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Medefinanciering door

Doelen
¡ Meest voorkomende financiële vragen beantwoorden
voor verschillende statuten:
¡ Statuut arbeidsongeschiktheid (ziekenfonds)
¡ Statuut werkzoekende (werkloosheidsuitkering RVA)
¡ Na arbeidsongeval

Financiële gevolgen van stappen
richting werk

¡ Voor verschillende statuten:
¡
¡
¡
¡

Huidige situatie
Gedeeltelijk werken
Stage / onbezoldigde activiteit
Vrijwilligerswerk

¡ Andere vragen?

Vijf delen
¡ Deel 1: voor personen die vanuit ziekte stappen richting
werk zetten
¡ Deel 2: voor personen die vanuit statuut werkzoekende
(RVA) stappen richting werk zetten

Deel 1: Ziekte- of invaliditeitsuitkering

¡ Deel 3: voor personen die na arbeidsongeval stappen
richting werk zetten
¡ Deel 4: Mogelijkheden om arbeidsprestaties te
verminderen wanneer aan het werk

Stappen richting werk vanuit ziekte

¡ Deel 5: Andere sociale voordelen
OPM: Meeste informatie is van toepassing
voor werknemers

Wat?
¡ Ongeschiktheid om te werken als gevolg van ziekte, ongeval of
ziekenhuisopname
¡ Ziekenfonds betaalt een vervangingsinkomen
(“arbeidsongeschiktheidsuitkering”)

1.1. Uitleg over ziekte- of
invaliditeitsuitkering

Je wordt ziek
Je ondergaat een medische ingreep
Je hebt een ongeval in de prive-sfeer
Je bent bevallen
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Hoe?

Wat in orde brengen?

¡ Verklaring van een behandelend arts : je bent
arbeidsongeschikt
¡ Ziektebriefje voor werkgever
¡ Formulier “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” (document
‘vertrouwelijk’) bezorgen aan het ziekenfonds
¡ Arbeider: 14 kalenderdagen (1ste dag arbeidsongeschiktheid
inbegrepen)

Vanaf wanneer?
¡ Eerste maand: periode Gewaarborgd loon
(betaald door werkgever)
¡ Vanaf tweede maand: ziekte-uitkering als
vervangingsinkomen
¡ 1ste jaar = primaire arbeidsongeschiktheid
¡ > 1 jaar = invaliditeit

¡ Bediende: 28 kalenderdagen
¡ Werkloos: 2 kalenderdagen

Wanneer recht op ziekteuitkering?
¡ Werknemer/werkloze zijn en tijdige aangifte is niet voldoende!
¡ Ook andere voorwaarden:
¡ Wachttijd doorlopen van 6 maanden
¡ Voltijdse werknemer of werkloze: 120 dagen gewerkt tijdens deze 6 maanden
& voldoende sociale zekerheidsbijdragen of Deeltijdse werknemer: 400 uren
gewerkt in deze zes maanden en voldoende sociale zekerheidsbijdrage
betaald
¡ Arbeidsongeschiktheid moet worden erkend door de adviserend geneesheer.

Adviserend geneesheer beslist (1) of uw
arbeidsongeschiktheid wordt erkend en (2) duur van
arbeidsongeschiktheid

Tijdig in orde brengen! Te laat aangeven =>
vermindering uitkering

Erkend zijn ≠ erkend blijven
¡ Beslissing adviserend geneesheer is geen eindpunt
¡ Opvolging eerste jaar (primaire arbeidsongeschiktheid) door
adviserend geneesheer
¡ Opvolging vanaf tweede jaar (invaliditeit): door adviserend
geneesheer en Geneeskundige Raad voor Invaliditeit
¡ Beslissing: arbeidsongeschiktheid verlengen of beëindigen

Wanneer de adviserend geneesheer oordeelt dat je
arbeidsongeschikt bent, wil dit niet automatisch zeggen
dat je daarom geen mogelijkheden meer hebt op de
arbeidsmarkt.

Hoeveel bedraagt de
uitkering het eerste jaar?
¡ Eerste jaar = primaire arbeidsongeschiktheid
¡ 60% van laatste brutoloon (begrensd, m.a.w. maximumbedrag)
¡ Vergoed in 6-dagen-weekregeling
¡ Gezinssituatie speelt eerste 6 maanden geen rol, vanaf 7de
maand mogelijks wel.
¡ Recht op minimumbedrag vanaf 7de maand (niet lager dan
leefloon)
¡ Bedrijfsvoorheffing (11,11%) wordt ingehouden tijdens eerste
jaar
Bron: www.inami.fgov.be
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Langer dan 1 jaar ziek:
invaliditeit

Invaliditeitsuitkering &
belastingen

¡ Uitkering verandert!

¡ inhouding voor pensioenen (max. 3,5%) – geen
bedrijfsvoorheffing meer

¡ Gezinssituatie bepaalt mee bedrag:
¡ 65% laatste brutoloon voor persoon met gezinslast
¡ 55% laatste brutoloon voor alleenstaanden of samenwonenden
met partner zonder inkomsten
¡ 40% laatste brutoloon voor samenwonenden met inkomsten

¡ Verhoging tot minimumbedrag, maar ook maximumbedrag
(plafond) voor de uitkering

¡ Invaliditeitsuitkering echter niet belastingsvrij
¡ Wel: afrekening bij belastingsaanslag van het jaar daarop!
¡ Wel: mogelijkheid voorafbetalingen om hoge
belastingsfactuur te vermijden

Vanuit invaliditeit kunnen nog steeds stappen worden
gezet richting werk. Bespreek dit met je behandelend arts,
de adviserend geneesheer van het ziekenfonds en je
arbeidsgeneesheer.

