Wanneer geldt welke verlofsoort?
Wat als je werknemer thuis zit door COVID-19? Welke redenen hebben je werknemers om niet te kunnen
werken? In welke situatie pas je de verschillende verlofsoort toe en hoe zit het met loondoorbetaling?
Met deze beslisboom kom je verder.

Is jouw werknemer zelf ziek?

Ja

Kan hij het werk niet doen als gevolg van (zijn eigen)

Ziekteverlof
Het loon tijdens ziekte moet voor minimaal 70% worden
doorbetaald. Let op: mogelijk geldt een hoger percentage

ziekte?

op basis van de arbeidsovereenkomst, het
arbeidsvoorwaarden regelement en/of de cao.

eeN
Is er sprake van een onvoorziene situatie die jouw
werknemer direct moet regelen?

Ja

Calamiteitenverlof
Het verlof duurt net zo lang als nodig is om de calamiteit

Denk aan opvang van kinderen door een zieke partner,

op te lossen of om meteen de nodige zaken te regelen. Het

aan een ziekhuisbezoek met een naaste of als een direct

calamiteitenverlof dien je volledig door te betalen.

familielid overlijdt.

eeN
Moet de werknemer voor zijn zieke kind of naaste
zorgen?

Kortdurend/ langdurend zorgverlof

Ja

Kortdurend zorgverlof geldt voor maximaal twee

Met het huidige besmettingsgevaar kan het lastig zijn

werkweken per jaar en wordt voor 70% doorbetaald.

voor je werknemer om de zorg van een ziek kind of naaste

Langdurig zorgverlof daarna wordt niet doorbetaald. In

aan een ander over te laten. Het is daardor eerder

de cao of regeling kunnen andere afspraken over het

noodzakelijk dat jouw werknemer de zorg op zich neemt.

salaris staan. Als dit zo is, gelden die afspraken.

eeN
Moet de werknemer zelf de opvang van de kinderen

Ja

(deels) op zich nemen waardoor hij het werk niet

Onbetaald verlof of vakantiedagen
Je werknemer heeft geen recht op een bijzonder soort
verlof, de tijd die nodig is voor de opvang van de kinderen

(volledig) kan uitvoeren?

is voor eigen rekening en de werknemer zal dus onbetaald
verlof of vakantie dagen moeten opnemen.

eeN
Als jouw werknemer niet kan thuiswerken

Jouw werknemer moet in thuisquarantaine omdat hij

Ja

omdat dit voor de functie niet mogelijk is, dan moet je
als werkgever het loon doorbetalen. Kan jouw

samenwoont of in contact is geweest met iemand die

werknemer wel thuiswerken maar wil hij dit niet? Dan

besmet is met corona?

is er geen recht op loondoorbetaling. Je werknemer
kan wel verlof of onbetaald verlof opnemen.

eeN
Moet je werknemer in thuisquarantaine
omdat hij is afgereisd naar een risicogebied?

Ja

Als je werknemer niet kan thuiswerken omdat dit in de
functie niet mogelijk is, dan hoef je als werkgever het
loon niet door te betalen mits je de werknemer daar
voorafgaand aan deze reis op hebt gewezen.
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