth stelt
is dat de ziekte is begonnen 30 dagen voor de einddatum van de verzekering. Begon de ziekte minimaal 30
dagen voor de einddatum, dan heeft de verzekerde, nadat de wachttijd van 30 of 365 dagen is verstreken,
recht op een uitkering. De uitkering loopt door nadat de einddatum van verzekering is verstreken en zolang
de claim voldoet aan de polisvoorwaarden.

Cardif kent geen uitloopperiode. Einde looptijd is einde uitkering.

Voorbeeld 1:
De verzekerde sluit een verzekering met de looptijd van 5 jaar en een wachttijd van 365 dagen. 
De verzekerde wordt na 4 jaar ziek. Bij Genworth heeft de verzekerde recht op maximaal 60 maanden 
uitkering. Bij Cardif heeft de verzekerde géén recht op een uitkering.

Voorbeeld 2:
De verzekerde sluit een verzekering met de looptijd van 20 jaar en een wachttijd van 365 dagen. 
De verzekerde wordt na 16 jaar ziek. Bij Genworth heeft de verzekerde recht op maximaal 60 maanden 
uitkering. Bij Cardif heeft de verzekerde recht op maximaal 36 maanden uitkering.

Conclusie:
Door de uitloopperiode van Genworth is de verzekerde bij ziekte of ongeval in de laatste 5 á 6 jaar van de
verzekeringsduur aanzienlijk voordeliger uit bij Genworth dan bij Cardif. Waar Cardif uitkeert tot het einde
van de verzekering (ook nog rekening houdende met de gekozen wachttijd van 365 of 730 dagen) heeft de
verzekerde bij Genworth recht op maximaal 60 maanden uitkering, ongeacht de gekozen wachttijd.
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2.H. De cijfers van het UWV

Genworth heeft als uitgangspunt voor haar verzekering gekozen om niet uit te gaan van arbeids-
ongeschiktheid, maar van ziekte. Zoals bekend mag zijn heeft de wetgever zich de laatste jaren niet 
echt als betrouwbare partner opgesteld en is de arbeidsongeschiktheidswetgeving aanzienlijk verslechterd.
De benadering van Genworth zorgt ervoor dat wijzigingen door de wetgever niet van invloed zijn op de
waarde van de polis die de verzekerde heeft afgesloten.

Cardif volgt de wettelijke bepalingen inzake arbeidsreïntegratie en daarna het oordeel van het UWV. 
Door het oordeel van het UWV te volgen, volgt Cardif ook een onbetrouwbare wetgever. Verzekerden die
de afgelopen jaren een verzekering hebben afgesloten tegen koopsom, hebben premie betaald rekening
houdend met de toenmalig geldende wetgeving. De arbeidsongeschiktheidswetgeving is aanzienlijk 
verslechterd voor deze verzekerden, en de verzekerde waren daarvan niet op de hoogte op het moment 
van afsluiten van de verzekering. Toch beoordeelt Cardif met de vernieuwde, verslechterde wetgeving 
voor de verzekerde.

WAO-uitkeringen jan. t/m sept. 2005 (bron: UWV)

Mate AO Aantal beëindigde WAO-uitkeringen Aantal nieuwe WAO-uitkeringen

< 45% * 20.297 32% 4.370 26%

> 45% 42.206 68% 12.694 74%

Totaal 62.503 100% 17.064 100%

* Van alle nieuwe WAO-uitkeringen met een percentage AO van minder dan 45% (4.370) kent ruim 
75% (3.383) een AO percentage van minder dan 35%. Deze groep heeft conform de nieuwe regels 
van de WIA geen recht op een uitkering. De groep die tussen de 35%-45% AO valt is slechts 1.077 
mensen groot.
Dit betekent dat van alle nieuwe WAO-uitkeringen, waarbij de betrokkenen voor meer dan 35% zijn 
afgekeurd (12.694 + 1.077 = 13.771), minimaal 92% recht heeft op een uitkering bij Genworth.

