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Vergoeding van loonverlies voor werknemers en zelfstandigen in geval van
quarantaine
I.

Voorwaarden voor het recht op terugbetaling

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kunnen de bevoegde
volksgezondheidsinstanties bij wijze van voorzorgsmaatregel personen in quarantaine
plaatsen. Het is belangrijk dat de quarantaine door de bevoegde autoriteit is bevolen.
Werknemers en zelfstandigen kunnen een vergoeding krijgen voor eventuele
inkomstenderving als gevolg van een dergelijke quarantaine. In Noordrijn-Westfalen
compenseren de regionale verenigingen van Westfalen-Lippe (LWL) en Rijnland (LVR) op
basis van de wet op de infectiebescherming. De verantwoordelijkheid van de
Landschaftsverbände is afhankelijk van de locatie van het bedrijfspand.
II.

Omvang van de compensatie

Voor werknemers die in quarantaine worden geplaatst, moet de werkgever normaal
gesproken maximaal 6 weken vooruitbetalen als onderdeel van de doorbetaling van het
loon. De uitbetaalde bedragen worden op aanvraag door de verantwoordelijke regionale
vereniging terugbetaald. Vanaf de 7e week wordt de vergoeding ter hoogte van de ziekteuitkering volgens § 47 lid 1 SGB V rechtstreeks aan de getroffen personen uitbetaald.
III.

Aanvraag

De aanvraag moet door de werkgever rechtstreeks worden ingediend bij de bevoegde
Landschaftsverband, als het bedrijf in Westfalen is gevestigd, bij de Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, als het bedrijf in het Rijnland is gevestigd, bij de Landschaftsverband
Rheinland. Indien de vestiging zich in een andere federale staat bevindt, moet de
aanvraag bij de bevoegde autoriteit aldaar worden ingediend.
IV.

Zelfstandigen

Zelfstandigen dienen de aanvraag rechtstreeks in bij de verantwoordelijke regionale
vereniging.
V.

Procedure

Aanvragen voor compensatie moeten binnen 3 maanden na afloop van de quarantaine
schriftelijk worden ingediend bij de verantwoordelijke regionale vereniging bij het Bureau
voor sociale compensatie. Op verzoek kan de werkgever een voorschot op het terug te
betalen bedrag ontvangen van het Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Amt für Soziales
Entschädigungsrecht. Telefoongegevens zijn verkrijgbaar bij het Landschaftsverband
Westfalen-Lippe op de telefoonnummers 0251/591-8411 (mevrouw Volks) en 0251/5918136 (de heer Konopka). Telefonische bereikbaarheid is gegarandeerd tussen 9.00 uur en
12.00 uur.

VI.

Opmerkingen

De bevoegde autoriteit voor het opleggen van een quarantaine in de zin van de
Infectiebeschermingswet is de lokale regelgevende instantie (gezondheids/regelgevingsinstantie). Als een autoriteit die niet verantwoordelijk is voor de wet op de
infectiebescherming een quarantaine oplegt, bijvoorbeeld de autoriteit van een
buitenlandse staat, kan er geen vergoeding worden betaald op grond van de wet op de
infectiebescherming.
Als en zolang werknemers op vakantie zijn, hebben zij geen recht op een vergoeding op
grond van de Wet Bescherming tegen Infectie.
Indien minderjarige kinderen door quarantaine worden getroffen, bestaat er geen recht op
vergoeding door het Landschaftsverband Westfalen-Lippe in geval van inkomstenderving
van de ouders als gevolg van de noodzakelijke zorg. Als de ouders zelf ook getroffen
worden door een quarantaine, hebben zij het recht om aanspraak te maken op grond van
de Wet op de Infectiebescherming.
Als een bedrijf in opdracht van een regelgevende instantie wordt gesloten omdat de
werknemers aan quarantaine zijn onderworpen, heeft de werkgever alleen recht op
vergoeding van de aan de werknemer betaalde uitkeringen. Verdere
compensatiebetalingen zijn niet mogelijk.
Als een bedrijf wordt gesloten of een groot evenement wordt geannuleerd vanwege
preventieve maatregelen, heeft het Landschaftsverband Westfalen-Lippe geen recht op
schadevergoeding.
In het geval van liquiditeitsknelpunten of existentiële zorgen biedt het ministerie van
Economische Zaken verdere ondersteuningsmogelijkheden, zoals leningen om
liquiditeitsknelpunten te overbruggen via de Bürgschaftsbank NRW (tot 1,5 miljoen euro)
en het Staatsburgerprogramma (vanaf 1,5 miljoen euro, ook grote bedrijven). Als bedrijven
in Duitsland door het coronavirus last hebben van knelpunten in hun bestellingen, kunnen
deze worden gecompenseerd door middel van een arbeidstijdverkorting. Het is belangrijk
dat bedrijven en bedrijven hun verantwoordelijke uitzendbureau op de hoogte stellen van
arbeidstijdverkorting als dat nodig is.
VII.

Verzoeken

1. Verzoek om vergoeding van de kosten van de werkgever voor werknemers (bijlage
1, 8 bladzijden)
2. Verzoek om schadeloosstelling voor zelfstandigen (bijlage 2, 2 bladzijden)
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