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Wegwijs in de ACV-

dienstverlening 

Het ACV heeft veel te bieden op 
het gebied van werk en inkomen. 
Het ACV-lidmaatschap is dan ook 
meer dan alleen een veilige 
rugdekking bij conflicten met je 
werkgever of met de werkloos-
heidsverzekering. 
Het ACV-lidmaatschap kan zoveel 
meer opleveren. Dit artikel zet alle 
pluspunten nog even op een rijtje. 
Aan jou om eruit te halen wat erin 
zit! 
 

Arbeidsduur 
Welke uren zijn overuren? Hoe 
moeten die uren worden betaald? 
Kan je ze ook opnemen als vakan-
tiedagen? Wanneer mag 
nachtwerk en hoeveel euro’s moe-
ten dit gebrek aan slaap 

 

DIENSTVERLENING OP JOUW MAAT 
 

Contracten 
De tijden dat een contract een contract was zijn lang voorbij. Allerlei 
banenplannen en flexibele arbeidsvormen zorgen voor evenveel 
soorten contracten. Dat je dan even niet meer weet of het nu zus of 
zo in je contract moet staan is normaal. Gelukkig kan het ACV meer 
duidelijkheid brengen over de verschillende soorten contracten, 
statuten en hun inhoud. 
 

Vakantie 
Enkele dagen ertussenuit, dat kan iedereen op tijd en stond wel 
gebruiken. Maar wanneer en op hoeveel vakantie heb je eigenlijk 
recht? En dat vakantiegeld, hoe wordt dat berekend? En als je 
verandert van werkgever of als je net afgestudeerd bent, kan je dan 
helemaal niet met vakantie? 
Het ACV zorgt ervoor dat je verlof niet in het water valt.  
 
 

Tijdkrediet 
en loopbaanvermindering 
Onder druk van het ACV worden de mogelijkheden om arbeid 
en gezin beter te combineren alsmaar uitgebreid: tijdkrediet, loop-
baanvermindering, 
ouderschapsverlof, palliatief verlof, Vlaamse premies,… Het ACV 
gaat na op welke rechten je aanspraak kan maken en wat dit bete-
kent voor je inkomen. We helpen je uiteraard 
ook met de aanvraag. 
 

Ziekte en ongeval 
Als je ziek bent of een ongeval hebt gehad, kan je bijkomende 
problemen missen als kiespijn. Het ACV staat dan ook klaar voor 
je vragen over aangifte, gewaarborgd loon, ontslag tijdens een 
ziekteperiode, tussenkomsten van de mutualiteit,… 
 

HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT 

“Een 

arbeidsongeval is 

nooit leuk.” 

compenseren? En zondagwerk? Of 
klein verlet? En wat als je 
toch moest werken op een wettelijke 
feestdag? 
Iedereen kent die vragen wel. Het 
ACV echter ook de juiste 
antwoorden. 

 
Loon 
Het juiste loon is niet alleen voor jou, 
maar ook voor het ACV een 
zeer belangrijke bekommernis. 
De ACV-diensten kunnen nagaan of 
de verschillende inhoudingen 
(sociale zekerheidsbijdrage, bedrijfs-
voorheffing, bijdragevermindering 
lage lonen,...) correct zijn toegepast. 
Ook voor informatie 
over de juiste barema’s, het tijdstip 
van betaling,… kan je op het 
ACV-dienstencentrum terecht. 
 

Arbeidsongevallen 
Een arbeidsongeval is nooit leuk. En als 
bovenop het fysieke leed 
dan ook nog eens paperassen en dis-
cussies met werkgever of 
verzekering beginnen te wegen, is het 
hek helemaal van de dam. 
Het ACV maakt zulke moeilijke omstan-
digheden echter graag 
wat draaglijker. Wij onderzoeken het 
probleem en voeren de 
verdere discussie met de verzekering 
over de erkenning van het 
arbeidsongeval, het toegekende percen-
tage invaliditeit,… En als 
het moet, start het ACV een procedure 
voor de arbeidsrechtbank. 
 

Eindejaar- en syndicale pre-
mies 
Wie kan welke premies krijgen? En als je 
nu 
net ontslagen bent, wat dan? En waar 
heb je 
als uitzendkracht recht op (meer dan de 
meesten 
denken in ieder geval)? Het ACV rekent 
het je graag 
even voor. 
 

