
FAQ Verzuimverzekering & Corona

We hebben een paar zaken op een rijtje gezet om je inzicht te geven:

Is er iets veranderd i.v.m. Corona ten aanzien van de dekking en de eventuele uitkering van de polis? 
Nee, maar we zien wel dat er onduidelijkheid is bij werkgevers inzake verzuimmeldingen.  Daarnaast is onze 
indruk dat deze onduidelijkheid leidt tot een explosieve stijging van het aantal verzuimmeldingen. 

Wanneer moet ik loon doorbetalen bij ziekte en wanneer is het gedekt op mij polis?
Als werkgever heb je de wettelijke verplichting om maximaal 2 jaar loon door te betalen bij ziekte van je 
werknemer. Met Corona is dat niet veranderd. Als er een loondoorbetalingsverplichting is i.v.m. ziekte is er 
dekking op de polis. Ook hier is door Corona niets veranderd. Er is dekking en er volgt een uitkering als de 
Arbodienst (Bedrijfsarts) heeft vastgesteld of er sprake is van ziekte. Hou er wel rekening mee dat als je een 
eigen risico termijn in de polis hebt opgenomen, de polis pas uitkeert na afloop van deze periode. 

Als er geen sprake is van ziekte, wat is dan de situatie?
Alleen als jouw werknemer door ziekte niet in staat is om arbeid te verrichten mag je hem/haar ziekmelden.
 Als jouw werknemer niet ziek is, mag je hem/haar dus niet ziekmelden, ook niet als hij/zij bijvoorbeeld door de
GGD in quarantaine is geplaatst. Laat jouw werknemer zo mogelijk thuis werken. Is dat niet mogelijk, dan kun 
je wellicht een beroep doen op de noodmaatregelen van de overheid (Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkbehoud (NOW)) 

Hoe kan de Arbodienst nu weten of iemand ziek is? Corona is juist erg onduidelijk nu.
A: Dat is de meest lastige vraag. De Bedrijfsarts zal niet direct een consult doen. De begeleiding vindt normaal 
gesproken plaats door een casemanager van de Arbodienst. Deze kan dat onderscheid over het algemeen in 
overleg met de bedrijfsarts maken, maar er is geen zekerheid. Nu het aantal ziekmeldingen explosief stijgt, kan 
er zelfs sprake zijn van een capaciteitsprobleem om alle ziekmeldingen te verwerken en beoordelen. Als 
werkgever mag je niet naar de ziekte van je medewerker vragen. Ons advies is om in ieder geval zelf goed in de 
gaten te houden of er sprake kan zijn van een verlofsituatie, of dat er sprake is van doorwerken vanuit huis etc. 
Wat ook hier weer geldt: is jouw medewerker niet zelf ziek, dan is er geen dekking op de polis.  

Wat zijn de gevolgen als ik verkeerd ziek meld?
Er zijn in eerste instantie geen gevolgen. De uitkeringen zullen plaatsvinden na de eigen risico termijn en er is 
sprake van ziekte. De overige meldingen worden er in principe uitgefilterd door de Arbodienst. Een gevolg van 
meer ziekmeldingen zal zijn dat de premie het volgende jaar zal stijgen door de gestegen schadelast. De 
verzuimverzekering is in ieder geval niet het instrument om compensatie te krijgen voor het feit dat jouw 
medewerkers niet in staat zijn om hun werk uit te voeren. De uitzondering hiervoor is als ze ziek zijn, want daar
biedt de verzekering dekking voor.  

We realiseren ons dat we slechts een paar vragen hebben kunnen beantwoorden. Mochten jullie specifieke 
vragen hebben, neem dan contact met ons op. 
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