Voorafbetaling indien
invaliditeit
¡ Advies: elk kwartaal 25% van geschatte belastingsupplement
¡ Voorafbetaling = individueel, dus voor elke partner
afzonderlijk
¡ Voorafbetaling geldt voor lopende inkomensjaar: positieve
effect op belastingsbrief pas merkbaar jaar nadien
¡ Schatting via Tax-Calc
¡ Naast code 1266: ziekteuitkering invullen: 312 dagen * dagbedrag
uitkering
¡ Andere gezinsinkomens van laatst gekende aanslag
Bron
http://ccff02.minfin.fgov.be/taxcalc/app/anonymous/public/calcbox/
home.do

Wanneer stopt de
arbeidsongeschiktheid?

Uitkering & pensioen

¡ Eigen beslissing (al of niet in overleg met behandelend arts)
¡ Opnieuw aan het werk
¡ Advies adviserend geneesheer of Geneeskundige Raad
voor Invaliditeit dat je opnieuw kan gaan werken of in
aanmerking komt voor werkloosheidsuitkering
¡ Vervroegd pensioen of wettelijke pensioenleeftijd
Als je opnieuw het werk of werkloosheid hervat,
bezorg het formulier ‘bewijs van arbeidshervatting
of werkloosheid’ aan het ziekenfonds binnen 8
kalenderdagen na het einde van je
arbeidsongeschiktheid

¡ Periode ziekte-uitkering telt mee voor pensioen
¡ D.w.z. Dagen ziekte tellen mee als gewerkte dagen
¡ pensioenberekening o.b.v. uw laatste effectief uitbetaalde
brutoloon
Je kan je pensioen berekenen via de
website mypension.be.
Bij vragen hierover kan je ook altijd
terecht bij je vakbond!
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Uitkering en vakantie
¡ Eerste jaar arbeidsongeschiktheid:
¡ Vakantiedagen waarop je recht hebt moet je opnemen.
¡ Vakantiedagen opgenomen tijdens het eerste jaar van je
arbeidsongeschiktheid: geen ziekte-uitkering.

https://mypension.onprvp.fgov.be/NL/mypension/Paginas/
default.aspx

Ziekte-uitkering en andere
vergoeding?

Aanvullingen indien
werkloos bij start
arbeidsongeschiktheid

¡ Niet tegelijkertijd
¡ D.w.z.:
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Gewaarborgd loon
Opzegvergoeding
Betaalde feestdagen
Vakantiegeld
Eindejaarspremie
…

¡ Als werkloze recht op een ziekte-uitkering (zelfde regeling als
werknemers)
¡ Zelfde voorwaarden als bij werknemers
¡ Eerste 6 maanden: bedrag gelijk aan werkloosheidsuitkering
¡ Vanaf 7de maand: Uitkering daalt naar 60% basisloon

Kan niet worden gecombineerd
met uitkering

Aanvullingen indien
zelfstandige bij start
arbeidsongeschiktheid

Einde arbeidsovereenkomst
bij langdurige ziekte?

¡ Ziekte-uitkering

¡ nee

¡ Uitkering vanaf 2de maand
¡ Vast dagbedrag afhankelijk van gezinssituatie

¡ Na 1 jaar mogelijkheid tot hogere uitkering bij volledige
stopzetting bedrijf of beroep
¡ Mogelijkheden tijdens ziekte:
• Verhoogde kinderbijslag
• Vrijstelling betaling sociale lasten

Contacteer de sociale dienst van je
ziekenfonds om jouw situatie te bekijken

¡ Tijdens ziekteperiode: schorsing van
arbeidsovereenkomst (anciënniteit loopt door)
¡ Indien medisch ongeschikt om job uit te voeren:
¡ procedure medische overmacht
¡ Rol arbeidsgeneesheer!

¡ Zo niet: mogelijkheid gewone ontslagregeling (VANAF de
7de maand) of verder op de loonlijst
Ontslag om medische redenen mag niet onder druk
gebeuren. Bij deze procedure is een belangrijke taak
weggelegd voor de arbeidsgeneesheer.
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Wat?
¡ Aangepast werk
¡ Of Toegelaten arbeid
¡ Of Progressieve tewerkstelling
¡ Of Gedeeltelijke werkhervatting

¡ Met toestemming van de adviserend geneesheer deel
takenpakket opnemen
¡ Vroegere taken of deel ervan
¡ Nieuwe taken
¡ Bij vroegere of nieuwe werkgever!

Toegelaten arbeid ≠ halftijds werken
Je kan een aantal uur per week werken via deze
regeling dat lager is dan een halftijdse
tewerkstelling! Mogelijks wel een minimum
aantal uur afhankelijk van sector en CAO.

1.2 Uitleg over toegelaten arbeid

Welke activiteiten mag je
doen zonder toestemming?

Hoe?

¡ Gewone deelname aan het verenigingsleven.

¡ akkoord adviserend geneesheer nodig

¡ Sociale contacten zoals huisbezoeken of bijeenkomsten van
zieken of personen met een handicap

¡ sinds april 2013 kan je - in afwachting van beslissing - toch
starten, maar aanvraag moet al gebeurd zijn bij het ziekenfonds
(minstens 1 werkdag voor start van de aangepaste
werkhervatting)

¡ Huishoudelijke taken in het eigen gezin en het normale
onderhoud van de eigen woning.

Wat in orde brengen

¡ Adviserend geneesheer gaat na
¡ Of het werk aangepast is aan de medische problematiek
¡ Of u een vermindering van geschiktheid van minstens 50% op
medisch vlak behoudt.

Bij twijfel bespreek dit tijdig met de
adviserend geneesheer.

Hoe?

Wat in orde brengen

Wat indien geen toestemming
gevraagd?

