
Het beleid inzake ziekteverzuim is goedgekeurd op de OR van 22/12/2010. 
 

Wat te doen bij ziekte? 

 
Aanvang 
 De werknemer moet zijn/haar directe chef zo snel mogelijk telefonisch (niet per SMS/mail) 

informeren over de afwezigheid wegens ziekte en de gekende duur ervan.  
 De chef zal via mail de personeelsdienst (eventueel ook de afdelingsverantwoordelijke) 

informeren.  
 De chef zal elke ziektemelding met de nodige discretie behandelen.  
 De medewerker verstuurt ook binnen de 24 uur na aanvang van de ongeschiktheid een medisch 

attest naar de personeelsdienst.  
 Voor de bedienden wordt algemeen aanvaard dat geen medisch attest moet bezorgd worden 

voor slechts één ziektedag. 
 Indien u tijdens de arbeidsongeschiktheid op een ander adres verblijft dan gekend op de 

personeelsdienst, dient u de personeelsdienst hiervan op de hoogte te brengen. 
 Een medewerker die zijn directe chef niet op de hoogte brengt van zijn/haar 

arbeidsongeschiktheid kan geen aanspraak maken op gewaarborgd loon. 
 Medewerkers die ziek worden op het werk moeten zich, na verwittiging van de directe chef, 

melden bij de medische dienst die ofwel hulp zal verlenen ofwel zal noteren dat de medewerker 
het werk verlaat. Buiten de kantooruren moet de medewerker naar de portier gaan die het vertrek 
zal noteren en doorgeven aan de betrokken chef, medische dienst en personeelsdienst. 

 
Verlenging 
 Bij verlenging van de ongeschiktheidperiode informeert de medewerker opnieuw zijn/haar directe 

chef en bezorgt een nieuw medisch attest binnen de 24 uur na het verstrijken van de vorige 
ongeschiktheidperiode.  

 De chef informeert via mail de personeelsdienst.  
 
Onderzoek bij werkhervatting (CPBW 16/10/2012) 
 Dit onderzoek moet uitgevoerd worden na minstens vier weken afwezigheid wegens ziekte, 

ongeval of bevalling. 
 Het onderzoek gebeurt ten vroegste op de dag waarop het werk hervat wordt of ten laatste op de 

achtste werkdag erna. Medewerkers die na een dergelijke afwezigheidsperiode het werk 
hervatten moeten zo snel als mogelijk na de werkhervatting via de medische dienst een afspraak 
maken om bij de arbeidsgeneesheer op onderzoek te gaan. 

 De medewerker brengt de nodige documenten uit zijn/haar medisch dossier mee om de 
arbeidsgeneesheer toe te laten een correcte gezondheidsbeoordeling te maken. 

 Medewerkers kunnen op eigen initiatief voorafgaandelijk aan de werkhervatting een 
gezondheidsbeoordeling bij de arbeidsgeneesheer aanvragen. Dit is zeker aangewezen wanneer 
er nood is aan aangepast werk. 

 

Controle 

Vanaf 1 januari 2003 is de medische controle toevertrouwd aan MEDIWE vzw (Medische 
controledienst voor werkgevers, Sneeuwbeslaan 20, 2610 Wilrijk). 
 

 De medewerker mag een controlearts niet weigeren. Daarom moet hij/zij tijdens de eerste twee 
dagen arbeidsongeschiktheid tussen 14 uur en 19 uur thuis zijn om een controle mogelijk te 
maken. 

 Hetzelfde geldt bij verlenging van de arbeidsongeschiktheid. 
 Vanaf de derde dag arbeidsongeschiktheid kan de controlearts tussen 8 uur en 19 uur een 

controle uitvoeren. Indien de medewerker niet thuis is, zal de controlearts een bericht achterlaten 
met vermelding van datum en uur waarop hij zich opnieuw zal aanmelden. De medewerker doet 
het nodige om dan een de controle mogelijk te maken. Indien de medewerker in de 
onmogelijkheid is om op het aangegeven tijdstip thuis te zijn, zal hij de controlearts verwittigen en 
een nieuwe afspraak overeenkomen.  