Ook kan worden gesteld dat met een landelijk ziekteverzuim percentage van 4,6% op een beroepsbevolking
van ruim 7.400.000 mensen (dus ruim 340.000 nieuwe ziektemeldingen per jaar), er een fractioneel aantal
van deze ziektemeldingen na 2 jaar van ziekte leidt tot een uiteindelijke arbeidsongeschiktheid van meer
dan 35%. Slechts 5,5% van alle ziektemeldingen leidt tot een arbeidsongeschiktheid, met een minimaal
afkeuringspercentage van 35% of meer.

Conclusie:
Bij Genworth weet de verzekerde nu en in de toekomst waar hij/zij aan toe is, onafhankelijk van wat 
de wetgever doet. Bij de claimbeoordeling gaat Genworth uit van of de eigen arbeid of passend werk. 
Ook aan de definitie passende arbeid hangt Genworth een betere definitie dan de wetgever. Zo definieert
Genworth het begrip passende arbeid, als zijnde arbeid die van de verzekerde mag worden verwacht en 
rekening houdt met het feit dat de werkzaamheden slechts één Arbi-niveau lager liggen dan de huidige
werkzaamheden. De wetgever hanteert hier een vele ruimere begripsomschrijving voor. Zie hiervoor ook
hoofdstuk 2.B.
Bij Cardif sluit de verzekerde een polis af, vaak voor langere duur, waarvan hij/zij niet weet wat er 
uiteindelijk verzekerd is. Cardif stelt in haar uitingen dat de kans op arbeidsongeschiktheid niet kleiner 
is geworden door de komst van de WIA. Immers, het risico is nu net zo groot als voorheen om ziek te 
worden of een ongeval te krijgen, daar verandert de wetgever niets aan. De invoering van de WIA leidt 
volgens Cardif nauwelijks tot minder instroom van arbeidsongeschikten.
Ons inziens is deze redenering onjuist. Natuurlijk is het zo dat het risico op ziekte of ongeval niet 
afhankelijk is van de wetgever. Maar daar gaat de WIA ook niet over. De WIA gaat over het feit dat 
mensen die door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt zijn geworden, sneller weer aan het werk 
moeten en dus heeft de wetgever de beoordeling van de betrokkene wel degelijk veel strenger gemaakt. 
Er wordt vanaf nu meer dan ooit gekeken naar wat de betrokkene nog wel kan (en juist datgene wat hij 
nog kan, volgens de vernieuwde wetgeving, beïnvloedt het arbeidsongeschiktheidspercentage en dus 
het recht op een eventuele WIAuitkering en de hoogte en lengte daarvan). 
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De conclusie dat de nieuwe wetgeving niet leidt tot minder arbeidsongeschikten dient dan ook 
genuanceerd te worden. De nieuwe wetgeving zal juist gaan leiden tot meer arbeidsgeschiktheid en 
minder arbeidsongeschikten conform de wettelijke criteria. Een strengere beoordeling van het ziektebeeld
en een betere reïntegratie van de betrokkene in het werkproces (al dan niet op basis van passende of 
gangbare arbeid) zal tot gevolg hebben dat minder mensen recht zullen hebben op een gehele of 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast laten ook de bovengenoemde cijfers een duidelijke
daling zien van het aantal WAOuitkeringen en een lage instroom aan nieuwe WAO-uitkeringen. Met de
nieuwe WIA wetgeving zal, ons inziens en conform de doelstelling van de wetgever, deze daling alleen
maar verder doorgaan.

Een beknopt overzicht tussen beide verzekeraars

Genworth Cardif
Wachttijd 30 of 365 dagen 365 of 730 dagen
Betaalwijze Koopsom of maandpremie Koopsom of maandpremie
Voorwaarden ziekte Medisch objectiveerbaar Lichamelijk medisch objectiveerbaar
Rugklachten Volledig gedekt Gedekt mits overleg van radiologisch 

bewijs of ander bewijs van afwijking 
mogelijk is

Psychische klachten Volledig gedekt, mits onder Alleen gedekt psychotische stoornissen,
behandeling van een psycholoog bipolaire stoornissen of angst- en
of psychiater depressieve stoornis met een GAF-score 

van 50 of minder
Uitsluitingen ziekte Alle aandoeningen en ziekten die Alle aandoeningen en ziekten die

12 maanden voorafgaand aan de 60 maanden voorafgaand aan de
polis zich hebben geopenbaard of polis zich hebben geopenbaard of
bekend zijn. bekend zijn.
Een niet medisch objectiveerbare Een niet medisch objectiveerbare
ziekte. ziekte.
Niet medisch noodzakelijke Niet medisch noodzakelijke
cosmetische operaties. cosmetische operaties.

