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Re-integratie en geleidelijke terugkeer naar de werkvloer bij
arbeidsongeschiktheid
Wat moet je
doen bij
arbeidsongeschiktheid?

Wanneer je arbeidsongeschikt wordt, dien je de adviserend arts van je ziekenfonds te

Wat wordt er
bedoeld met
re-integratie?

Het re-integratietraject voor langdurige zieken geeft zieke werknemers de mogelijkheid

Hoe kan je je
werk geleidelijk
hervatten tijdens
je arbeidsongeschiktheid?

Je uitkering

verwittigen via een origineel medisch getuigschrift. Dit document moet de diagnose en de
begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid bevatten.

Wanneer moet je dit getuigschrift indienen?
– Als je een bediende bent: uiterlijk de 28e dag te rekenen vanaf het begin van de
arbeidsonbeschiktheid.
– Als je een arbeider bent: uiterlijk de 14e dag te rekenen vanaf het begin van de
arbeidsonbeschiktheid.
– Als je een uitzendkracht bent, raden we je aan je getuigschrift uiterlijk de 2e dag te rekenen
vanaf het begin van je arbeidsongeschiktheid, in te dienen.
– Als je werkloos bent: uiterlijk de 2e dag te rekenen vanaf het begin van je
arbeidsongeschiktheid.
– Als je een zelfstandige bent: uiterlijk de 14e dag te rekenen vanaf de 1e dag nadat je
arbeidsongeschiktheid begonnen is.

gedeeltelijk naar de werkvloer terug te keren, dankzij aangepast werk, totaal ander werk of
een opleiding.
De adviserend arts dient hiervoor de restcapaciteit vast te stellen. Om deze vaststelling te
kunnen doen, moet de arbeidsongeschikte werknemer, werkloze of zelfstandige een
vragenlijst invullen. Dankzij de antwoorden op deze vragenlijst kan de adviserend arts
onderzoeken of de gezondheid van de arbeidsongeschikte persoon een re-integratie toelaat.
Eerst dien je toestemming te krijgen van je werkgever. Daarna moet je een aanvraag indienen
bij je ziekenfonds. Deze aanvraag moet uiterlijk op de eerste werkdag, die onmiddellijk
voorafgaat aan je werkhervatting, opgestuurd worden. Wanneer je deze termijn niet naleeft,
kan je uitkering voor arbeidsongeschiktheid verminderd worden met 10% of zelfs geweigerd
worden. De adviserend arts deelt je schriftelijk mee of hij je aanvraag tot deeltijdse
werkhervatting toestaat of weigert. In afwachting van zijn advies kan je je activiteit al
hervatten. Wanneer je aanvraag geweigerd wordt, moet je je activiteit wel onmiddellijk
stopzetten. Zelfstandigen mogen hun activiteiten pas deeltijds hervatten nadat ze effectief de
goedkeuring kregen van de adviserend arts.
Aanvullend op je beroepsinkomen krijg je nog een deel van je ziekte- of invaliditeitsuitkering.
Hiervoor dien je maandelijks een attest, ingevuld door je werkgever, naar je ziekenfonds te
sturen.
Momenteel worden de uitkeringen berekend op basis van het loon dat je ontvangt voor de
toegelaten activiteit. Als het ontvangen beroepsinkomen niet meer dan 16,24 euro/dag (index
01/06/2017) bedraagt, blijft het bedrag van je uitkering ongewijzigd.
Vanaf 01/04/2018 wordt de berekening van de uitkeringen bij een deeltijdse werkhervatting
gewijzigd. Vanaf deze datum wordt de uitkering afhankelijk van het toegestane werkvolume. Als
het toegestane werkvolume minder dan 20% van het voltijdse werkvolume bedraagt, blijft het
bedrag van je uitkering ongewijzigd. Bij akkoorden voor 01/04/2018 is er een overgangsperiode
van 3 maanden voorzien (m.a.w. tot 30/06/2018).

Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels, Zuidstraat, 111 - 1000 Brussel. Dit document heeft slechts een informatieve waarde. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.

Activiteit
deeltijdse
werkhervatting
stopzetten of
wijzigen

Wil je de activiteit, waarvoor je de toestemming hebt gekregen van de adviserend arts,
stopzetten? Bezorg ons dan de 'Verklaring stopzetting toegelaten arbeid'.
Wil je de activiteit, waarvoor je de toestemming hebt gekregen van de adviserend arts,
wijzigen? Bezorg ons dan een nieuwe aanvraag 'Aangifte van gedeeltelijke werkhervatting
tijdens arbeidsongeschiktheid'.
Deze formulieren kan je vinden op www.fsmb.be of aanvragen in een van onze kantoren.

Wat moet je
doen bij
verlenging van
je arbeidsongeschiktheid?

Wens je meer
informatie?

Dan moet je steeds het medische getuigschrift binnen 48 uur aan je ziekenfonds bezorgen
(enkel noodzakelijk in het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid). Dit dien je ook te doen
wanneer je de toestemming hebt gekregen om deeltijds opnieuw aan het werk te gaan. Als je
dit getuigschrift te laat indient, moet het ziekenfonds een sanctie toepassen van 10% op je
daguitkering.

De raadgevers in onze kantoren staan steeds voor je klaar. Je kan ook terecht bij onze dienst
Uitkeringen via 02 506 96 11 of op onze website www.fsmb.be.

