
Ziekte in combinatie met EW. Wat moet ik doen?  
 

Enkele voorbeelden om verder te verduidelijken 

 

Je was al ziek voor 19/03/2020, dus voor de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is 

ingegaan, en jouw ziekte loopt verder gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid. 

1. Je was minder dan 30 dagen ziek voor 19/03/2020 en bent ziek tot en met het einde van de 

periode tijdelijke werkloosheid 

 

Je ontvangt nog het wettelijk voorzien gewaarborgd loon van Het Poetsbureau voor de periode tot 

en met 18/03/2020. Vanaf 19/03/2020 wordt je door de mutualiteit vergoed.  

Breng, indien je dit nog niet gedaan hebt, jouw mutualiteit onmiddellijk op de hoogte van jouw 

ziekte door middel van het formulier ‘vertrouwelijk’.  

 

2. Je was minder dan 30 dagen ziek voor 19/03/2020, jouw ziekte loopt af voor de periode van 

tijdelijke werkloosheid.   

 

Je ontvangt nog het wettelijk voorzien gewaarborgd loon van Het Poetsbureau voor de periode tot 

en met 18/03/2020. Vanaf 19/03/2020 wordt je door de mutualiteit vergoed tot en met het einde 

van jouw ziekteperiode. Na afloop van jouw ziekteperiode zal je vergoedingen voor tijdelijke 

werkloosheid ontvangen van de RVA indien er op dat moment nog steeds werkloosheid van 

toepassing is.  

Breng, indien je dit nog niet gedaan hebt, jouw mutualiteit onmiddellijk op de hoogte van jouw 

ziekte door middel van het formulier ‘vertrouwelijk’.  

Indien je in de laatste drie jaar nog niet economisch werkloos was, of er waren wijzigingen aan jouw 

persoonsgegevens, dien je ook de vereenvoudigde aanvraag overmacht in orde te brengen bij jouw 

vakbond of de hulpkas. Meer info hierover vind je in de uitgebreide FAQ voor huishoudhulpen op 

onze website.  

 

3. Je was al langer dan 30 dagen ziek voor 19/03/2020 en jouw ziekte loopt verder gedurende de 

periode van tijdelijke werkloosheid.  

 

Je zal door de mutualiteit vergoed worden gedurende de rest van jouw ziekteperiode. 

 

4. Je was al langer dan 30 dagen ziek voor 19/03/2020 en jouw ziekte loopt af voor het einde van de 

tijdelijke werkloosheid.  

 

Je zal door de mutualiteit vergoed worden gedurende de rest van jouw ziekteperiode. Vanaf het 

moment dat jouw ziekteperiode is afgelopen, ontvang je vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid 

van de RVA indien werkloosheid dan nog van toepassing is.  

Indien je in de laatste drie jaar nog niet economisch werkloos was, of er waren wijzigingen aan jouw 

persoonsgegevens, dien je ook de vereenvoudigde aanvraag overmacht in orde te brengen bij jouw 

vakbond of de hulpkas.  

 

5. Je wordt ziek tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.  

 

Je blijft op tijdelijke werkloosheid staan. Indien je na afloop van de tijdelijke werkloosheid nog steeds 

ziek bent, word je vergoed door jouw mutualiteit. Het is dus zeker belangrijk om jouw mutualiteit nu 

al op de hoogte te brengen van jouw ziekte door middel van het formulier ‘vertrouwelijk’. 