Recht op uitkering eerste 2 jaar van ziekte geheel of 2e jaar van ziekte vanaf 35%
gedeeltelijk uitsluitend en alleen op arbeidsongeschiktheid op basis van
basis van eigen arbeid Arbodienst of reïntegratiebedrijf  
na 2 jaar van ziekte óf 80-100% op na 2 jaar van ziekte vanaf 35%
basis van passende arbeid arbeidsongeschiktheid op basis van 
(Genworth) óf 45% op basis van keuring UWV
keuring UWV

Claim beoordeling Onafhankelijke medisch adviseur 2e jaar van ziekte Arbodienst of
van Cunningham Lindsey beoordeelt particulier reïntegratiebedrijf
op basis van gegevens behandelde na 2 jaar van ziekte Uitvoeringsinstantie 
arts of specialist van de verzekerde UWV

Soort werkzaamheden eerste 2 jaar van ziekteuitsluitend en 2e jaar van ziekte passende 
alleen de eigen werkzaamheden werkzaamheden op basis van Arbodienst
na 2 jaar van ziekte passende arbeid na 2 jaar van ziekte wettelijke gangbare 
beoordeling Cunningham arbeid, vastgesteld door het UWV

Hoogte uitkering Altijd recht op 100% van het Afhankelijk van het afkeuringspercentage
verzekerd bedrag Afkeuringspercentage 35-80%;

uitkering na rato
Afkeuringspercentage 80-100%;
volledige uitkering

Maximale uitkeringsduur 60 maanden 240 maanden of zoveel minder indien
per claim (ziekte) * de (restant) looptijd van de polis korter 

is dan 240 maanden.
Maximum aantal maanden Onbeperkt 240 maanden of zoveel minder indien
uitkering per polis (ziekte) * de (restant) looptijd van de polis korter

is dan 240 maanden.
Uitloopperiode Aanwezig Einde looptijd = Einde uitkering
Fiscaliteit Premie ziekte is naar keuze fiscaal Premie ziekte is naar keuze fiscaal

aftrekbaar, uitkering belast in Box 1 aftrekbaar, uitkering belast in Box 1

* Het maximaal aantal maanden uitkering bij ziekte wordt ten alle tijden beperkt door het maximaal 
uit te keren bedrag per polis.
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Hoofdstuk 3. Onvrijwillige werkloosheid

3.A. Wat is verzekerd conform de polisvoorwaarden?

Genworth hanteert de volgende omschrijving:

3. RECHT OP EEN UITKERING BIJ WERKLOOSHEID
1. U heeft recht op een uitkering bij werkloosheid als u onvrijwillig en volledig werkloos bent 

geworden. Gedurende de periode van werkloosheid heeft u recht op een volledige uitkering 
volgens de Werkloosheidswet of een hieruit voortvloeiende wettelijke inkomensvoorziening.

2. Als u een beroep doet op deze verzekering, dan moet u minimaal 30 dagen aaneengesloten 
en volledig werkloos zijn geweest. Deze periode van 30 dagen wordt gerekend vanaf de 
datum van toekenning van de werkloosheidsuitkering.

3. De hoogte van de uitkering is gelijk aan het verzekerd maandbedrag vermenigvuldigd
met iedere aaneengesloten periode van 30 dagen.

4. Voor seizoenswerkloosheid is er geen dekking.
5. Voor zelfstandig ondernemers is geen dekking bij werkloosheid, tenzij in het verleden in 

dienstbetrekking is gewerkt waardoor er recht op een werkloosheidsuitkering onder
de Wet Werkloosheid bestaat.

6. U ontvangt een werkloosheidsuitkering op grond van de Werkloosheidswet of een hieruit 
voortvloeiende wettelijke regeling.