Kinderbijslag 
Het ACV heeft ook een degelijke dienst-
verlening inzake 
kinderbijslag uitgebouwd. Het ACV kan 
berekenen 
op hoeveel en tot wanneer je recht hebt 
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op 
kinderbijslag. We gaan ook na in welke 
omstandigheden je recht hebt op verhoog-
de 
kinderbijslag. Naast deze informatie ver-
leent 
het ACV ook administratieve hulp: als je 
werkloos bent brengt het ACV voor jou de 
aanvraag om kinderbijslag of kraamgeld in 
orde. 
 
 

Sociale documenten 
Loonstroken, belasting fiches, bijdrage-
bons voor de mutualiteit, 
individuele rekeningen,… aan sociale do-
cumenten geen gebrek. Als 
je wil weten wie welke documenten moet 
afleveren, kan je terecht 
bij het ACV. 
 

Stakerssteun 
Wie niet horen wil, moet voelen. Als on-
derhandelen en overleggen 
echt niet meer wérkt, wordt er gestaakt. 
ACV-leden die staken 
ontvangen van het ACV stakerssteun.  
 

SWT (brugpensioen) 
Als je op SWT wil gaan, loop je best langs 
bij het ACV. 
Het ACV bekijkt wat de mogelijkheden zijn 
in jouw sector en 
onderneming. En ook voor de verdere 
aanvraag en afhandeling van 
je uitbetaling doet het ACV het nodige. 
 

 
Werkloosheid 
Als je werkloos bent (volledig of tijdelijk; 
klussend in PWA verband) 
krijg je te maken met een hoop administra-
tie. En 
aangezien het over je inkomen gaat, ben 
je best in regel met alle paperassen. 
Gelukkig zorgt het ACV voor de volledige 
afhandeling van je werkloosheidsdossier. 

Loopbaanadvies 
Op de website 
www.jeloopbaan.be vind je 
heel wat initiatieven die je 
kunnen helpen 
om je loopbaan verder uit te 
bouwen. Deze initiatieven 
worden door ACV (o.a. 
ACV-Bijblijven) of zijn partneror-
ganisaties (vzw Vokans, vzw Arabel, Cen-
trum voor 
Loopbaanontwikkeling van LBC-NVK of 
vzw Alternatief) georganiseerd. Je vindt er 
initiatieven rond solliciteren, werken met 
een fysieke/psychische beperking, stress/ 
burn-out,… Er zit vast wel iets tussen dat 
voor jou interessant is. 
Vind je geen antwoord op jouw vragen bij 
het collectieve aanbod? Bij het ACV en zijn 
partnerorganisaties kun je ook terecht voor 
individueel advies of begeleiding op maat. 
 

Een gouden regel 
Toegang tot dit ruime aanbod krijg je via 
de ACV-dienstencentra.  
 
 

Voor wie echt alles uit zijn lid-
maatschap wil halen: 
het ACV bezorgt aan zijn leden op regel-
matige basis een ledenblad 
(Visie, Ons Recht, Brandpunt, Basis, … 
afhankelijk van je beroepscentrale); 
massa’s informatie en nuttige adressen 
vind je ook in de talrijke 
ACV-folders en -brochures en op de ACV-
website 
(www.acv-online.be) 
 
Jongeren tussen 15 en 25 die nog stude-
ren of in wachttijd zijn, kunnen 
zich gratis lid maken van ACV-Enter. Via 
dit jongerenlidmaatschap 
krijg je toegang tot specifieke informatie en 
dienstverlening 
(eindwerkenservice, bijstand voor jobstu-

denten, de Enter-onlinehelpdesk,…); 

 

Haal er uit wat er Haal er uit wat er 

in zitin zit  
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          LBC/ACV Chemie wordt ACV BIE 

Het ACV pleit onomwonden voor een eengemaakt 
werknemersstatuut.  
ACV voorzitter Marc Leemans “ Wij willen alle ver-
schillen tussen arbeiders en bedienden wegwerken” 

Sinds 1 januari 2018, zijn LBC 

en ACV samengevoegd naar 1 

statuut.  

ACV-Bie wordt de nieuwe 

benaming. 

Iedereen die aangesloten is bij 

LBC, zou onderstaande brief 

van de centrale moeten ont-

vangen hebben. Is dit niet het 

geval kan u contact opnemen 

met je afgevaardigde. 