 De controlearts kan de medewerker ook uitnodigen op zijn/haar kabinet. Indien de medewerker in 
de onmogelijkheid is om zich te verplaatsten, zal hij/zij de controlearts contacteren om een 
huisbezoek af te spreken. 

 De controlearts zal zich steeds legitimeren en een onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen. 
Hij/zij zal aan de medewerker ook steeds een attest ter ondertekening voorleggen met daarop de 
beslissing over de arbeidsongeschiktheid. 

 Een medewerker die zich onttrekt aan de controle verliest zijn/haar recht op gewaarborgd loon 
vanaf de eerste aanmelding van de controlearts. 

 Wanneer de controlearts oordeelt dat de arbeidsongeschiktheid onterecht is, kan het recht op 
gewaarborgd loon opgezegd worden. Er is dan de mogelijkheid tot een medische 
scheidsrechterlijke procedure (aanstelling derde arts) zoals voorzien in de wet van 13/06/1999. 
De arbitragekosten zullen ten laste zijn van de verliezende partij. 

 

Betaling 

Hervallen 
Indien de bediende terug arbeidsongeschikt wordt (zelfde ziekte) binnen de 14 dagen na de 
voorgaande periode, loopt de periode van gewaarborgd loon door. 
 

Arbeiders 

Periode 
Er zijn 3 verschillende perioden van loonwaarborg: 

 De eerste 7 dagen 100% loonwaarborg 

 De volgende 7 dagen 85,88% loonwaarborg (nettoloon nog steeds 100% betaalt) 

 Van 15
de

 tot de 30
ste

 dag is 25,88% ten laste van de werkgever. Vanaf dit ogenblik betaalt 
de mutualiteit ook mee (60% of 55%). Voor het gedeelte van het loon dat de prutogen van 
119.0752 (vijfdagenweek) overschrijdt, betaalde de werkgever 85,88%. 

 
 Opmerking: een anciënniteit van 1 maand is vereist om recht te hebben op deze loonwaarborg. 

 
Toeslag 
Voor de eerste 30 dagen wordt een toeslag betaald, namelijk: 

 € 3,38 per dag gedurende de eerste 7 dagen gewaarborgd loon 
  Volgt de evolutie. Aangepast op 01/05/2016 (spilindex: vorig 100,86-nieuw 102,88) 

 € 6,58 per dag gedurende de dagen: 

 Ongeval GWB loon 

 Ongeval weg GWB loon 

 Klein verlet 

 Ongeval GWB maandloon 

 Ongeval weg GWB maandloon 

 Ziekte GWB 2de week 

 Ziekte GWB 3/4 de week 

 Ongeval +30 d 

 Ongeval +1 j 

 Ongeval weg + 1 j 

 Ongeval weg +30 d 

 Ziekte +30 d 

 Vaderschapsverlof 

 Schorsing tech.stoornis 

 Gewettigd afwezig betaald 
 

Hervallen 
Indien de werknemer terug ongeschikt (zelfde ziekte) wordt binnen de eerste 14 dagen na de 
voorgaande periode, lopen de verschillende perioden van gewaarborgd loon gewoon door. 

 
Ziekte en economische werkloosheid 
De wet bepaalt dat de eerste schorsingsperiode van toepassing is.  
Indien men economisch werkloos is en men valt ziek, moet er wel een doktersattest bezorgd worden. Men 
kan immers altijd teruggeroepen worden uit de werkloosheid. De periode gewaarborgd loon begint te tellen 



op datum van ingang van het doktersattest, maar men krijgt geen gewaarborgd loon voor de dagen dat er 
economische werkloosheid voorzien is. 

Men moet dadelijk aangifte doen bij het ziekenfonds, ook tijdens de eerste 14 dagen als ziekte 
samenvalt met economische werkloosheid, krijgt men ziekte-uitkeringen en geen 
werkloosheidsuitkeringen. 