¡ Concreet maken vraag:

¡ Heeft gevolgen!

¡ Hoeveel uren per week?
¡ Welke dagen?

¡ Beste geval: verlies uitkering op gewerkte dagen

¡ Contactgegevens organisatie/werkgever?
¡ Welke activiteit?

¡ Slechtste geval: tewerkstelling wordt beschouwd als
volledige werkhervatting: alle uitkeringen worden
teruggevorderd.

¡ Voorbeeld: 12 uur per week – wisselend uurrooster –
activiteiten: postbedeling – onthaal klanten
Gebruik hiervoor de standaardformulieren die je
bij het ziekenfonds vindt.
Er bestaan wel verschillen tussen ziekenfondsen
onderling: bijv. Telefonisch melden of gebruik van
formulier.

¡ Om opnieuw uitkering te krijgen: Nieuwe procedure
arbeidsongeschiktheid starten.

Start niet indien de documenten niet tijdig kunnen
worden bezorgd aan het ziekenfonds! Bespreek met
je werkgever om dit uit te stellen tot dit in orde is.
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Wat na toestemming
adviserend geneesheer?

Gevolgen voor uitkering?

¡ Documenten

¡ Progressieve tewerkstelling heeft invloed op je uitkering!

1. waarin beslissing adviserend geneesheer wordt meegedeeld
(soms ook einddatum beslissing)
2. Document ‘Verklaring van inkomen uit een aan de
gezondheidstoestand aangepaste activiteit’.

¡ O.b.v. tweede document wordt
arbeidsongeschiktheidsuitkering berekend

¡ Hangt af van aantal uur dat je werkt en inkomen dat je
hiermee verdient
¡ Indien loon minder dan minimumbedrag: geen gevolgen
¡ Indien loon meer dan minimumbedrag: percentage wordt
afgehouden (schijvensysteem)

Dit document moet elke maand door de werkgever worden
ingevuld en getekend. Het loon, maar ook de vakantiedagen
worden hierop vermeld.
Ook als je niet gewerkt hebt de voorbije maand, moet je dit
formulier laten invullen door je werkgever en
terugbezorgen aan het ziekenfonds.

Gevolgen voor belasting?

Voorbeeld: Berekening bij
Progressieve tewerkstelling

¡ Inkomen bij aangepast werk = Arbeidsongeschiktheidsuitkering
(verminderd, zie voorbeeld) + loon uit aangepast werk +
premies (bijv. eindejaarspremie)
¡ Delen onvoldoende groot, maar geheel van inkomen wel groot
genoeg voor bedrijfsvoorheffing
¡ Gevolgen voor belastingen afhankelijk van persoonlijke situatie

Bespreek dit met de sociale dienst van het
ziekenfonds, de personeelsdienst van je
werkgever of de vakbond.

Uit brochure CM: Arbeidsongeschikt
en toch actief

Je bent drie maanden arbeidsongeschikt en ontvangt
een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 45 euro per dag.

¡ Voor de maand X verklaart je werkgever dat je een loon
ontvangen hebt van 652,6 euro.

Dat bedrag wordt verminderd met een bedrijfsvoorheffing
van 5 euro.

¡ Je nam geen verlof in die maand.

Voor een maand van 26 uitkeringsdagen ontvang je 1 040
euro netto (d.i. 40 euro x 26).

¡ Dit loon wordt gedeeld door 26 om het dagloon uit
toegelaten activiteit te bepalen
¡ Het dagloon uit toegelaten activiteit bedraagt 25,10 euro
(652,6 / 26).
¡ Via een schijvensysteem wordt het bedrag bepaald
waarmee de volledige ziekte-uitkering per dag verminderd
zal worden.
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Schijvensysteem
¡ Je dagloon uit toegelaten activiteit (25,10 euro) situeert zich
in schijf 3.
¡ Het bedrag waarmee de volledige ziekte-uitkering per dag
verminderd zal worden (zie tabel), wordt als volgt berekend:
1,87 euro + 50 % van (25,10 euro – 24,97 euro).
¡ Resultaat = 1,94 euro

Uit brochure CM: Arbeidsongeschikt en toch actief

Vergelijking
¡ Je volledige ziekte-uitkering van 45 euro per dag wordt
verminderd met 1,94 euro.

¡ Enkel arbeidsongeschiktheid-uitkering: 1.040 euro netto

¡ Per dag krijg je een ziekte-uitkering van 43,06 euro bruto
(d.i. Ziekte-uitkering van 45 – 1,94).

¡ Gedeelteljke werkhervatting: 995,28 euro ziekteuitkering +
652,6 euro loon

¡ Je brutobedrag van 43,06 euro wordt verminderd met
4,78 euro bedrijfsvoorheffing; dit geeft 38,28 euro per
dag

¡ Gedeeltelijke werkhervatting: financieel interessanter dan
enkel arbeidsongeschiktheidsuitkering.

¡ Voor de maand X ontvang je voor 26 uitkeringsdagen
een bedrag van 995,28 euro (38, 28 euro * 26), naast je
loon uit toegelaten activiteit (652,6 euro).

Je kan dit ook laten berekenen door je ziekenfonds.
De som van je beroepsinkomen en je (verminderde)
uitkering is hoger dan de uitkering indien je niet werkt.

Wat als de toegelaten arbeid te
zwaar is?
¡ Gedeeltelijke werkhervatting ≠ recht, maar een gunst van de
werkgever. Bespreek dit tijdig met je leidinggevende.
¡ De arbeidsgeneesheer kan mee ondersteunen hierbij! Plan
vooraf een bezoek bij de arbeidsgeneesheer.
¡ Vraag toestemming aan de adviserend geneesheer van het
ziekenfonds
¡ Overleg met je behandelend arts/team over het aantal uur
dat voor jou haalbaar is. Er is mogelijkheid om nadien verder
op te bouwen.

