
Instructie ziek uit dienstmelding

Nadat u Eigenrisicodrager bent geworden voor de Ziektewet doet u ziek uit dienst meldingen niet 
meer bij UWV maar bij Acture (uitvoerder). U kunt de volgende ziekmeldingen indienen bij Acture: 

1  Werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan. Deze ziekmelding dient 
u uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband voor 16:00 uur in. Indien dit in het weekend 
of op een feestdag is, dient dit op de laatste werkdag voorafgaand te gebeuren. 

 Let op! Te laat melden heeft boetes tot gevolg van € 70,- tot maximaal € 455,-.

2  Werknemers die uit dienst zijn gegaan en binnen vier weken na einde dienstverband ziek 
worden en zich bij u melden. Deze ziekmelding dient u in zodra u de ziekmelding heeft 
ontvangen, dit om mogelijke boetes voor te laat melden te voorkomen. 

U ontvangt de inloggegevens ten behoeve van het ziek uit dienst melden rechtstreeks van Acture 
(noreply@klout7.nl).

U gaat als volgt te werk

U dient uw wachtwoord direct te wijzigen nadat u voor de eerste keer bent ingelogd. Dit 
wachtwoord is 77 dagen geldig en dient voor het verstrijken van die termijn te worden gewijzigd. 
In de e-mail met inloggegevens vindt u een link naar de handleiding. Hierin staat vermeld waar u 
het webformulier kunt vinden en hoe u deze invult.  

Is de werknemer langer dan 6 weken ziek alvorens uit dienst te gaan, dan verzoeken wij u het 
verkorte RIV te e-mailen naar ziekmelding@acture.nl. 

Na ontvangst van de ziekmelding neemt de Casemanager van Acture telefonisch contact op 
met uw werknemer. U ontvangt hiervan per e-mail een terugkoppeling. Wij verzoeken u om de 
gegevens die geregistreerd staan in het systeem op juistheid te controleren. Wilt u wijzigingen 
aanbrengen neem dan contact op met Acture. 

U dient het verzuimregelement van Acture (uitvoerder) beschikbaar te stellen aan uw 
werknemers. Dit regelement is via www.acture.nl te downloaden of op te vragen bij VSZ of Acture. 
Dit regelement is in het Nederlands en diverse talen te verkrijgen.

Wanneer u vragen heeft over dit proces neemt u contact op met Acture op 024-890 94 70

1
U gaat naar 
de website 

www.acture.nl

2
U klikt aan: 

inloggen

3
U klikt aan: 

overige bedrijven: 
Inlog Verzuim-

dossiers en 
ziekmelding

4
U logt in met 

uw inloggegevens 
die u separaat 

van Acture heeft 
ontvangen  

5
U verzorgt 

de ziekmelding 
via het 

webformulier 
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