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1. Inleiding 
In dit document worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die 
je in de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt op de avond van dinsdag 7 
april 2020 doorgevoerd. Vanaf dat moment zijn de nieuwe functionaliteiten 
beschikbaar. Daarnaast vind je in dit document ook een lijst met opgeloste punten. 
Dit document bevat korte beschrijvingen van de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten 
in de applicatie. In ons help portaal help.verzuimsignaal.nl worden deze releasenotes 
ook geplaatst en meer informatie indien van toepassing. 
 
Per ontwikkeling wordt aangegeven of een uitbreiding van een gebruikersrol 
noodzakelijk is om van de ontwikkeling gebruik te kunnen maken. Verzoeken om een 
gebruikersrol te wijzigen naar aanleiding van de release kunnen ná de release bij ons 
aangevraagd worden via onze servicedesk. Rolwijzigingen kunnen worden aangevraagd 
door applicatiebeheerders. 
 
VerzuimSignaal behoudt het recht om ontwikkelingen niet te releasen naar productie 
als naar aanleiding van het testproces blijkt dat deze ontwikkelingen niet goed 
functioneren en/of een risico vormen voor de stabiliteit van de applicatie. 
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2.Ontwikkelingen 
 
Nieuwe CAS-code in verband met Corona Virus Ziekte (COVID-19) 
 
Om te kunnen bepalen in welke mate ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wordt 
veroorzaakt door Corona Virus Ziekte (COVID-19) heeft het UWV een nieuwe code 
toegevoegd aan het classificatiesysteem CAS (Classificaties voor Arbo en SV). 
 
Vanaf 1 april 2020 behoren bedrijfs- en verzekeringsartsen code R605 Corona Virus 
Ziekte 2019 (COVID-19) toe te kennen in het geval er sprake is van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid door Corona (COVID-19). 
 
Code R605 beschikbaar in VerzuimSignaal 
Vanaf 30 maart is deze code beschikbaar in VerzuimSignaal. De code is ook 
opgenomen in de standaard CAS-code rapportage voor de bedrijfsarts. 
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3.Overige ontwikkelingen en verbeteringen 
 
Logging handmatige aanpassingen autorisaties (95494)  
Het aanpassen van een autorisatie, die door een gebruiker in VerzuimSignaal wordt 
doorgevoerd, wordt beter gelogd. Hierdoor is het nu mogelijk om te achterhalen wie 
wanneer een bepaalde autorisatie-wijziging heeft doorgevoerd. Deze logging is 
beschikbaar voor support en kan door hen worden geraadpleegd in het geval deze 
informatie van belang is.   
 
Statistieken exporteren naar PDF (141686) 
Alle grafieken worden weer geëxporteerd als je statistieken naar PDF exporteert. 
 
Tonen mobiele nummer contactpersoon werkgever op werkgeverskaart (147986) 
Het mobiele nummer dat bij de contactpersoon werkgever is ingevuld wordt nu ook 
getoond op de werkgeverskaart, naast het vaste nummer. 
 
Vastlopen applicatie bij opslaan en exporteren document Internet Explorer en 
Chrome is opgelost (145787) 
Bij gebruik van Internet Explorer en Chrome kon het voorkomen dat VerzuimSignaal 
vastliep bij het exporteren van documenten uit een dossier. Dit probleem is nu 
verholpen.  
 
Geboortedatum in rapport "meldingen per dag" is hersteld  (188341) 
In rapport meldingen per dag wordt nu altijd de geboortedatum weergegeven, in 
plaats van een getal. 
 
Onbekende fout opgelost bij (opnieuw) uitnodigen gebruiker voor VerzuimSignaal 
Werknemer (189506) 
Soms werd een onbekende fout gegeven bij het (opnieuw) uitnodigen van een 
werknemer voor VerzuimSignaal Werknemer. Deze fout is opgelost en komt niet meer 
voor. 
 
Exporteren teksten bij exporteren UWV formulieren (191804) 
Het is weer mogelijk tekstvelden in UWV-formulieren te exporteren waarin bijzondere 
tekens, bijvoorbeeld < >, worden gebruikt. 
 
AT-Uren worden weer op de juiste manier aangepast bij wijzigen deelherstelmelding 
(VSA-4254) 
Als een reeds opgevoerde deelherstelmelding wordt gewijzigd, wijzigen de AT-uren 
weer goed mee met het AT-percentage.  
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