Beste  

Als bediende in de sector scheikunde was u binnen 

het ACV tot nog toe aangesloten bij de vakcentrale 
LBC-NVK. Met alle vragen omtrent uw werksituatie 

of uw rechten als bediende kon u daar terecht. 
Vanaf 1 januari 2018 worden de bedienden en ka-

derleden, net als hun collega’s met een arbeiders-
statuut, ondergebracht bij ACV Bouw-Industrie & 

Energie (ACV BIE). Aan uw ACV-lidmaatschap ver-

andert er niets.  

Om u in de toekomst nog beter te bedienen, kiezen 

we voluit voor sectorale vakcentrales, waarin we de 
belangen van alle werknemers in de sector beharti-

gen. ACV BIE en LBC-NVK nemen hiermee een 
voorsprong in het debat over het gemeenschappe-

lijk statuut voor arbeiders en bedienden. We willen 
de krachten van arbeiders en bedienden bundelen 

om onze leden nog beter ten dienste te staan. 

ACV BIE is in de sectoren scheikunde en petrole-

um al jaren de toonaangevende vakcentra-

le voor alle arbeiders. Vanaf 1 januari 2018 
wordt ze dat ook voor alle bedienden en 

kaderleden.  

Voor u betekent het dat u vanaf 1 januari 
2018 beroep kan doen op de diensten van 

ACV BIE. Met alle vragen over uw arbeids-
contract of uw rechten kan u vanaf dan bij 

hen terecht. Ook de collectieve belangen 
van de werknemers uit deze sectoren zul-

len voortaan door ACV BIE worden verde-
digd. Uw vertrouwde ploeg van vakbonds-

secretarissen en -militanten staat klaar om 
op te komen voor uw belangen en de ver-

betering van uw loon- en arbeidsvoorwaar-
den. ACV BIE staat garant voor een goede 

dienstverlening. 

LBC-NVK en ACV BIE zorgen samen voor 

een vlotte opvolging van de lopende dos-
siers. We zijn ervan overtuigd dat we uw be-

langen nog beter zullen kunnen verdedigen 
door alle werknemers uit deze sectoren on-

der te brengen onder één vakbondswerking. 
Als grootste vakbond in de sector blijven we 

de vinger aan de pols houden en opkomen 
voor uw werknemersrechten. U mag blijvend 

op ons rekenen! 

Meer informatie over de werking van de ACV 

BIE vindt u op www.acvbiemechelenkempen.org 
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Is digitaal voor iedereen het 

‘nieuwe normaal’? 

Het internet bestaat nog maar een 
kwarteeuw en toch kunnen we het al 
niet meer wegdenken uit ons leven. 
Maar niet iedereen zit op de digitale 
sneltrein. Twintig procent voelt zich 
hulpeloos als het woord ‘online’ valt en 
dat zijn niet alleen oudere mensen. 
 

Onze job doen, sociale contacten on-
derhouden en administratie regelen 
met overheid en bedrijven: vandaag 
gebeurt dat allemaal voor een groot 
deel online. 
 
Collega’s 
mailen, chat-
ten en 
skypen met 
elkaar. Via 
Facebook, 
WhatsApp en 
Instagram 
delen we up-
dates en fo-
to’s met 
vrienden en 
familie. Onze belastingbrief dienen 
we in via Tax-on-web en onze facturen 
betalen we via onlinebankieren. Ook in 
onze 
vrije tijd of op reis is het internet nooit 
ver weg. Hotels boeken en filmtickets 
kopen 
doen we in drie clicks en via apps vin-
den we de beste restaurants binnen 
een straal 
van 500 meter. 
 

1 op de 5 is hulpeloos 
 
De digitalisering is alomtegen-
woordig en maakt het leven op 
veel manieren eenvoudiger. 
Op voorwaarde tenminste dat je 
‘mee’ bent.  
Maar daar knelt het schoentje. 
Begin september luidden de Ge-

‘Het internet zal nooit 
                       alles kunnen vervangen  

zinsbond en oude-
renbeweging OKRA de alarmbel: 
uit hun enquête bij duizend Belgen 
blijkt dat een op de vijf zich vaak 
hulpeloos voelt, 
omdat er tegenwoordig zoveel ge-
regeld wordt via het internet.  
Premies en tegemoetkomingen van 
de overheid moet je bij voorkeur 
online aanvragen. Geld afhalen aan 
het loket in het bankkantoor kan 
niet meer 
en bedrijven pushen hun klanten 
om facturen digitaal te ontvangen.’ 
Voor 55 procent van de Belgen is 

dat allemaal geen probleem.  
Maar er is ook een groep men-
sen die dat niet wil: omdat ze 
geen interesse 
hebben, ze de vaardigheden 
missen, te weinig hulp krijgen of 
een gevoel van onveiligheid 
ervaren. Die drempels zien we 
niet exclusief bij 55-plussers, ze 
komen 
voor op alle leeftijden. 
 
