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Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
Sinds 1 januari 2018 ontvangen zelfstandigen na 14 dagen arbeidsongeschiktheid een uitkering van het ziekenfonds. 
ziekenfonds.

Formaliteiten Een periode van arbeidsongeschiktheid  kan pas beginnen  wanneer  de gerechtigde
zijn toestand van arbeidsongeschiktheid heeft laten vaststellen.

Hoe?

Verwittig de adviserend arts van de mutualiteit via een medisch getuigschrift of via het
getuigschrift van arbeidsongeschiktheid,  dat je kan verkrijgen op  www.fsmb.be of in
onze kantoren.  Dit getuigschrift moet,  naast de begindatum en diagnose,  ook de te
verwachten einddatum van de arbeidsongeschiktheid vermelden, alsook gedateerd en
ondertekend zijn. Let wel, je moet steeds het originele document indienen.

Indien  een  ziekenhuisopname  gepland  is  of  je  je  om  medische  redenen  niet  kan
verplaatsen  voor  een  medische  controle,  kan  je  dit  best  vermelden  op  het
getuigschrift, net als de duur van het ziekenhuisverblijf of de immobiliteit. Zo vermijd je
onnodig opgeroepen te worden. 

Je kan het getuigschrift met de post versturen (de postdatum geldt als bewijs) of in ruil
voor een ontvangstbewijs afgeven in een van onze kantoren.

Wanneer?

Zelfstandigen  en  meewerkende  echtgenoten  moeten  sinds  01/01/2018  hun
arbeidsongeschiktheid sneller  aangeven bij de adviserend arts van het ziekenfonds.
Ze hebben daarvoor een termijn van 14 kalenderdagen. Die termijn gaat in op de 1e
dag nadat hun arbeidsongeschiktheid is begonnen.

Bij een ziekenhuisverblijf wordt de termijn om het medische getuigschrift in te dienen
verlengd tot de 2e werkdag na het einde van het ziekenhuisverblijf.

Opgelet:  Het  bewijs  van afgifte  of  verzending  van het  medische getuigschrift  moet
door  jou  ingeleverd  worden.  In  geval  van  laattijdige  afgifte  van  het  medische
getuigschrift  geldt een sanctie van 10%. De uitkeringen mogen pas volledig worden
toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift.
Indien je de uiteenlopende bepalingen niet  naleeft,  riskeer je dat  de storting van je
ziekte-uitkeringen geweigerd of vertraagd wordt.

Erkenning en 
controle van de 
ongeschiktheid/
invaliditeit

Erkenning

Zodra de adviserend arts je geneeskundig getuigschrift heeft ontvangen, krijg je een
vragenlijst m.b.t. je beroepsactiviteit, een inlichtingenblad voor de berekening van de
uitkeringen, een formulier 225 (inkomensverklaring), dat ons in staat stelt om rekening
te houden met je familiale situatie, en een 'bericht van werkhervatting'. Hiermee kan je
aan het ziekenfonds een eventuele hervatting van je beroepsactiviteit melden.

Controle

De adviserend arts controleert  je toestand van arbeidsongeschiktheid door je op te
roepen voor een medisch onderzoek. Hij kan ook een huisbezoek uitvoeren.

Na het  eerste  jaar  van arbeidsongeschiktheid  begint  de  invaliditeitsperiode.  In  dat
geval  dient  eveneens  de  Geneeskundige  Raad  voor  Invaliditeit  (GRI)  de
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invaliditeitstoestand en de verlenging ervan te erkennen.

Je bent verplicht op consultatie te gaan bij de adviserend arts, zodat een medische
controle kan uitgevoerd worden. Indien je niet aanwezig bent op deze controle, wordt
de  betaling  van de uitkeringen  voor  arbeidsongeschiktheid  opgeschort,  behalve  bij
afwezigheid om medische redenen.
Indien je om medische redenen niet op consultatie  kan gaan bij de adviserend arts,
moet  je  ons  een  attest  van  je  behandelende  arts  bezorgen  waarin  deze  redenen
duidelijk uitgelegd worden.

Uitkering De zelfstandige titularis zal vanaf de 15e dag van arbeidsongeschiktheid aanspraak
kunnen  maken  op  een  arbeidsongeschiktheidsuitkering.  De  tot  14 dagen  beperkte
carensperiode geldt voor de gevallen van arbeidsongeschiktheid die aanvangen vanaf
1 januari 2018.

Alle  dagen  van  de  week,  met  uitzondering  van zondag,  worden  vergoed  door  het
ziekenfonds. Zelfstandigen ontvangen een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van hun
gezinssituatie. Surf naar www.rsvz.be voor meer informatie over de bedragen.

Einde van de 
ongeschiktheid

Ben je minder dan een jaar arbeidsongeschikt op het ogenblik dat je het werk of de 
werkloosheid hervat?

- Indien je het werk hervat of opnieuw werkloos wordt  voor de voorziene einddatum,
dien je die informatie onmiddellijk mee te delen aan je ziekenfonds. Gebruik hiervoor
het attest van arbeidshervatting dat het ziekenfonds aan jou heeft overgemaakt bij het
begin  van  je  arbeidsongeschiktheid.  Zodra  je  je  activiteiten  hervat  of  je  opnieuw
inschrijft als werkzoekende, zal het ziekenfonds je geen uitkering meer uitbetalen.

- Als je het werk hervat of opnieuw werkloos wordt op de voorziene einddatum, moet
je niets doen bij je mutualiteit. Zodra je je activiteiten hervat of je opnieuw inschrijft als
werkzoekende, zal het ziekenfonds je geen uitkering meer uitbetalen.

Ben je meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt op het ogenblik dat je het werk of de 
werkloosheid hervat?

Indien je meer  dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent (invaliditeit),  dan dien je ons een
bewijs van arbeidshervatting te bezorgen als je het werk herneemt of de werkloosheid
hervat.

Wens je meer 
informatie?

Ons  ziekenfonds  beschikt  over  een  groot  aantal  kantoren.  Mocht  je  nog  vragen
hebben of verdere inlichtingen wensen, staan onze raadgevers steeds voor je klaar.
Je  kan  ook  terecht  bij  onze  dienst  Uitkeringen  via  02 506 96  11,  bij  onze  dienst
Maatschappelijk  Werk  (Sociale  dienst)  via  02  546  15  12  of  op  onze  website
www.fsmb.be.
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