
Mijn medewerker kan als 
gevolg van ziekte zijn werk 
niet uitvoeren. Kan ik hem 

ziekmelden?

Mijn medewerker is 
wel besmet met het 
coronavirus (en zit 

daardoor verplicht thuis 
in quarantaine), maar 

is niet ziek. Kan ik hem 
ziekmelden?

Ik heb mijn medewerker ziek 
gemeld in VerzuimSignaal, 
maar na het lezen van deze 
informatie kom ik erachter 

dat ik hem niet ziek had 
moeten melden. Wat kan ik 

doen?

Mijn medewerker heeft 
gezondheidsklachten (dus 
blijft uit voorzorg thuis in 

quarantaine), maar die 
belemmeren hem niet om 
zijn werk uit te voeren. Kan 

ik hem ziekmelden?

Mijn medewerker is bang 
voor het coronavirus en wil 

liever thuisblijven. Kan ik hem 
ziekmelden?

Mijn medewerker was 100% 
arbeidsongeschikt maar 

kan volgens de bedrijfsarts 
re-integreren. Mijn bedrijf 

is echter gesloten i.v.m. het 
coronavirus. Wat kan ik doen?

Mijn medewerker is 
gedeeltelijk hersteld en 

aan het werk, maar ik moet 
mijn bedrijf sluiten i.v.m. het 

coronavirus. Wat kan ik doen?

Ja, jouw medewerker is ziek en heeft 
recht op loondoorbetaling bij ziekte 
o.g.v. art. 7:629 lid 1 BW. Het is niet 
van belang of het coronavirus de 
oorzaak is van de ziekte. Je kunt 
jouw medewerker ziekmelden in 

VerzuimSignaal, waarna wij op de 
gebruikelijke wijze contact met je 

opnemen.

Ik heb een verzuimverzekering 
afgesloten om het risico van de 

eerste twee jaar loondoorbetaling 
bij ziekte af te dekken. Biedt mijn 

verzekering dekking?

Ja, de verzuimverzekering dekt, 
na het doorlopen van de door 
jou gekozen wachtdagen, de 

loonschade bij ziekte.

Nee, jouw werknemer is niet ziek. Dit 
is een werkgeversrisico, dus je kunt 

je medewerker niet ziekmelden.

Kan de medewerker zijn 
werkzaamheden vanuit huis 

uitvoeren of eventueel vervangende 
werkzaamheden uitvoeren?

Maak met jouw medewerker 
duidelijke afspraken over 

thuiswerken of het uitvoeren van 
vervangende werkzaamheden. 

Mocht je hier advies over willen, dan 
kun je contact opnemen met één 

van onze casemanagers.

Je kunt jouw medewerker niet ziekmelden. Kijk naar 
mogelijke alternatieven, bijvoorbeeld:

• Een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

• Met jouw medewerkers afspraken maken over 
het gebruik van de normale verlofregelingen.

• Mogelijkheden die jouw branche en/of cao biedt.

JA NEE

Neem contact op met één van onze 
casemanagers. Zijn kunnen jou 
verder informeren en adviseren.

Je kunt de ziekmelding van 
de werknemer verwijderen uit 

VerzuimSignaal. Mocht je hier vragen 
over hebben of twijfelen, neem 

dan contact op met één van onze 
casemanagers.

Ook belangrijk om te weten

• Verzekeraars controleren alle ziekmeldingen. 
Als er geen sprake is van ziekte, is er geen 
dekking.

• Door een correcte verzuimregistratie voorkom 
je premieverhoging op je verzuimverzekering 
door vertekende verzuimcijfers.

• De NOW-regeling kent geen wachtdagen zoals 
de verzuimverzekering en biedt financiële steun 
bij redenen van inkomstenderving, anders dan 
ziekte.
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Mijn medewerker heeft 
een huisgenoot die 

zware klachten heeft die 
passen bij corona (koorts, 
benauwdheid of beide) en 

moet om deze reden in 
thuisquarantaine.