 De digitale kloof is er niet 

langer een tussen wie wel en 
geen 
toegang heeft tot het internet, 
maar tussen wie er wel en niet 
mee kan of wil werken. 
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Muziek streamen 
 
Die gewijzigde kloof wordt 
ook al enige tijd waargeno-
men in de Digimeter. Dat is 
een jaarlijkse peiling door 
Imec (onderzoeksinstelling 
voor onder meer digitale 
technologie) 
naar het mediagebruik van 
Vlamingen. 
Uit de meest recente cijfers 
(2016) blijkt dat bijna elke 
Vlaming minstens één 
toestel heeft om altijd en 
overal online te gaan. Maar 6 
procent heeft dat niet. Voor 
een ruime meerderheid (63 
procent) is digitaal het 
‘nieuwe normaal’. Met de vin-
gers 
in de neus kijken ze online tv, 
streamen ze muziek en lezen 
ze nieuwsupdates 
op hun smartphone. De rest-
groep valt uiteen in twee pro-
fielen. De ene 26 procent 
weigert om in de digitale trein 
te stappen. 
Het gaat hier om een uitgesp-
roken ouder publiek. De an-
dere 11 procent wil wel, 
maar mist de vaardigheden 
om met digitale technologie 
aan de slag te gaan. Opval-
lend: 
9 procent van die groep is 
tussen 15 en 19 jaar oud. 
De vraag is nu hoe we die 
kloof kunnen dichten, zodat 
meer mensen kunnen profite-

ren 
van de mogelijkheden van 
digitalisering. 
We moeten mensen meer 
sensibiliseren over de meer-
waarde van het internet. Een-
maal 
ze daarvan overtuigd zijn, wil-
len ze best moeite doen om 
bij te blijven. Maar 
we hoeden ons wel voor een 
te snelle omslag naar het digi-
tale door bedrijven en de 
overheid. We pleiten voor vol-
doende alternatieven 
- loket, telefoon of papier – 
voor wie niet mee is of wil. 
 
  
 
 
 

 
We hoeden ons 
voor een te snel-
le omslag naar 

het digitale door 
bedrijven en de 
overheid. We 

pleiten hier voor 
voldoende alter-

natieven 
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werden men-

sen bewust 

gemaakt van 

het feit dat 

het ook an-

ders kan. Het 

ACV wil voor-

al benadruk-

ken dat het 

best oké is 

om de malle-

molen even 

stil te zetten en tijd te nemen 

voor wat ook belangrijk is: 

gezin, hobby’s, engagement 

of gewoon eventjes helemaal 

niets doen.   

ACV organiseert infoses-

sies rond stress en 

burn-out 

Hebben  deze momen-

ten bij jou ook heel wat 

vragen opgeroepen 

over je  persoonlijke 

situatie? Wil je graag 

een andere richting 

inslaan of heb  je nog 

een beetje meer nood 

aan verduidelijking? 

Het ACV 

en  verschillende ande-

re organisaties organi-

seren komende maanden 

heel wat  rond stress en burn

-out. Bekijk snel de agenda 

om een datum en  initiatief te 

vinden dat bij jou past!” 
 

1  op 

10 

werknemers 

heeft een burn-

out. Maar is dat 

eigenlijk wel 

zo? De drukte, 

stress en flexi-

biliteit doet on-

ze afspraken 

met vrienden en familie sneuve-

len. Ze zorgen ervoor dat we de 

schoolvoorstellingen van de kin-

deren missen, dat we te laat ko-

men op afspraken met vrienden 

of familie en te uitgeput zijn om 

te sporten. Stress staat in de 

weg van alles waar we plezier 

aan beleven en wat ons energie 

geeft. De gevolgen zijn duidelijk: 

1 op 10 Vlaamse werknemers 

kan momenteel niet werken 

door een burn-out. Nooit eerder 

waren er zoveel gevallen. Voor-

al jonge mensen tussen 25 en 

40 zijn vaak het slachtoffer. 