 

Raadpleging of onderzoek bij de geneesheerspecialist tijdens de werkuren 

 Kan in uitzonderlijke gevallen wanneer het buiten de werkuren niet mogelijk is. 
 De verloren uren ten gevolge van de raadpleging of onderzoek kunnen worden vergoed als aan 

de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 
1. Voorafgaandelijk toestemming vragen aan de arbeidsgeneesheer, die oordeelt of de 
afspraak tijdens de uren geoorloofd is. Indien men niet voorafgaandelijk bij de 
arbeidsgeneesheer terecht kan (vb. omwille van ploegenstelsel, afwezigheid 
arbeidsgeneesheer, late verwittiging van het onderzoek,…) dan moet de betrokken 
medewerker zo snel nadien een afspraak maken met de arbeidsgeneesheer die 
beoordeelt of de afwezigheid valt onder artikel 27 of niet. 
2. De dag van de raadpleging of onderzoek de uren vóór en/of na het onderzoek of 
raadpleging komen werken. 
3. De dag nadien moet de medewerker een bewijs binnenbrengen op de medische 
dienst welke de dag, de datum en het uur van het onderzoek of de raadpleging vermeldt. 
4. Het vertrek vóór of de aankomst na het onderzoek of de raadpleging steeds melden 
aan de medische dienst. 
 

Medisch onderzoek AGC buiten de werkuren 

 Kan in uitzonderlijke gevallen wanneer het binnen de werkuren niet mogelijk is (vb. vaste 
nachtploeg, weekendploeg). 

 Men moet tikken en de uren worden na afstemming met de medische dienst vergoed als 
meeruren, op vraag van de medewerker te recupereren. 

 

Ziekte en verlof 

De wet bepaalt dat de eerste schorsingsperiode van toepassing is.  
 Wanneer de arbeidsongeschiktheid door ziekte zich voordoet tijdens het individuele of 

collectieve verlof, dan loopt de vakantie gewoon en kunnen de dagen niet op een andere 
datum genomen worden. 

 Wanneer de arbeidsongeschiktheid door ziekte begint voor het individuele of collectieve 
verlof, wordt de vakantie vervangen door ziekte en kunnen de dagen op een andere 
datum genomen worden. 

 Wanneer de laatste werkdag een vrijdag was en men ziek wordt tijdens het  weekend net 
voor het begin van de eerste vakantiedag, kan de vakantie op een andere datum worden 
opgenomen. Hier telt de begindatum van arbeidsongeschiktheid vermeld op het 
ziekteattest, welke verschillend kan zijn van  de datum van opstelling en 
ondertekening. 
(mail FOD Sociale Zekerheid dd. 7/10/2009) 
 

Gedeeltelijke werkhervatting na volledige arbeidsongeschiktheid 

Na voorafgaandelijk toelating van de arbeidsgeneesheer en de adviserend geneesheer van zijn 
ziekenfonds kan een werknemer het werk gedeeltelijk hervatten en/of onder voorwaarden die meer 
aangepast zijn aan zijn gezondheidstoestand.  
 
Principe 
Voor de adviserend geneesheer moet aan volgende voorwaarden worden voldaan: 

 De werknemer behoudt een vermindering van zijn vermogen van ten minste 50% 

 De werkhervatting is verenigbaar met de gezondheidstoestand van de werknemer (en dit 
volgens de vereisten van de functie die hij vervult en zijn geschiktheid vanuit geneeskundig 
oogpunt) 



Als de werkgever of arbeidsgeneesheer de gedeeltelijke werkhervatting aanvaardt, dan kan de 
werknemer het loon voor de toegelaten activiteit (prestaties) onder bepaalde voorwaarden cumuleren 
met de uitkering van het ziekenfonds. 
 
Vergoeding 
De uitkering door het ziekenfonds stemt overeen met een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen 
het dagbedrag van de uitkeringen voor de gedeeltelijke werkhervatting en het brutobedrag van het 
beroepsinkomen. 

 


