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Ziekte, ongeval en overlijden
Ziekte, ongeval en overlijden
Met dit schrijven informeren wij u over de financiële gevolgen in geval van ziekte, ongeval en overlijden.
Ziekte
Heeft u een uitzendovereenkomst met uitzendbeding dan eindigt deze overeenkomst direct als u ziek wordt. U heeft dan recht op
een ziektewetuitkering van het UWV voor 70% van uw loon. Dit wordt door de uitzendonderneming gedurende de eerste 52 weken
aangevuld tot 90%. Voor de uitzendovereenkomst met uitzendbeding gelden 2 wachtdagen. Voor 1 wachtdag wordt door Worktrans
wachtdagcompensatie verstrekt door middel van een opslagpercentage op het weekloon.
Heeft u een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd (= zonder uitzendbeding) dan heeft u in geval van ziekte of
ongeval recht op doorbetaling van 90% van uw loon gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst, met een maximum van
52 weken. Na deze periode gelden de wettelijke regels inzake loondoorbetaling bij ziekte. Voor de uitzendovereenkomst zonder
uitzendbeding geldt 1 wachtdag.
Indien u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft en u heeft een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd dan heeft u in
geval van ziekte of ongeval recht op doorbetaling van 90% van uw loon gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst met
een maximum van 13 weken.
Ongeval
Als u slachtoffer bent geworden van een ongeluk met als gevolg overlijden of blijvende invaliditeit dan is in eerste instantie de inlener
hiervoor aansprakelijk en dient hij de schade aan de uitzendkracht en de uitzendonderneming te vergoeden (art. 14 lid 5 AV NBBU).
De inlener dient hiervoor een afdoende en totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (art. 14 lid 7 AV NBBU).
Voor de gevallen waarin de aansprakelijkheid bij Worktrans komt te liggen, is er een Collectieve Ongevallenverzekering door
Worktrans afgesloten. In geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een gedekt ongeval zal er een bedrag aan de
uitzendkracht of diens nabestaande(n) worden uitgekeerd. Het ongeval dient tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de
verzekeringnemer plaats te hebben gevonden en de verzekeringsmaatschappij bepaald of er sprake is van een gedekt ongeval.
Overlijden
Naast de vergoeding van de schade hebben de nabestaanden in geval van overlijden recht op een overlijdensuitkering. Deze uitkering
is alleen bestemd voor de echtgenoot/partner, waarmee de werknemer samenleefde, de minderjarige kinderen en degene, waarmee
de werknemer in gezinsverband samenleefde en in wiens onderhoud de medewerker voorzag. De hoogte van het bedrag is gelijk aan
het loon over een maand vermeerderd met vakantietoeslag over dit bedrag.
Pensioenuitkering (partnerpensioen)
Als u bij het StiPP (pensioenfonds voor de uitzendbranche) pensioen heeft opgebouwd dan hebben uw nabestaande(n) recht op een
pensioenuitkering, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:
Indien de uitzendkracht 21 jaar oud is en minstens 26 weken bij 1 werkgever heeft gewerkt, wordt er pensioen opgebouwd bij het
StiPP. StiPP heeft 2 regelingen voor pensioen, de basisregeling en de plusregeling.
Basisregeling
Als de uitzendkracht getrouwd is of een geregistreerd partner heeft:
Ontvangt uw partner een partnerpensioen en kunnen de kinderen aanspraak maken op een wezenpensioen. Daarnaast 		

bestaat de mogelijkheid dat uw partner nog in aanmerking komt voor een Anw-uitkering. Hiervoor gelden een aantal 		
voorwaarden (te vinden op SVB.nl).
Het bovenstaande geldt dus niet voor samenwoners.
Plusregeling
Als een uitzendkracht 52 weken pensioenkapitaal heeft opgebouwd bij het StiPP volgens de Basisregeling komt deze in de
Plusregeling terecht.
Voor de huwelijkspartner, geregistreerde partner en samenwonende partner (mits minimaal 6 maanden op hetzelfde adres) geldt:
Dat zij een partnerpensioen ontvangen en de kinderen aanspraak kunnen maken op wezenpensioen en evenals bij de 		

Basisregeling heeft de partner – onder bepaalde voorwaarden – recht op een Anw-uitkering.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon
van de vestiging of met het hoofdkantoor, afdeling P&O (0299 410015).
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