¡ Maak een afspraak bij de arbeidsgeneesheer: ga na of er
aanpassingen mogelijk zijn of indien een oplossing kan
worden gevonden zodat je het aangepast werk toch kan
verder zetten.
¡ Tijdelijke vermindering van aantal arbeidsuren kan ook mits
werkgever en adviserend geneesheer hiermee akkoord gaan
(d.i. Afbouw van het aantal uur dat je gedeeltelijk werkt)
¡ Ingeval van opnieuw arbeidsongeschikt: adviserend
geneesheer ziekenfonds op de hoogte brengen

¡ U wordt hierbij niet beschouwd als deeltijdse werknemer!
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Wat als de toegelaten
arbeid mislukt?

Aangepast werk &
pensioen?

¡ Wat als het niet lukt?

¡ Periode van gedeeltelijke werkhervatting telt mee voor uw
pensioen (gelijkgestelde periode)

¡ Wat als het te zwaar is?
¡ Wat als ik opnieuw ziek word?

¡ pensioen wordt berekend o.b.v. uw laatste effectief
uitbetaalde, voltijdse brutoloon (indien voltijdse
tewerkstelling)

¡ Terechte vragen…
¡ ! Voor het ziekenfonds blijf je arbeidsongeschikt
¡ D.w.z. Recht op dezelfde uitkering als diegene die
je kreeg voor de toestemming voor het aangepast
werk

Gevolgen voor jaarlijkse
vakantie en vakantiegeld?
¡ Tijdens periode aangepast werk: enkel vakantiedagen
opnemen volgens aantal uur aangepast werk (verplichting
om vakantiedagen op te nemen)
¡ volledige arbeidsdagen geven recht op meer vakantiedagen
en hoger vakantiegeld dan wanneer gedeeltelijke
arbeidsdagen

Belangrijk
¡ In loop van maand december vraagt ziekenfonds of je
vakantiedagen al zijn opgenomen
¡ Indien nog niet opgenomen => ziekte-uitkering voor maand
december ingehouden
¡ Tip: Informeer je hierover bij het ziekenfonds!

¡ Wel plannen om halve dagen in volledige dagen om te
zetten (gelijkstelling met volledig gewerkte dagen), maar nog
niet bindend!

Verlies van dubbel
vakantiegeld bij toegelaten
arbeid
¡ Enkel vakantiegeld is het bedrag dat je ontvangt op dagen
dat je betaald verlof neemt,
¡ dubbel vakantiegeld is de extra die je jaarlijks ontvangt,
meestal in de maanden mei of juni.
¡ Voor mensen die in het systeem van toegelaten arbeid
stappen bestaat deze extra ook, maar de uitkering van de
mutualiteit zal hieraan aangepast worden.

Kan aangepast werk bij een
andere/nieuwe werkgever?
¡ Het ziekenfonds kan hiervoor toestemming geven.

¡ Maar: Advies om hiervoor schriftelijke toestemming te vragen
bij huidige werkgever
¡ Arbeidsovereenkomst is weliswaar geschorst, maar blijft
bestaan!
¡ Indien geen toestemming:
¡ je verbreekt zelf je arbeidsovereenkomst
¡ je bent concurrentie voor werkgever

Vakantiegeld en arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn niet
cumuleerbaar.

¡ Ook indien je een zelfstandige activiteit wil starten
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Wat bij aanpassing van mijn
contract naar deeltijdse
arbeid?
¡ Dit heeft gevolgen!
¡ Je wordt dan beschouwd als deeltijdse werknemer (rechten
en plichten anders dan bij voltijdse tewerkstelling)
¡ Opgelet: Indien opnieuw arbeidsongeschikt, uitkering in
overeenstemming met deeltijdse arbeidsovereenkomst
d.w.z. Arbeidsongeschiktheidsuitkering o.b.v. Aangepast
werk (aangepast contract)

Je kan dit nalezen in de folder
‘Uitvoeren van aangepast werk tijdens
uw periode van
arbeidsongeschiktheid’ van het RIZIV.

Is er een maximumduur
voor het aangepast werk?
¡ Dit hangt af van de beslissing van de adviserend
geneesheer
¡ Voorwaarden:
¡ Verenigbaar met medische problematiek
¡ Vanuit medisch oogpunt min 50% arbeidsongeschikt

1.3 Uitleg over herscholing/bijscholing

Vanuit het Vlaams Patiëntenplatform is
een brochure opgemaakt m.b.t. het
systeem van toegelaten arbeid.

Hoe?
Wanneer?
¡ Om medische redenen niet meer het oude beroep of
referentieberoepen kunnen uitvoeren

¡ Toestemming vragen aan de adviserend geneesheer van
het ziekenfonds

¡ Referentieberoepen zijn die beroepen die men zou
kunnen uitvoeren volgens diploma, vaardigheden en
ervaring

¡ Via: Gesprek – standaardformulier ziekenfonds – met steun
van begeleider GTB* of GOB*

¡ Herscholing/bijscholing = ruim!
¡ Langdurige herscholing bijv. hogeschool
¡ Opleiding bij VDAB
¡ Op werkvloer zelf
¡ …
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Wat?
¡ Opleiding volgen met behoud van arbeidsongeschiktheidsuitkering
¡ Voor duur opleiding: erkenning arbeidsongeschiktheid in orde
¡ Mogelijkheid betaling kosten (inschrijving, verplaatsing), maar je
moet voldoen aan bepaalde voorwaarden
¡ Na afronden herscholing: Herevaluatie arbeidsongeschiktheid.
¡ Je moet nadien actief op zoek gaan naar werk

Wat is vrijwilligerswerk?

