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Datum 

1. Werkgeversgegevens

Naam bedrijf

Contactpersoon Verzuim 

Telefoonnummer

Polisnummer verzuimverzekering

2. Werknemersgegevens

Naam en voorletter(s)

Geslacht	 w Man w Vrouw

Geboortedatum

3. Verzuimmelding

Datum 1e verzuimdag

Verwachte verzuimduur

4. Bijzondere situaties (zie toelichting)

Is er sprake van een vangnetsituatie? Bijvoorbeeld vanwege 	 w Nee
zwangerschapsgerelateerde klachten of omdat er sprake is van de 	 w Ja, met ingang van  
no-riskpolis in verband met bijvoorbeeld een WIA-status? 
(Zie de toelichting op de laatste pagina van dit formulier voor situaties waarin sprake kan zijn van een vangnetsituatie).

Is er mogelijk sprake van een regressituatie? Is het verzuim 
mogelijk veroorzaakt door een aansprakelijke derde?	 w Ja  w Nee
(Bijvoorbeeld door een ongeval)

5. Re-integratie (Geen medische informatie vermelden*)

Is er door de bedrijfsarts een probleemanalyse opgesteld?	 w Ja (niet meesturen) w Nee
Heeft u samen met uw werknemer een Plan van Aanpak opgesteld?	 w Ja (niet meesturen) w Nee
Is er door de bedrijfsarts een interventie geadviseerd?	 w Ja   w Nee
Is deze interventie ingezet? 	 w Ja   w Nee
Zijn er werkhervattingsmogelijkheden volgens de bedrijfsarts? 	 w Ja   w Nee

Wat is het actuele arbeidsongeschiktheidspercentage?	 	  %
Is er sprake van een opbouwschema? 	 w Ja   w Nee

       Indien ja, hoe ziet dit opbouwschema eruit? 	 	

	 	

	 	

Is het opbouwpercentage op de arbo-rapportage/in het verzuim- 
systeem van uw arbodienst in overeenstemming met het werk- 
hervattingsadvies van de bedrijfsarts? 	 w Ja   w Nee

*Over het verstrekken van medische informatie
In het kader van de richtlijnen van het Autoriteit Persoonsgegevens is het verstrekken van medische informatie die te herleiden is naar 
een persoon niet toegestaan als de betreffende persoon hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door middel van een schriftelijke 
machtiging heeft gegeven. 
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Wij verwijzen u graag naar het volgende document inzake de zieke werknemer en privacy. U treft de informatie via  
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij adviseren u vriendelijk doch dringend geen medische informatie vast te leggen dan wel toe te sturen wanneer er geen uitdrukkelijke 
schriftelijk vastgelegde toestemming is gegeven door de persoon in kwestie.

Toelichting

Verhaal bij aanwijsbare schuldige derde
Met het afsluiten van uw Verzuimverzekering heeft u recht op Verhaalsbijstand. Indien het ziekteverzuim is veroorzaakt door een aan-
wijsbare derde zal een externe partij ingeschakeld worden om (waar mogelijk) de loonschade (en uw eigen risico) te verhalen. 

Soms is er sprake van een vangnetsituatie en kunt u (een deel) 
van de loonkosten (bij verzuim) door het UWV laten vergoeden. 

Zwangerschap
Voor werkneemsters die voorafgaand aan, tijdens of na het zwangerschapsverlof ziek zijn vanwege de zwangerschap en werkneemsters 
die binnenkort moeten bevallen of onlangs bevallen zijn, kunt u bij het UWV een loonkostenvergoeding aanvragen. Het zwangerschaps-
verlof en het bevallingsverlof zijn opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Ziekte ten gevolge van zwangerschap is opgenomen in 
de (vangnet) Ziektewet. De meldingen dienen bij het UWV gedaan te worden.

No-risk
Als u een werknemer in dienst heeft die eerder 104 weken uitgevallen is en door het UWV is gekeurd, is de kans groot dat uw werk-
nemer een no-riskstatus heeft. Ook als u iemand aanneemt kan de betreffende persoon deze status hebben. Als werkgever levert dit 
voordelen op. Is er sprake van de no-riskstatus dan kunt u vanaf de datum dat een werknemer met deze status in dienst is gekomen, of 
vanaf de datum waarop uw werknemer tijdens het dienstverband bij u deze status heeft gekregen, 5 jaar lang profiteren van de no-
riskstatus. Bij het UWV kunt u dan bij verzuim een loondoorbetalingsvergoeding aanvragen. In het eerste ziektejaar is deze vergoeding 
maximaal 100% van het salaris (gemaximeerd op het max SV loon). In het tweede jaar gaat het om 70% van het salaris (gemaximeerd op 
het max SV loon). U dient de vergoeding zelf tijdig bij het UWV aan te vragen.

Of een no-riskstatus van toepassing is, kunt u 2 maanden na aanvang van het dienstverband aan uw werknemer vragen.

WAO/WIA-uitkering
Voor werknemers met een (gedeeltelijke) WAO- of WIA-uitkering heeft de werkgever in sommige situaties wel een loondoorbetalings- 
verplichting. Deze verplichting betreft uitsluitend het salaris naast de WAO/WIA-uitkering. 

Andere vangnetsituaties
Ook in andere situaties heeft u als werkgever geen loondoorbetalingsverplichting. Situaties waarin ook een vangnetuitkering aange-
vraagd kan worden zijn o.a. orgaandonaties, fictieve dienstverbanden (bijvoorbeeld stagiaire, thuiswerker, musici/artiesten) en bijzon-
dere dienstverbanden zoals sommige oproep- en uitzendkrachten.

Voorbeeld loonwaarde toekenning
Rekenvoorbeeld 1:
John werkt 24 uur per week (60%). Dan wordt hij ziek. Na twee weken gaat hij weer aan het werk. Maar hij kan nog niet in zijn nor- 
male werktempo werken. Hij werkt de helft zo snel. Voor John geeft u een hervattingspercentage van 50% door. Hij werkt wel hele 
dagen, maar in half tempo. De loonwaarde is dus maar 50%.

Rekenvoorbeeld 2:
Marieke is commercieel medewerkster. Ze werkt 40 uur per week (100%). Haar salaris is e 40.000,-. Dan wordt ze ziek. Nadat ze vijf 
weken ziek thuis is gebleven, gaat ze tijdelijk weer halve dagen werken. Maar niet in haar oude functie: ze gaat 20 uur werken als admi-
nistratief medewerker.
Wat betekent dit voor Marieke?

• Het fulltime salaris voor deze tijdelijke functie is e 20.000,-.
• De loonwaarde van Marieke is dus e 10.000,- (50%).
• Dit is 25% van haar normale salaris (e 40.000,-).
• U geeft dus een hervattingspercentage van 25% door.
• Het arbeidsongeschiktheidspercentage is 75%.

Bij digitale aanvraag

Sla dit ingevulde pdf-document op
en stuur het als bijlage naar

verzuim@meijersassuradeuren.nl

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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