7. Voordat u werkloos werd heeft u een periode van minimaal 12 maanden onafgebroken in 
dienstbetrekking gewerkt.

BRON: Polisvoorwaarden Genworth GF 01-2006

Cardif hanteert de volgende omschrijving:

Bijzondere bepalingen betreffende module 2: werkloosheid
Art. 25 Verzekerde dekking:

a. Gedurende de looptijd van deze module en met inachtneming van de eigen risico periode 
zoals vermeld op het polisblad, dekt verzekeraar het risico van onvrijwillige werkloosheid 
van verzekerde dat een direct gevolg is van een voor verzekerde onvrijwillige beëindiging 
van een arbeidsovereenkomst (opzegging, ontbinding, ontslag) bij een werkgever als 
gevolg waarvan verzekerde krachtens de Nederlandse wetgeving een volledige 
werkloosheidsuitkering ontvangt.

b. De eerste dag van werkloosheid is de dag waarover een volledige werkloosheidsuitkering 
wordt toegekend. 

c. Verzekerde dient bij de werkgever in de 6 maanden direct voorafgaand aan de beëindiging 
van de dienstbetrekking op basis van een arbeidsovereenkomst van bepaalde of 
onbepaalde duur voor tenminste 18 uur per week in dienst te zijn geweest.

d. Verzekerde dient bij de werkgever direct voorafgaand aan de beëindiging van de 
dienstbetrekking voor tenminste 18 uur per week betaald en actief aan het arbeidsproces 
te hebben deelgenomen. Werkloosheid ontstaan vanuit het niet benutten van de 
restcapaciteit (resterende verdiencapaciteit) bij een werkgever is niet verzekerd.

BRON: Polisvoorwaarden CARDIF HOP 0106
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Conclusie:
Er zijn twee kleine verschillen. Genworth gaat uit van 16 uur per week en Cardif van 18 uur per week.
Verder dient verzekerde bij Genworth voorafgaand aan de werkloosheid minimaal 12 maanden in een
dienstbetrekking (hoeft niet bij dezelfde werkgever) te hebben gewerkt en bij Cardif geldt dat de verzekerde
minimaal 6 maanden bij dezelfde werkgever in dienst moet zijn geweest.
Echter, het belangrijkste verschil is dat de verzekerde recht blijft houden op een uitkering bij Genworth
indien zijn werkloosheidsuitkering wordt omgezet in een andere wettelijke uitkering/inkomensvoorziening.
Bij Cardif heeft de verzekerde enkel en alleen recht op een uitkering zolang de verzekerde een volledige
werkloosheidsuitkering ontvangt. Het verschil komt met name tot uiting bij een zogenoemde kortlopende
werkloosheidsuitkering van maximaal 3 maanden, Als deze kortlopende werkloosheidsuitkering na 
3 maanden overgaat in een andere wettelijke inkomensvoorziening, dan behoudt de verzekerde bij
Genworth het recht op een uitkering. Bij Cardif vervalt het recht op uitkering.

3.B. Uitkeringsduur

Genworth kent een maximale uitkering van 12 maanden per claim en een maximale uitkering van 
24 maanden per polis.

Cardif kent een maximale uitkering van 12 maanden per claim en een maximale uitkering van
60 maanden per polis.

Conclusie:
De uitkeringsduur per claim is bij beide verzekeraars gelijk. Cardif kent een hogere maximale
uitkeringsduur per polis, namelijk 60 maanden in plaats van 24 maanden.
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3.C. Wat als de verzekerde weer aan het werk gaat?

Genworth hanteert de volgende omschrijving:

3.6 Hervatting van werkzaamheden tijdens het recht op een uitkering
Als u weer gaat werken voor minder dan 16 uur per week, dan blijft het recht op een uitkering
voortbestaan. U ontvangt in dat geval een gedeeltelijke uitkering. Deze gedeeltelijke uitkering
wordt als volgt berekend: 16 minus het aantal uren dat u het werk heeft hervat. De uitkomst
wordt gedeeld door 16. De uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met uw maandelijkse 
uitkering. Als u weer gaat werken voor meer dan 16 uur per week, maar binnen 3 maanden
opnieuw volledig en onvrijwillig werkloos raakt, dan zetten wij de uitkering op grond van de
vorige claim voort. De wachttijd van 30 dagen zal hierbij komen te vervallen. Dit geldt zolang
de uitkeringsduur van 12 maanden voor deze claim nog niet is verstreken.