1.4 Vrijwilligerswerk

Hoe?

Wat in orde brengen

¡ Onbezoldigd (d.i. Niet-betaald) en zonder verplichting een activiteit
uitvoeren

¡ Vrijwilligerswerk moet “verenigbaar” zijn met uw algemene
gezondheidstoestand

¡ Ten voordele van één of meerdere personen, een groep of
organisatie zonder winstoogmerk (buiten familie of privé-kring)

¡ Adviserend geneesheer moet dit beoordelen.

¡ Geen arbeidsovereenkomst, dienstenovereenkomst of statutaire
aanstelling
¡ ≠ niet-bezoldigde activiteit bij laatste of vorige werkgever
Bespreek dit zo snel mogelijk met de adviserend
geneesheer.
Vrijwilligerswerk kan een eerste opstap zijn om
ondanks de pijn en lichamelijke klachten terug
actiever te worden op de werkvloer.

Invloed op
arbeidsongeschiktheidsuitkering?
¡ Je mag vergoeding voor vrijwilligerswerk (bijv. onkosten)
ontvangen zonder dat dit invloed heeft op je uitkering.
¡ Dit mag bepaald bedrag niet overschrijden!

¡ Vrijwilligerswerk mag geen schade berokkenen aan uw
werkgever (bijv. indien concurrerende activiteit). Bij
twijfel, overleg met werkgever!
¡ Kostenvergoeding (indien vergoeding overeenstemt
met gemaakte onkosten): geen gevolgen voor
uitkering
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Vraag bij uw ziekenfonds een brochure
i.v.m. deze mogelijkheden of bekijk dit
op de website van uw ziekenfonds !

Deel 2:
Werkloosheidsuitkering

Zo kan u uw bezoek bij de adviserend
geneesheer goed voorbereiden.

Stappen richting werk vanuit statuut
werkzoekende RVA

2.1 Werkloosheidsuitkering
Voor wie?

Wanneer recht?

¡ Werkloos na het einde van studies

¡ Voorwaarden!

¡ Werkloos na een arbeidsperiode in loondienst

¡ Onvrijwillig werkloos m.a.w. Geen passende job of
opleiding weigeren

¡ Werkloos na een onderbreking van de werkloosheid
¡ Voorwaarden verschillen naargelang de situatie
(toelaatbaarheidsvoorwaarden)

¡ Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

¡ Bijkomend ook nog vergoedingsvoorwaarden o.a. Verblijven in
België

¡ Uw inspanningen om werk te vinden worden opgevolgd
door personeelslid RVA (opvolgingsprocedure) à
aanwezigheid verplicht!

¡ Hervorming vanaf november 2012

¡ Zelf actief naar werk zoeken
¡ Actief meewerken aan begeleidings- of opleidingsacties VDAB

Hoeveel?
¡ 65% van begrensd loon gedurende eerste drie maanden,
nadien daling bedrag in meerdere stappen (afhankelijk
van beroepsverleden)
¡ Minimumbedrag verschillend naargelang gezinssituatie
¡ Dalend verloop van de uitkering, maar niet indien:
¡ Lang beroepsverleden (minstens 20 jaar)
¡ Minstens 1/3 blijvende arbeidsongeschiktheid (belissing arts
RVA)
¡ Tenminste 55 jaar bent

Bron: brochure RVA. Hervorming van de
werkloosheidsverzekering vanaf november
2012

Afhankelijk van gezinssituatie, beroepsverleden, …
Bij vragen, best contact opnemen met vakbond of
RVA voor informatie die bij jouw persoonlijke
situatie aansluit

11	
  

12/01/16	
  

2.2 Deeltijds hervatten
mogelijk?
¡ Werklozen die deeltijds het werk hervatten,
kunnen – onder bepaalde voorwaarden –
een uitkering van de RVA blijven ontvangen
¡ D.i. inkomensgarantie-uitkering = Uitkering
voor deeltijdse werknemers met behoud
van rechten

Voorwaarden
¡ u bent een deeltijds werknemer met behoud van
rechten;
¡ uw brutomaandloon ligt lager dan 1 501,82 EUR;
¡ uw gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is niet hoger
dan 4/5van een voltijdse betrekking;
¡ u hebt bij uw werkgever een aanvraag ingediend
voor een voltijdse betrekking;
¡ u bent ingeschreven als werkzoekende en u bent
beschikbaar op de arbeidsmarkt voor een voltijdse
betrekking;
¡ u hebt geen recht meer op loon van uw vorige
werkgever (opzeggings- of verbrekingsvergoeding).

Hoe aanvragen?

Opgelet!

¡ Bij uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW)
formulier C131A indienen: deel in te vullen door
uzelf, deel door werkgever

¡ Op vrijwillige basis overstappen van voltijdse naar
deeltijdse arbeid => geen recht op inkomensgarantieuitkering (tenzij herstructurering, voorwaarden!)

¡ Aangifte bij VDAB van deeltijdse betrekking

¡ Ontslagen uit voltijdse betrekking, maar minder dan
voltijds aan de slag bij dezelfde werkgever => na
opzeggingstermijn 3 maanden wachten vooraleer recht
op inkomensgarantie-uitkering

¡ EN inschrijven als werkzoekende voor voltijds
arbeidsregime (formulier C1311-werknemer)

Op de website van de RVA kan u zelf uitrekenen
hoeveel de inkomensgarantie-uitkering betreft.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website
van RVA

Voor meer info, kan u de folder ‘Focus op de
inkomensgarantie-uitkering voor deeltijdse
werknemers met behoud van rechten’ doornemen.

Deeltijds werken met behouden van
rechten

Voordelen?