Hoog tijd dus voor een radicale 

verandering. 

 

In de maand januari besteedde 

het ACV heel wat aandacht aan 

het thema stress en burn-out. 

Op verschillende plaatsen werd 

een rust- en relaxmoment voor-

zien voor iedereen die daar 

nood aan heeft. Onder de noe-

mer ‘Too strexy for my job’ 

BURNBURNBURN ---OUTOUTOUT    

ACV organiseert infosessies 

rond stress en burn-out 



8 

Sommige mensen zouden, echt geen 

hogere positie mogen bekleden. 

Soms denk ik dat we op het werk te 

maken hebben met politiek. Net zoals 

de regering ons uitzuigt, zo zuigen 

sommige leiding gevende hun men-

sen op de werkvloer uit.  

10 jaar werk ik reeds in hetzelfde be-

drijf, 10 jaar en nooit 

problemen gehad. Tot 

ik veranderde van func-

tie…. 

Wie had ooit gedacht 

dat ik bij een leiding 

gevende terecht kwam die onder-

scheid ging maken in geslacht, kleur, 

ras en grootte. Ik alleszins niet. Nooit 

heb ik een slechte evaluatie gehad, 

tot die ene dag in april. Vier maanden 

werkte ik op mijn nieuwe dienst. Voor 

mijn gevoel ging alles super goed. 

Collega’s vielen super mee, het werk 

was zalig. Wel meer uren presteren 

dan op mijn vorige dienst, maar dat 

namen we er met 

veel plezier bij. 

En dan…. 

25 april, moest ik 

langsgaan om even-

tjes te evalueren hoe 

ik het deed volgens 

hem. Heel goedge-

zind ging ik naar bo-

ven, en meldde me aan.  

De leiding gevende die me stond op 

te wachten, was zelf nog maar twee 

maanden nieuw op mijn dienst, dus ik 

dacht veel kan hij niet zeggen, want 

hij kent me niet echt.  

“Een teamplayer 

zijn “ 

Goed of Slecht?? 

 25 april 14.00 uur, ik dus op de 

bureau. En vanaf dat moment 

hoorde ik het enkel nog donderen 

in Keulen. 

Volgens hem was mijn inzet niet 

voldoende, stond ik de dicht bij de 

collega’s, en werkte ik te nauwge-

zet volgens de procedure. Af en 

toe bestaat er een grijze zone, 

kreeg ik te horen. 

Maar op je werk kan ik voor de rest 

niks slecht zeggen…… 

Volgens hem zou het beter zijn 

moest ik toch maar uitkijken naar 

een nieuwe functie maar dan er-

gens anders in het bedrijf. 

Helemaal ontredderd kwam ik er 

buiten. Niet wetende wat me over-

kwam.  

Mijn inzet niet voldoende?  Ik start 

elke dag om 7 uur en blijf meestal 

tot 17 uur. Waar is er hier inzet te 

kort? 

Dicht bij collega’s? Is het niet zo 

dat het bedrijf in teams werkt? 

Is het dan niet de bedoeling 

dat je een team player bent? 

Ik snap het niet. 

Te nauwgezet werken volgens 

procedure? Grijze zone? Hier 

breekt mijn klomp helemaal. 

Hoe kan het nu dat dit wordt 

afgestraft? Leren we niet van 

dag één dat je volgens de procedu-

res moet werken?  

Uitkijken naar een andere functie? 

Nee hoor dat denk ik niet, ik doe 

mijn job graag en ben er goed in. 

Want op mijn werk zelf was niks 

Machtsmisbruik  
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aan te merken. Help, waar zit dan het 

probleem? 

Dit alles moest ik toch allemaal even 

laten bezinken. 

Na een heel weekend erover te tobben, 

besloot ik om maandag ochtend op-

nieuw langs te gaan, en een gesprek te 

vragen. Dit heeft hij toegestaan maar je 

zag dat het niet met volle goesting was. 

Ik vroeg om meer uitleg en die kreeg ik 

ook, tussen de vier muren en ik wist 

wanneer ik dit buiten zou brengen, nie-

mand mij zou geloven.  