BRON: Polisvoorwaarden Genworth GF 01-2006

Cardif hanteert de volgende omschrijving:

Art. 25 Verzekerde dekking:
a. Gedurende de looptijd van deze module en met inachtneming van de eigen risico periode 

zoals vermeld op het polisblad, dekt verzekeraar het risico van onvrijwillige werkloosheid 
van verzekerde dat een direct gevolg is van een voor verzekerde onvrijwillige beëindiging 
van een arbeidsovereenkomst (opzegging, ontbinding, ontslag) bij een werkgever als 
gevolg waarvan verzekerde krachtens de Nederlandse wetgeving een volledige 
werkloosheidsuitkering ontvangt.

Art. 26 Verzekeringsuitkering:
b. De uitkering zal zolang de werkloosheid voortduurt voor elke volle maand van volledige 

werkloosheid als voorschot (ten bedrage van het verzekerd maandbedrag) op de in 
lid a van dit artikel bedoelde som maandelijks en achteraf geschieden. Deze voorschotten 
worden geacht niet te zijn uitkeringen welke van maand tot maand worden verkregen.

BRON: Polisvoorwaarden CARDIF HOP 0106

CConclusie:
De verzekerde heeft bij Genworth nog steeds recht op een uitkering wanneer deze gedeeltelijk weer gaat
werken. Zolang de verzekerde minder dan 16 uur per week gaat werken, blijft de verzekerde recht houden
op een uitkering naar rato.
Bij Cardif geldt dat zodra de verzekerde weer betaalde werkzaamheden gaat verrichten het
recht op uitkering direct vervalt, ook als de verzekerde slechts gedeeltelijk gaat werken.
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3.D. Inloopperiode

Genworth hanteert de volgende omschrijving:

3.1 Wanneer heeft u recht op een uitkering?
Voor werkloosheid heeft u recht op een uitkering als uw claim aan de volgende voorwaarden
voldoet:
De werkloosheid begint minstens 90 dagen na de ingangsdatum van de verzekering. Daarbij
geldt dat u geen recht heeft op een uitkering als tijdens deze periode van 90 dagen uw
werkgever schriftelijk of mondeling laat weten dat uw dienstverband zal worden beëindigd.

BRON: Polisvoorwaarden Genworth GF 01-2006

Cardif hanteert de volgende omschrijving:

Art. 28 Uitsluitingen bij werkloosheid:
Geen recht op uitkering bestaat indien:

b. de aanspraak op uitkering voortvloeit uit of verband houdt met een gebeurtenis die 
zich binnen 6 maanden na de ingangsdatum van deze module heeft voorgedaan.

BRON: Polisvoorwaarden CARDIF HOP 0106

Conclusie:
De verzekerde heeft bij Genworth een korter inlooprisico wanneer de verzekerde volledig onvrijwillig 
werkloos wordt. De eigen-risicotermijn (=inloopperiode) waarbij de verzekerde geen recht heeft op een 
uitkering is bij Genworth de eerste 90 dagen na ingangsdatum van de verzekering. Bij Cardif heeft de 
verzekerde de eerste 6 maanden na de ingangsdatum geen recht op een  uitkering.

3.E. Uitloopperiode

Genworth kent een uitloopperiode bij onvrijwillige werkloosheid van maximaal 12 maanden. De voorwaarde
die Genworth stelt is dat de volledige onvrijwillige werkloosheid (gerekend vanaf de toekenningsdatum van
de werkloosheidsuitkering) is aangevangen 60 dagen voor de einddatum van de verzekering.
De uitkering loopt door nadat de einddatum van verzekering is verstreken en zolang de verzekerde voldoet
aan de polisvoorwaarden.

Cardif kent geen uitloopperiode. Einde looptijd is einde uitkering.

Conclusie:
Doordat Genworth een zogenoemde uitloopperiode kent op haar verzekering is de verzekerde aan het einde
van de looptijd voordeliger uit bij Genworth dan bij Cardif. Waar Cardif uitkeert tot de einddatum van de
verzekering is bereikt, heeft de verzekerde bij Genworth recht op maximaal 12 maanden uitkering.
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Een beknopt overzicht tussen beide verzekeraars

Genworth Cardif

Uitgangspunt Volledig en onvrijwillig werkloos Volledig en onvrijwillig werkloos

Wachttijd na ingang polis 90 dagen 6 maanden

Voorwaarden op moment van Direct voorafgaand aan het Direct voorafgaand aan het ontslag

schade ontslag 16 uur per week aan 18 uur per week aan het werk.

het werk.