¡ VOORWAARDEN:

¡ Tijdens de deeltijdse tewerkstelling

¡ U bent werkloos en komt in aanmerking voor volledige uitkeringen;
¡ U aanvaardt een job van minimaal 1/3 van de voltijdse
arbeidsregeling (dat wil zeggen: van ongeveer 13 uur per week);
¡ U vraagt het statuut van "deeltijds werknemer met behoud van
rechten" aan
¡ U hernieuwt uw aanvraag telkens wanneer u een andere
deeltijdse baan aanvaardt.

Gebruik hiervoor het formulier C131 op de website
van RVA

¡ Niet beschikbaar zijn voor bijkomende uren
¡ Niet Ingeschreven als werkzoekende voor voltijdse
tewerkstelling
¡ Niet in bezit zijn van controlekaart

¡ Na de deeltijdse tewerkstelling: recht op volledige uitkering
(berekening op voltijds loon)

¡ Kan met en zonder inkomensgarantie-uitkering

Bron: www.rva.be
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2.3 Activa-plan (de
werkkaart)
¡ Middel om werkgelegenheidsgraad te verhogen
¡ Deel van het netto-loon wordt door de RVA betaald
(werkuitkering)
¡ Om hiervan te kunnen genieten, moet u een werkkaart
hebben
¡ Papieren C63 werkkaart
¡ Elektronische werkkaart

Versterkte Activa-maatregel
voor 30-minners
¡ VOORWAARDEN
¡ Jonger dan 30 jaar
¡ Minstens half jaar ingeschreven als werkzoekende
¡ Geen diploma hoger secundair onderwijs

¡ VOORDELEN VOOR JOU
¡ Aantrekkelijker voor werkgever om jou
aan te werven
¡ Werkuitkering 500 euro per maand

¡ VOORDELEN VOOR WERKGEVER
¡ Minder RSZ-bijdragen betalen op je bruto- loon & werkuitkering
in vermindering brengen op het loon

Bespreek dit met je bemiddelaar.
Deze kan jou hierbij helpen of
meer info geven

Activa 30 min: Hoe?
¡ Werkkaart aanvragen
¡ Papieren formulier C63 werkkaart
¡ Elektronisch: via website www.socialsecurity.be

Financiële gevolgen voor
werkzoekende?
¡ VOORWAARDEN
¡ Jonger dan 30 jaar
¡ Minstens half jaar ingeschreven als werkzoekende
¡ Geen diploma hoger secundair onderwijs

¡ Papieren formulier C63:
¡ Plaatselijk bureau RVA
¡ Website RVA: www.rva.be à formulieren

Maak gebruik van dit voordeel bij het solliciteren. Vermeld
aan je werkgever dat je in aanmerking komt voor een
Activa-plan & de financiële voordelen voor de werkgever.

¡ VOORDELEN VOOR JOU
¡ Aantrekkelijker voor werkgever om jou
aan te werven

¡ VOORDELEN VOOR WERKGEVER
¡ Minder RSZ-bijdragen betalen op je bruto- loon

Je kan de brochure Focus op Activa meenemen bij het
sollicitatiegesprek.

2.4 Blijvende
arbeidsongeschiktheid van
minstens 33%

2.5 Doorstromingsprogramma’s
(WEB plus)

¡ Hoe?

¡ Tewerkstellingsprogramma’s voor langdurig werklozen

¡ Formulier C47: Aanvraag specifieke maatregelen verbonden
aan arbeidsongeschiktheid
¡ U hebt een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33 %,
bewezen door een medisch attest.
¡ Bij positief advies van erkende geneesheer van de RVA:
specifieke maatregelen

¡ Voordelen? o.a. bedrag werkloosheidsuitkering wordt
‘gefixeerd’ en daalt niet!

¡ Bieden mogelijkheid om positie op arbeidsmarkt te
verbeteren en door te stromen naar gewone job
¡ Voorbeelden: openhouden van cafetaria, instaan voor
vestiaire, verkoop van toegangskaartjes
¡ Bij werkgevers uit openbare sector (bijv. Gemeente,
OCMW), VZW’s en niet-commerciële verenigingen
¡ Voldoen aan de voorwaarden
Bespreek deze mogelijkheid met uw bemiddelaar.
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2.6 Werkhervattingstoeslag
¡ Vergoeding vanuit RVA als aanvulling op inkomen uit
werkhervatting
¡ Min. 55 jaar oud
¡ Voorwaarden!

2.7 Beroepsopleiding en
een werkloosheidsuitkering?
¡ Een door VDAB georganiseerde of gesubsidieerde opleiding of
individuele beroepsopleiding in een bedrijf
¡ Opleiding overdag & tijdens de week
¡ Tijdens opleiding verder ontvangen van uitkering RVA
(+ voordelen uit beroepsopleiding)
¡ Tijdens periode beroepsopleiding:

Bespreek met uw vakbond of u hiervoor in
aanmerking komt.

Een andere opleiding en
een werkloosheidsuitkering?

¡ Moet u niet actief zoeken naar werk
¡ Mag u een job weigeren
¡ Moet u niet beschikbaar zijn voor arbeidsmarkt

¡ Hoe? Aanmelden met exemplaar van overeenkomst voor
beroepsopleiding

Opleiding tot
knelpuntberoep via RVA

¡ Dit kan, maar aantonen dat volgen van opleiding uw kansen
op de arbeidsmarkt zal vergroten

¡ Overzicht van knelpuntberoepen: website
VDAB en RVA

¡ voorwaarden verschillen afhankelijk van type opleiding (ook
ander document dat moet worden ingevuld)

¡ Ga na of u in aanmerking komt voor een
aanmoedigingspremie
(aanvullende premie naast vergoeding
voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking)

Bespreek dit met uw bemiddelaar en/of
vakbond

¡ Voor knelpuntberoepen, formulier C93 gebruiken

2.8 Meldingsplicht RVA bij
vrijwilligerswerk

Indien na periode ziekte
uitkering RVA

¡ Uitkeringsgerechtigde werklozen: volledig, tijdelijk, deeltijds
met inkomensgarantie en in het "stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag" (het vroegere brugpensioen).