Zijn uitleg was, dat ik niet blank genoeg 

was. Hij maakte het me heel duidelijk 

dat hij niet gediend was met allochto-

nen in zijn team. Alles ging hij in het 

werk zetten om mij van die dienst te 

laten verwijderen, vrijwillig of op basis 

van zijn overtuigingen. 

Wat ik voorspelde was ook zo, niemand 

nam mijn verhaal serieus of geloofde me.  

Het was zijn woord tegen het mijne. We 

hadden geen case, was de uitleg die ik 

langs alle kanten kreeg te horen. Sinds 

die dag deed mijn leiding gevende er alles 

aan om mij het leven zuur te maken. De 

rottigste jobs kreeg ik voorgeschoteld. 

Na een paar weken kon ik de druk niet 

meer aan, en ben dan ook in een depres-

sie geraakt.  

Drie maanden heeft het me gekost om 

er weer bovenop te geraken. Dankzij 

bepaalde personen is het me gelukt om 

van dienst te veranderen. Ik ben nu veel 

gelukkiger met een leiding gevende die 

het werk van zijn mensen niet beoordeeld 

op geslacht, kleur, ras en grote.  

Deze ongeoorloofde praktijken van 

machtsmisbruik zouden we echt niet mo-

gen laten gebeuren en wanneer iemand 

om een helpende hand  vraagt, keer haar 

of hem dat niet je rug toe!!!!! 

Dit verhaal is fictief  
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Wat? 
Een ernstig ongeval krij-
gen, ziek worden, een 
operatie moeten onder-
gaan, het kan iedereen 
overkomen.  Je blijft een 
tijdje thuis om te herstel-
len en/of te revalideren.  
Als het weer beter gaat, 
kan je de stap zetten op 
terug aan het werk te 
gaan.  Check de spelre-
gels rond deze re-
integratie. 
Voor wie? 
- Voor werknemers in de 
privésector, alsook voor 
contractuele ambtena-
ren. 
- Voor werkzoekenden 
zonder arbeidscontract 
- Voor werknemers die 
langdurig ziek zijn met 
een arbeidscontract kun-
nen we het traject opde-
len in 3 stappen. 
 
Stap 1. Beoordeling door 
de adviserend geneesheer 
van het ziekenfonds 
Je verwittigt je werkgever 
onmiddellijk. Ook het zie-
kenfonds breng je op de 
hoogte (en dus ook de ad-
viserend geneesheer).  Dit 
kan via het nieuwe formu-
lier voor arbeidsonge-
schiktheid, waarop je be-
handelende arts de ziekte 
zal benoemen en de 
(geschatte) periode van 
arbeidsongeschiktheid 
aanduidt.   
Binnen de 2 maanden na 
aangifte van de ziekte bij 
de mutualiteit worden de 
eerste stappen tot re-
integratie gezet. 
Hij kan je uitnodigen voor 
een gesprek of medisch 
onderzoek.  Je krijgt deze 

in de vorm van een uitnodi-
gingsbrief.  Je maakt een 
afspraak in een kabinet 
dicht bij je woonplaats.  Je 
moet ingaan op deze op-
roep, of minstens contact 
opnemen bij eventuele pro-
blemen.  LET OP: Het niet 
ingaan op zo'n oproep 
kan gevolgen hebben 
voor je ziekte-uitkering. 
Wie al spontaan op eigen 
initiatief is begonnen met 
een re-integratietraject bij 
de arbeidsgeneesheer of 
een aanvraag daarvoor 
heeft lopen, wordt in regel 
niet meer opgeroepen. 
Op basis van het medisch 
onderzoek zal de advise-
rend geneesheer van het 
ziekenfonds je indelen in 
één van deze vier groepen. 
 A. Waarschijnlijk kan je je 
oorspronkelijk werk binnen 
de zes maand hervatten. 
Mocht nadien toch blijken 
dat je na 6 maand arbeids-
ongeschiktheid je werk niet 
hervat hebt, dan volgt een 
nieuwe beoordeling. 
 B. Je kan omwille van me-
dische redenen je oor-
spronkelijk werk niet her-
vatten. 
 C. Werkhervatting is nog 
niet aan de orde: er gaat 
prioriteit naar diagnose en  
behandeling.  Deze groep 
wordt op gezette tijdstippen 
opnieuw geëvalueerd 
 D. Werkhervatting is mo-
gelijk, mits (tijdelijk of defi-
nitief) aangepast/ander 
werk of een herscholing/
beroepsopleiding. Je wordt 
dus doorverwezen naar je 
arbeidsgeneesheer voor re
-integratie in je onderne-
ming.  
 