Voorafgaand aan de werkloosheid Gedurende minimaal 6 maanden

minimaal 12 maanden in een bij dezelfde werkgever aan het

dienstbetrekking te hebben werk met een contract voor

gewerkt. (on)bepaalde tijd.

Claimbeoordeling Onafhankelijke wettelijke instantie Onafhankelijke wettelijke instantie

Maximale uitkeringsduur 12 maanden per claim 12 maanden per claim

per claim (WW) *

Bij schade op contract voor Bij schade op contract voor

bepaalde duur tot maximaal bepaalde duur tot maximaal

einddatum van het contract. einddatum van het contract.

Maximum aantal maanden 24 maanden 60 maanden of zo veel minder

uitkering per polis (WW) * indien de (restant) looptijd van de 

polis korter is dan 60 maanden.

Uitsluitingen bij WW van schade Verwijtbaar gedrag Verwijtbaar gedrag

Niet verlengen van een Niet verlengen van een

arbeidsovereenkomst voor arbeidsovereenkomst voor

bepaalde duur. bepaalde duur.

Voorkennis van (dreigend) ontslag Voorkennis van (dreigend) ontslag

Recht op uitkering Wanneer verzekerde volledig Wanneer verzekerde volledig

en onvrijwillig werkloos is. en onvrijwillig werkloos is.

Zodra de verzekerde weer gaat Zodra de verzekerde weer geheel

werken behoudt de verzekerde of gedeeltelijk gaat werken vervalt

het recht op uitkering zolang deze het recht op uitkering.

minder dan 16 uur per week

werkzaam is.

Uitloopperiode Aanwezig Einde looptijd = Einde uitkering

Fiscaliteit Premie WW is niet fiscaal aftrekbaarPremie WW is niet fiscaal aftrekbaar

* Het maximaal aantal maanden uitkering bij onvrijwillige werkloosheid wordt ten alle tijden beperkt door 
het maximaal uit te keren bedrag per polis.
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BIJLAGE 1: GAF-SCORE LIJST
De GAF-score is een maat waarmee het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon wordt
aangeduid, in de vorm van een score tussen 0 en 100. De term is een afkorting van Global Assessment of
Functioning. De GAF-score is een onderdeel van het DSMIV- systeem, dat gebruikt wordt voor diagnosticeren
van psychiatrische aandoeningen. ‘Normale’ mensen, met gewone 'alledaagse' 
problemen, scoren in de buurt van de 100. Mensen met psychische of sociale problemen scoren laag.

Het psychiatrisch handboek DSM-IV vermeldt op bladzijde 34 de volgende indicaties:

91-100: Uitstekend functioneren bij een groot aantal activiteiten, de problemen in het leven lopen nooit 
uit de hand, persoon wordt op prijs gesteld door anderen door veel goed kwaliteiten. 
Geen symptomen.

90-81: Geen of minimale symptomen, goed functioneren op alle gebieden, geïnteresseerd en betrokken 
bij een groot aantal activiteiten, sociaal effectief, doorgaans tevreden met het leven, alleen 
alledaagse problemen en zorgen.

80-71: Als er symptomen optreden, zijn deze van voorbijgaande aard, te verwachten reacties op 
psychosociale stress, slechts beperkte hinder in sociale omgang, op het werk of op school.

70-61 Enige lichte symptomen OF enige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school, 
maar functioneert over het algemeen behoorlijk goed, heeft goede interpersoonlijke contacten.

60-51 Matige symptomen OF matige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school.
50-41 Ernstige symptomen OF ernstige beperkingen in sociaal functioneren, op het werk of op school.
40-31 Enige vermindering in realiteitsbesef of communicatie OF sterke vermindering op verschillende 

terreinen, zoals werk of school, gezins- of familierelaties, beoordelingsvermogen, denkvermogen 
of stemming.

30-21 Gedrag wordt beïnvloed door wanen of hallucinaties OF ernstige beperkingen van communicatie 
of beoordeling OF onvermogen op alle terreinen te functioneren.