¡ Ziekte-uitkering kan niet samen met werkloosheidsuitkering

¡ Meldingsplicht geldt niet voor werklozen in wachttijd

¡ Voor berekening werkloosheidsuitkering: ziektedagen tellen
mee als gewerkte dagen

¡ Regio-overschrijdend project: formulier C45F
¡ Lokaal project: C45B

¡ Ziekte = werkonbekwaam

¡ Recht op werkloosheid indien bepaald aantal dagen
gewerkt (afhankelijk van leeftijd)

¡ Meer uitleg: www.vrijwilligerswetgeving.be
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Je bent slachtoffer van een arbeidsongeval
Je krijgt een ongeval op weg van/naar je werk

Deel 3: Terug aan het werk
na een arbeidsongeval

⇒ De arbeidsongeschiktheid kan zowel tijdelijk als
blijvend zijn.
⇒ In beide gevallen komt de
arbeidsongevallenverzekering tussen.

Regeling van arbeidsongeval
(privé-sector)

Belangrijk
¡ 90% van het loon tot moment van consolidatie
(vergoeding van tijdelijke ongeschiktheid)
¡ Consolidatie (tijdstip wanneer letsels niet meer
veranderen):
¡ genezen (geen blijvende arbeidsongeschiktheid)
¡ Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid

Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid wil
niet zeggen dat men geen mogelijkheden meer
heeft op arbeidsmarkt.
Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen (www.fao.fgov.be )

Werkhervatting voor
consolidatie
¡ Niet meer voltijds tijdelijk ongeschikt, maar gedeeltelijk
tijdelijk ongeschikt

¡ Verschillende mogelijkheden: hoeft niet onmiddellijk
halftijdse tewerkstelling te zijn

¡ Kortere werktijd of alternatieve functie of …

¡ Inkomen = deel inkomen uit arbeid met deel uitkering
door verzekering (loonverschil wordt bijgepast tot loon
voor arbeidsongeval)

¡ Vergoeding verzekering = verschil tussen loon voor
ongeval en loon bij gedeeltelijke werkhervatting

¡ Biedt mogelijkheid om belastbaarheid geleidelijk op te
bouwen (zonder verlies van inkomen)
¡ Belang van goede follow-up tijdens de gedeeltelijke
werkhervatting VOOR consolidatie

Bespreek dit vooraf met uw behandelend arts en de
raadgevend geneesheer van de
arbeidsongevallenverzekering

Gedeeltelijk herstarten na een
arbeidsongeval wil niet zeggen dat je
daarom genezen bent of geen beperkingen
meer ervaart op de werkvloer
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Werkhervatting na
consolidatie
¡ Ook als je het werk hervat in een andere of dezelfde
functie, kan je dit combineren met het percentage
blijvende arbeidsongeschiktheid
¡ Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid kan ook
worden opgeteld bij werkloosheidsuitkering, maar wordt in
mindering gebracht bij arbeidsongeschiktheidsuitkering
door ziekenfonds.

4.1 Tijdskrediet
¡ Wijzigingen in reglementering vanaf 01/01/2015
¡ Enkel van toepassing voor werknemers in privé-sector
¡ Recht op tijdskrediet bij werkgever ≠ recht op
onderbrekingsuitkering door RVA

Deel 4: Mogelijkheden om
arbeidsprestaties te verminderen
wanneer aan het werk

¡ Doel tijdskrediet: prestaties bij werkgever schorsen of
verminderen
¡ Verschillende vormen: met motief, zonder motief,
einde loopbaan
¡ voldoen aan de voorwaarden (website RVA!)

Tijdskrediet zonder motief

Tijdskrediet met motief

¡ Recht op tijdskrediet (voorwaarden voldoen)

¡ Het recht op tijdskrediet met uitkering RVA:

¡ Maar zonder uitkering van RVA (d.i. Onderbrekingsuitkering)
¡ Vanaf 01.01.2015 zal het recht op tijdskrediet zonder motief
worden toegekend zonder onderbrekingsuitkeringen.

¡ om een erkende opleiding te volgen;
¡ om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar;
¡ om te zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
¡ om paliatieve zorgen te verstrekken;
¡ om te zorgen voor een gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar.

¡ Max. 36 maanden om een opleiding te volgen of 48 maanden
voor andere motieven (ongeacht vorm: voltijds, ½ of 1/5)
¡ Rechten op sociale zekerheid (o.a. pensioen) behouden zolang
onderbrekingsuitkering wordt betaald
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Tijdskrediet einde loopbaan

Kan tijdskrediet na een
periode progressieve
werkhervatting?

¡ Laat werknemers toe hun prestaties te verminderen met 1/5
of ½

¡ Sinds 1/09/2012 nieuwe regels voor tijdskrediet en tijdskrediet
met en zonder motief

¡ Algemeen: Vanaf 55 jaar zonder uitkering van RVA & vanaf
60 jaar met uitkering

¡ Voorwaarden: o.a. min 12 maanden door
arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden

¡ Voorwaarden o.a. Min 25 jaar beroepsloopbaan in
loondienst

¡ Periode progressieve werkhervatting: geen negatieve invloed
op deze voorwaarden

¡ Ook uitzonderingen (bijv. Vanaf 55 jaar indien min. 7 jaar
van laatste 15 jaar gewerkt in zwaar beroep)
! Wijzigingen in de reglementering van tijdkrediet
vanaf 01.01.2015. raadpleeg hiervoor de website of
bespreek dit met uw vakbond.