Stap 2. Op consultatie bij 
de arbeidsgeneesheer 
Er zijn 3 mogelijke manie-
ren waardoor je op consul-
tatie kan gaan (of moet 
gaan) bij de arbeidsge-
neesheer. 
indien je adviserend ge-
neesheer je indeelde bij 
groep D 
op eigen initiatief 
na oproep door je werkge-
ver (Dit kan vanaf het mo-
ment waarop je 4 maand 
arbeidsongeschikt bent.) 
 
De arbeidsgeneesheer kan 
5 mogelijke beslissingen 
nemen na een medische 
controle en het bekijken 
van je werkpost. 
Beslissing 1: De arbeids-
geneesheer vindt dat je op 
termijn het overeengeko-
men werk kan hervatten. 
Eventueel mits aanpassing 
van je werkpost.  Je kan in 
tussentijd aangepast of 
ander werk uitvoeren.  De 
arbeidsgeneesheer legt 
hiervoor de wenselijke mo-
daliteiten vast en voorziet 
ook een datum om dit na-
dien opnieuw te evalueren. 
Beslissing 2: De arbeids-
geneesheer vindt dat je op 
termijn het overeengeko-
men werk kan hervatten 
maar dat je in tussentijd 
niet in staat bent aange-
past of ander werk uit te 
voeren. Eventueel kan je 
bij werkhervatting wel een 
aangepaste werkpost no-
dig hebben.  De arbeidsge-
neesheer legt hiervoor de 
modaliteiten voor aange-
past werk/aanpassingen 
aan de werkpost vast. 
Beslissing 3: De arbeids-
geneesheer acht je defini-
tief ongeschikt voor het 

LET OP: 

Het niet in-

gaan op 

zo'n op-

roep kan 

gevolgen 

hebben 

voor je 

ziekte-

uitkering.  
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overeengekomen 
werk, maar vindt je 
wel in staat om bij je 
werkgever aangepast of 
ander werk uit te voeren.  
De arbeidsgeneesheer legt 
hiervoor de modaliteiten 
voor aangepast werk/
aanpassingen aan de 
werkpost vast. 
Beslissing 4: De arbeids-
geneesheer acht je defini-
tief ongeschikt voor het 
overeengekomen werk én 
ook ongeschikt voor aan-
gepast of ander werk bij je 
werkgever.  Zodra deze 
beslissing definitief is (als 
je niet in beroep gaat)* ein-
digt daarmee de re-
integratieprocedure zonder 
succes.  Het re-
integratietraject binnen de 
onderneming wordt dan 
stopgezet.  *Beroep teken 
je aangetekend aan en dit 
BINNEN de 7 dagen. 
Beslissing 5: De arbeids-
geneesheer acht het niet 
mogelijk om een re-
integratieproject op te star-
ten omwille van medische 
redenen.  Bijvoorbeeld om-
dat je nog aan het revali-
deren bent.  Deze beslis-
sing wordt na 2 maand op-
nieuw geëvalueerd 
Procedure na beslissing 
arbeidsgeneesheer 

De arbeidsgeneesheer 

moet jou en je werkgever 

informeren over zijn beslis-

sing. 
Dit moet gebeuren 40 da-
gen na de start van de pro-
cedure, via een formulier 
en een kopie in je gezond-
heidsdossier. 
Daarnaast moet de ar-
beidsgeneesheer ook je 
adviserend geneesheer 
verwittigen als hij geen 
mogelijkheid ziet tot aan-
gepast werk. 
Als je niet akkoord bent, 
kan je in beroep gaan bij 
beslissing 3 en 4 
(definitieve ongeschiktheid 

voor het werk dat je voor-
dien deed). 
Stap 3. Het opstellen van 
een re-integratieplan (in 
overleg met de werkgever) 
 A Definitief arbeidsonge-
schikt. 
 