20-11 Enig gevaar om zichzelf of anderen te verwonden OF af en toe verwaarlozing van de persoonlijke 
hygiëne OF zeer ernstige vermindering van communicatie.

10-1 Blijvend gevaar zichzelf of andere te verwonden OF blijvend onvermogen de persoonlijke hygiëne 
te onderhouden OF ernstig suïcidaal gedrag met duidelijke doodsverwachting.

0 Onvoldoende informatie voor GAF-beoordeling.
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BIJLAGE 2: FUNCTIETABEL BEOORDELING PASSENDE ARBEID

Functieniveau

Functieniveau I Zeer eenvoudige werkzaamheden die zich steeds herhalen, waarvoor geen scholing en 
slechts een geringe ervaring is vereist en die onder directe leiding worden verricht.

Functieniveau II Eenvoudige tot vrij eenvoudige werkzaamheden, die zich als regel herhalen, waarvoor 
(enige) lagere administratieve of technische kennis en enige ervaring vereist is, die enige 
zelfstandigheid vereisen en die doorgaans onder leiding worden verricht.

Functieniveau III Minder eenvoudige werkzaamheden met een overwegend laag herhalend karakter, 
waarvoor een lagere administratieve of technische kennis en ervaring is vereist en die tot 
op zekere hoogte zelfstandig worden verricht.

Functieniveau III Minder eenvoudige werkzaamheden met een overwegend hoog afwisselend karakter, 
waarvoor een lagere administratieve of technische kennis, gecompleteerd met een 
aanvullende beroepsopleiding in een specifieke procedure en/of techniek, en ervaring 
is vereist en die tot op zekere hoogte zelfstandig worden verricht.

Functieniveau IV Moeilijke werkzaamheden van wisselende aard waarvoor een middelbaar administratief 
of technisch kennisniveau en daarbij behorende ervaring is vereist en die in beginsel 
zelfstandig worden verricht.

Functieniveau V Samengestelde werkzaamheden binnen een bepaald vakgebied die een hoger 
kennisniveau en/of de nodige aanzienlijke ervaring vereisen en die zelfstandig worden 
verricht.

Functieniveau VI Leidinggevende of beleidsvoorbereidende werkzaamheden van analyserende, creatieve 
of contactuele aard, die op grond van onafhankelijke oordeelsvorming worden verricht en 
die een academisch of gelijkwaardig kennisniveau vereisen.

Functieniveau VII Leiding geven aan middelgrote ondernemingen of gelijkwaardige eenheden, diensten of 
staforganen, gepaard aan deelneming aan de beleidsvoorbereiding of beleidsvorming.

Functieniveau VIII Leiding geven aan grote ondernemingen of gelijkwaardige concerndelen of instellingen.

Opleiding

Basisonderwijs (BO) Basisonderwijs, Buitengewoon Lager Onderwijs
Voorgezet Algemeen MAVO, LAVO, IVO, Buitengewoon Voortgezet Onderwijs, 
Onderwijs (VO) Middenschool, onderbouw HAVO/VWO, ULO, MULO
Lager beroepsonderwijs(LBO) LTS, LHNO, LEAO, LMO, LDS, VBO, Lagere Land-, Tuin- en

Bobouwschool, School voor Visserij en Scheepvaart, CVV, ITO, 
Praktijkdiploma Boekhouden, primair leerlingwezen en Lagere Beroeps 
Opleidingen voor o.a.: Bus-, Taxi- en Vrachtwagenchauffeur, Matroos, 
Machinist, Scheepskok, Postbode, Ziekenverzorgende, Verpleegassistent,
Kraamhulp, Dierenartsassistent, Gezins-, Bejaarden- en 
Kinderverzorging, Beveiliging en Bewaking

Middelbaar algemeen volledig HAVO/VWO, Atheneum, Gymnasium, VHBO, HBS, MMS
Onderwijs (MO)
Middelbaar beroeps- MTS, MEAO, MLO, MMO, MDGO, Middelbare Land- Tuin, 
Onderwijs (MBO) Bosbouw en Cultuurtechnische school, MBA, SPD-1, alsmede vele 

richtingen van het MBO, KMBO en voortgezet leerlingwezen
Hoger beroepsonderwijs (HBO) HTS, HEAO, SPD-2, Hogere Land-, Tuin-, Bosbouw en