4.2. Toegelaten arbeid (via
ziekenfonds)

4.3 Vrijwillige aanpassing
naar deeltijds werken

¡ Kan enkel worden aangevraagd wanneer men
arbeidsongeschikt is, niet wanneer men aan het
werk is

¡ Bij arbeidsongeschiktheid wordt ziekte-uitkering
bepaald op de deeltijdse tewerkstelling

¡ Min. 1 dag arbeidsongeschiktheid is voldoende

Bespreek dit met de adviserend geneesheer van het
ziekenfonds en uw arbeidsgeneesheer

¡ Opbouw rechten pensioen eveneens o.b.v.
Deeltijdse tewerkstelling

Informeer u goed vooraleer u overschakelt naar
dit systeem.

4.4 Overstappremie
¡ Een werknemer die – op eigen verzoek bij dezelfde
werkgever – overstapt van zwaar naar lichter werk en
hierbij inkomensverlies heeft, kan aanspraak maken op
een overstappremie
¡ Voorwaarden? O.a. Op datum overstap min. 50 jaar en u
verricht ten minste 5 jaar zwaar werk

Meer informatie over deze
mogelijkheden vind je terug
op de website van de RVA.
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Statuut “chronische
aandoening”
¡ Indien je hoge ziektekosten hebt of het zorgforfait
(jaarlijkse tegemoetkoming), hoef je niets te doen.

Deel 5: Andere sociale
voordelen

¡ Toekenning voor twee jaar (automatische toekenning
indien voldaan aan voorwaarden)
¡ Voordelen o.a. Remgeldplafond voor maximumfactuur
wordt met 100 euro verlaagd.
Vraag hierover meer informatie bij je ziekenfonds

Maximumfactuur
¡ Maximum bepaald bedrag aan kosten voor
gezondheidszorgen
¡ Van zodra kosten hoger dan maximumbedrag:
terugbetaling normale tegemoetkoming + remgeld
¡ Hoe?: Ziekenfonds kent dit automatisch toe o.b.v.
overzicht betaling remgelden

Omnio-statuut
¡ Hogere terugbetaling van medische kosten/verhoogde
tegemoetkoming: bijv. Minder of geen remgeld voor
verstrekking door kinesitherapeut
¡ Korting op openbaar vervoer
¡ Geldig voor alle gezinsleden
¡ Hoe?
¡ Inkomensvoorwaarde (gericht op gezinnen voor wie hoge
medische kosten zwaar om te dragen zijn)
¡ Verklaring indienen bij ziekenfonds

Tegemoetkoming voor
pijnstillers
¡ Pijnstillers lijst RIZIV
¡ Voor wie?
¡ Erkenning door adviserend geneesheer van aanhoudende
chronische pijn

¡ Hoeveel?
¡ Tegemoetkoming van 20% op de prijs van de pijnstiller,
overblijvend bedrag komt in aanmerking voor maximumfactuur

Vlaamse Zorgverzekering
= maandelijkse tegemoetkoming in niet-medische
kosten voor zwaar zorgbehoevende personen
¡ Vanuit de Vlaamse overheid
¡ Bij groot zelfredzaamheidsverlies
¡ Aanvraag via mutualiteit/sociaal werk ziekenhuis

¡ Hoe?
¡ Verklaring door behandelend arts bij adviserend geneesheer
ziekenfonds
¡ Goedkeuring door adviserend geneesheer voor 1 jaar
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Verhoogde kinderbijslag
Hulp van derden
¡ Voor zwaar zorgbehoevende personen!
¡ Vanaf 4de maand arbeidsongeschiktheid

¡ Bij “mindervalide” ouders
¡ Vanaf 6 maanden arbeidsongeschikt
¡ Aan te vragen bij kinderbijslagfonds
¡ O.a. afhankelijk van inkomen

¡ Erkenning door RIZIV
¡ Hoe? Aanvraag versturen naar ziekenfonds

FOD Sociale Zekerheid voor
personen met een handicap

¡ Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt,
maak afspraak met sociale dienst van je
ziekenfonds

¡ Tegemoetkomingen
¡ Fiscale attesten

¡ Meer info op website RIZIV

¡ Mindervalide parkeerkaart

¡ Brochures ziekenfonds bijv.

Bijv vermindering personenbelasting

¡ Contacteer HINT: www.hintoostvlaanderen.be

Take home messages
¡ Onmogelijk om alle vragen te beantwoorden in deze workshop
– overzicht meest voorkomende situaties
¡ Eigen persoonlijke situatie is belangrijk om financiële luik en
gevolgen te bekijken!
¡ Informeer bij de sociale dienst van het ziekenfonds
¡ Laat u goed informeren vooraleer je een bepaalde stap zet,
zodat je de gevolgen hiervan kent.
¡ Heel wat mogelijkheden om terug aan het werk te gaan!
¡ Bespreek je vragen hierover met je bemiddelaar, sociale dienst
ziekenfonds, andere personen die je mee opvolgen.
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Bronnen
¡ Werk(hervatting) en kanker. Infobrochure voor patiënten en hun
familie. Publicatie Vlaamse Liga Tegen Kanker.
¡ Werken met een ziekte- en invaliditeitsuikering: toegelaten
arbeid. 10 zaken die je moet weten voor je in het systeem stapt.
Uitgave Vlaams Patiëntenplatform.
¡ Samenspraak 75. Themanummer over werken met een
chronische aandoening. November 2014. Vlaams
Patiëntenplatform.
¡ Arbeidsongeschikt en toch actief. Brochure CM.
¡ www.rva.be
¡ www.inami.fgov.be/nl
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