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1 Ziekengeldverzekering 
 
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers met een arbeidscontract bij ziekte gedurende 104 
weken van het loon door te betalen. De ziekengeldverzekering biedt de mogelijkheid de financiële 
gevolgen die ontstaan door deze loondoorbetalingsplicht bij ziekte van uw werknemers op te vangen. 
 

1.1 Waarom een Ziekengeldverzekering? 
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de werkgever tijdens ziekte van een werknemer een 
loondoorbetalingsplicht heeft van: 

- ten minste 70% van het loon,  
- met maximumdagloon als bovengrens (per 1 januari 2012: EUR 50.064,-); 
- minimaal het minimumloon over eerste 52 weken; 
- geen minimum over laatste 52 weken. 

 
Veelal zijn er door middel van individuele arbeidsovereenkomst of CAO aanvullende afspraken gemaakt 
en betaalt u meer door dan enkel de wettelijke verplichting; vaak zelfs tot 100% van het loon. In geval van 
kortdurende ziekte valt die loondoorbetaling veelal nog goed op te vangen. Echter, indien een werknemer 
langere tijd ziek is, kunnen er problemen ontstaan. De omzet kan immers dalen en de behoefte aan 
tijdelijke vervanging kan zich voordoen. Omdat ook de zieke werknemer moet worden doorbetaald, is er 
sprake van dubbele loonkosten, waardoor voor bedrijven het ziekteverzuim een bedreiging voor de 
financiële positie zou kunnen vormen. Met de ziekengeldverzekering kunt u als werkgever de 
loondoorbetalingsplicht verzekeren op de manier die past bij uw ondernemerschap en bedrijfsvoering. 
 

1.2 De hoogte van de Ziekengeldverzekering 
De hoogte van de vergoeding kunt u zelf bepalen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 70% (gelijk aan de wettelijke 
ondergrens die u moet betalen), 100% (in de meeste arbeidsovereenkomsten en CAO-afspraken is 
volledige loondoorbetaling afgesproken) of 120% (u verzekert dan ook de werkgeverslasten mee die 
samenhangen met het verzuim) van het loon. Het tweede jaar bieden de meeste verzekeraars de 
mogelijkheid om 100% te verzekeren niet. 
 

1.3 Dekking 

De Ziekengeldverzekering kent twee dekkingsvarianten, namelijk de conventionele dekking en de stop-
loss dekking. 
 
Bij de conventionele dekking wordt  na een aantal dagen, wachttijd of eigen risico genaamd, een uitkering 
door de verzekeraar verleend. Gekozen kan worden voor een wachttijd van 10, 30 of 65 dagen. Het eigen 
risico voor de werkgever bestaat derhalve uit het doorbetaalde loon gedurende de wachttijd. De wachttijd 
dient te worden afgestemd op het soort verzuim in een onderneming. Bijvoorbeeld indien de hoogte van 
het verzuimpercentage voornamelijk wordt bepaald door vele kortdurende verzuimgevallen (korter dan 10 
dagen), dient de voorkeur worden gegeven aan een hogere wachttijd. De conventionele 
verzekeringsvorm is met name geschikt voor MKB-bedrijven.  
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Bij de stop-loss dekking wordt een uitkering door de verzekeraar verleend zodra een bepaald bedrag, 
eigen behoud genaamd, per jaar wordt overschreden. De hoogte van het eigen behoud wordt bepaald 
door het ziekteverzuim in de afgelopen 3 jaar. 
Met de stop-loss dekking weet u altijd hoeveel u maximaal per jaar kwijt bent aan kosten verbonden aan 
de loondoorbetaling aan zieke werknemers. Wanneer u bij ziekte meer loon heeft doorbetaald dan het 
bedrag aan eigen behoud, keert de verzekeraar het verschil uit. Maximaal bent u als werkgever aan 
verzuimkosten dus nooit meer kwijt dan de som van het eigen behoud en de premie. Deze 
verzekeringsvorm is geschikt voor bedrijven vanaf +/- 50 werknemers. 
 

1.4 Premie 

De gegevens omtrent de aard en omvang van het bedrijf, de personeelsopbouw en de verzuimcijfers over 
de afgelopen 3 jaar zijn bepalend voor de premiestelling. De premie wordt uitgedrukt als een percentage 
van het verzekerd bedrag en wordt als voorschotpremie in rekening gebracht. Aan het eind van ieder 
verzekeringsjaar vindt naverrekening plaats aan de hand van de door u op te geven werkelijke 
personeelsgegevens / loonsom over het dan afgelopen verzekeringsjaar. Indien het contractsresultaat 
daartoe aanleiding geeft, kan de premie en/of eigen behoud na afloop van een jaar voor het nieuwe jaar 
worden aangepast. 
 

1.5 Validiteitsverklaring 
Enkel arbeidsgeschikte werknemers worden bij aanvang van de verzekering geaccepteerd. U dient een 
overzicht te geven van de arbeidsongeschikte werknemers. Werknemers die arbeidsongeschikt zijn, 
worden in de verzekering opgenomen nadat zij ten minste vier weken volledig hersteld zijn. 
 

1.6 Verplichtingen 
Tot voor kort bestond bij de ziekengeldverzekering de verplichting dat uw bedrijf was aangesloten bij een 
gecertificeerde arbodienst. Met het vervallen van de verplichte aansluiting bij een arbodienst per 1 juli 2005 
is bij de meeste verzekeraars deze verplichting eveneens vervallen. Maar uw verzuimbeleid dient nog 
steeds aan een minimale eisen te voldoen. Welke dit zijn, verschilt per verzekeraar. 
 

1.7 Verhaalsrechtbijstand 
Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid om verhaalsrechtsbijstand mee te verzekeren. Hiermee 
kunnen de netto loonkosten van ziekteverzuim die veroorzaakt zijn door een aansprakelijke derde op die 
persoon worden verhaald. 
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