 B.Op basis van het voor-
stel van de arbeidsgenees-
heer moet je werkgever nu 
een beslissing nemen over 
een re-integratieplan 
Recht op inspraak  
Jij hebt recht op inspraak in 
het re-integratieplan. Er 
moet overleg georganiseerd 
worden tussen werkgever, 
zieke en de arbeidsgenees-
heer. 
Als zieke mag je je ook la-
ten bijstaan door de vak-
bond. Een lid van het Comi-
té PB of een vakbondsafge-
vaardigde kan dit doen. 
Een re-integratieplan 
moet opgesteld worden 
binnen de 55 dagen in ge-
val van beslissing  
Eens je je definitief re-
integratieplan ontvangen 
hebt van je werkgever, heb 
je 5 werkdagen om een on-
dertekend akkoord te be-
zorgen aan je werkgever. 
Ga je niet akkoord, dan kan 
je weigeren. Let op: 
Indien je op onredelijke wij-
ze aangepast werk weigert, 
en je eerder al definitief on-
geschikt bent bevonden 
voor je oorspronkelijke job, 
kan je werkgever je onmid-
dellijk en zonder opzeg-
vergoeding ontslaan om-
wille van medische over-
macht. 
Stopzetting  
re-integratietraject 
1. Als de arbeidsgenees-
heer je definitief ongeschikt 
acht voor het werk binnen 
de onderneming. 2.Het tra-
ject wordt ook stopgezet 
nadat je via schriftelijke mo-
tivatie het voorgestelde re-
integratieplan weigert.      3. 
Het traject wordt ook stop-

gezet als je 
werkgever via schriftelijke 
motivatie weigert een re-
integratieplan op 
te stellen. 

Hoe teken ik be-
roep aan? Als je 
definitief onge-
schikt verklaard wordt 
(beslissing 4), kan je be-
roep aantekenen. Dit moet 
wel snel gebeuren. 

=> Binnen de 7 werkda-
gen moet je een aangete-
kende brief sturen. integra-
tiebeoordeling moeten her-
zien. 

 
Ontslag wegens medische 
overmacht 
Als de beslissing van de 
arbeidsgeneesheer in be-
roep wordt bevestigd, of 
als je zelf geen beroep 
aantekent, dan staat vast 
dat je definitief ongeschikt 
bent voor het overeenge-
komen werk en ook niet 
voor aangepast werk. De 
re-integratieprocedure is 
dan beëindigd. De werkge-
ver heeft dan de mogelijk-
heid om je arbeidsover-
eenkomst omwille van me-
dische overmacht te beëin-
digen. Dit kan van de ene 
dag op de andere, zonder 
opzeggingsvergoeding. 
 
Indien jullie 
vragen hebben 
kunnen jullie 
altijd de syndi-
cale afgevaar-
digden aan-
spreken. 
 

https://www.acv-online.be/acv-online/Ik-zoek/Ziekte/re-integratie/langdurig-met-contract/defiitief-arbeidsongeschikt/Definitief-arbeidsongeschikt.html
https://www.acv-online.be/acv-online/Ik-zoek/Ziekte/re-integratie/langdurig-met-contract/defiitief-arbeidsongeschikt/Definitief-arbeidsongeschikt.html
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B ij wie kan je steeds terecht? We zetten iedereen hieronder nog eens op een rijtje. 

Syndicale Delegatie ACV 

Gerrit Van Stichel  7880 

Kurt Van Wemmel  7763 

Wim Smet   8598 

Vicky Bradt   7164 

Gina Huens   9530 

Bart Heyndrickx  7548 

Syndicale Delegatie ACV 

Kathy Stevens   4016 

Ann Cools    4427 

Pieter Van Gucht   4457 

Petra Van Der Dood   4581 

Sandra Vandevenne   4582 

Dirk Weyns   9541 

 

Meer informatie over de werking van de ACV BIE vindt u op www.acvbiemechelenkempen.org 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Horizontaal: 

1.Terug in het ………….... 

2. Meer dan alleen een ……………. rugdekking  

3. Een ……….. regel  

4.Acv leden die ……. krijgen steun  

5. De stap zetten om ……. 

7. Haal ….. wat erin zit  

8.Het ACV lidmaatschap kan zoveel meer 
……………... 

9.Als je nog vragen hebt kan je altijd terecht bij 
de ………. delegatie  

10.Wie kan er ……… krijgen  

Vertikaal  

2. ….. Of slecht 

3. Is ….. voor iedereen 

4. Ik ga even naar het ……. 

5. onderscheid maken in …., kleur  

8. Waarschijnlijk …. je je oorspronkelijk  

9.Haal eruit wat …. Zit 

10. 1 op de 10 werknemers heeft een ……. 