Cultuurtechnische school, akte MO-A, N-akte, alsmede vele hogere 
scholen en academies voor vakgebieden als onderwijs, talen, theologie, 
statistiek, scheepvaart, luchtvaart, verpleging, therapie, informatica, 
politie en defensie

Wetenschappelijk wetenschappelijke opleiding aan (technische) universiteit in een van
Onderwijs (WO)  de vele studierichtingen en akte MO-B
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Indeling opleidingsniveau
Laag Basis-, voortgezet algemeen- en lager beroepsonderwijs
Middelbaar Middelbaar algemeen- en middelbaar beroepsonderwijs
Hoger Hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs

Indeling opleidingsniveau t.o.v. functieniveau
Laag LTD-functieniveau I en II
Midden LTD-functieniveau III-laag, III-hoog en IV
Hoog LTD-functie-niveau V, VI, VII en VIII

Functiesoorten

Technische en/of Als zodanig worden al die functies aangemerkt die in de productiesfeer liggen
handarbeidfuncties alsmede functies op een technisch vakgebied
Administratieve Kenmerkend voor de hieronder te brengen functies is het administratieve karakter 
functies van de te verrichten werkzaamheden voorzover die niet in de sfeer van de

automatisering liggen. Dus ook een puur administratieve kracht op een 
verkoop-/inkoopafdeling en een typiste tekstverwerking, maar géén ponstypiste 
(of data-entrytypiste).

Automatiserings- Alle functies waarin werkzaamheden ten behoeve van de input en/of output van een 
functies computer worden verricht en werknemers die zich bezighouden met programmering.
Commerciële functies Alle functies waarin de te verrichten werkzaamheden zich kenmerken door 

klantgerichte bezigheden in de verkoopsfeer, dan wel functies in de inkoopsfeer die 
zich richten op activiteiten die als doel hebben de eigen organisatie toegang
te verschaffen op de juiste inkoopmarkt.

Verzorgende of dienst- Binnen deze functiesoort kenmerken de werkzaamheden zich door verzorging 
verlenende functies van of dienstverlening aan anderen in de eigen organisatie of daar buiten, waarbij 

die werkzaamheden niet tot een technisch vakgebied gerekend kunnen worden, 
noch administratief of commercieel van aard zijn.

Creatieve functies Naast kunstenaars, mode-ontwerp(st)ers, etaleurs, architecten e.d. worden hier ook 
werknemers ondergebracht die vanuit hun functie of vakgebied initiërend bezig zijn 
aan de ontwikkeling van procédés, processen, projecten of onderzoek:
bijvoorbeeld een researchmedewerker, maar geen analist.

Bestuurlijke (of leiding- Als zodanig worden die leidinggevende functie aangemerkt waarin het besturen 
gevende) functies op ‘managen’ van een afdeling of een project meer dan 50% van de arbeidstijd vergt.

Indien een functionaris vanuit zijn/haar vakgebied meer dan 50% van de tijd (technisch) 
inhoudelijk bezig is met de eigenlijke tot de functie of afdeling te rekenen uitvoerende
werkzaamheden, dan prevaleert de functiesoort waaronder die werkzaamheden vallen.
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BIJLAGE 3: PREMIEVERGELIJKING

Premievergelijking
T@F Maandlastbeschermer (GF 01-2006) en Cardif HOP (HOP 0106)

Looptijd in
maanden

Koopsom Maandpremie Koopsom Maandpremie

60 Cardif goedkoper T@F Goedkoper Cardif goedkoper T@F Goedkoper

120 Cardif goedkoper T@F Goedkoper Cardif goedkoper T@F Goedkoper

180 Cardif goedkoper T@F Goedkoper Cardif goedkoper T@F Goedkoper

240 T@F Goedkoper T@F Goedkoper T@F Goedkoper T@F Goedkoper

300 T@F Goedkoper T@F Goedkoper T@F Goedkoper T@F Goedkoper

360 T@F Goedkoper T@F Goedkoper T@F Goedkoper T@F Goedkoper

Ziekte of Ongeval
365 wachtdagen

Onvrijwillige Werkloosheid

Ziekte of Ongeval
365 wachtdagen

Onvrijwillige Werkloosheid
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