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Aanvraag bij de adviserend geneesheer

 

‘Bij het begin van mijn 

arbeidsongeschiktheid was ik 

loontrekkende of werkzoekende. Ik wil 

starten met een loontrekkende activiteit.’

 

‘Bij het begin van mijn 

arbeidsongeschiktheid was ik 

loontrekkende of werkzoekende. Ik wil 

starten met een zelfstandige activiteit.’

 

‘Bij het begin van mijn 

arbeidsongeschiktheid was ik 

loontrekkende of werkzoekende. Ik wil 

starten met een onbezoldigde activiteit.’

 

‘Bij het begin van mijn 

arbeidsongeschikheid was ik 

loontrekkende of werkzoekende. Ik wil 

een mandaat opnemen van gemeente- of 

OCMW-raadslid/een ambt opnemen als 

rechter in sociale zaken of 

handelszaken/raadsheer in sociale 

zaken.’

 

‘Bij het begin van mijn 

arbeidsongeschiktheid was ik 

zelfstandige. Ik wil opnieuw starten met 

een deel van mijn zelfstandige 

activiteiten.’

 

 

‘Bij het begin van mijn 

arbeidsongeschikteid was ik 

zelfstandige. Ik wil starten met een 

loontrekkende of een andere 

zelfstandige activiteit.’

‘Bij het begin van mijn 

arbeidsongeschiktheid was ik 

loontrekkende, werkloze of zelfstandige. 

Ik wil starten met een activiteit als 

vrijwilliger.’
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Arbeidsongeschikt en
toch actief

Je bent arbeidsongeschikt erkend maar 
wilt niet bij de pakken blijven zitten? Er zijn 
verschillende mogelijkheden om tijdens je 
arbeidsongeschiktheid toch een activiteit 
uit te oefenen. Je kunt:

•  bij je werkgever een deel van je 
vroegere activiteiten hernemen;

•  bij een andere werkgever een activiteit 
opnemen;

•  vrijwilligerswerk doen voor een organi-
satie;

•  een onbezoldigde activiteit uitoefenen;
• een politiek mandaat opnemen;
• een cursus volgen;
•  een gedeelte van je zelfstandige activi-

teit hernemen;
• ...

Of de activiteit van jouw keuze al dan 
niet toegelaten is, is afhankelijk van je 
beroepssituatie bij de begindatum van je 
arbeidsongeschiktheid. Vraag voor elke 
activiteit die je wenst uit te oefenen een 
beoordeling door de adviserend genees-
heer van je ziekenfonds.

Aanvraag bij de adviserend geneesheer

Elke activiteit waarmee je wilt starten tijdens je 
arbeidsongeschiktheid moet je aanvragen bij 
de adviserend geneesheer. Gebruik daarvoor 
een van de aanvraagformulieren uit deze folder. 
Verderop wordt verduidelijkt welk formulier je 
moet gebruiken, afhankelijk van jouw situatie.

Was je bij het begin van je arbeidsongeschiktheid 
zelfstandige, dan moet je altijd de voorafgaande 
toestemming van de adviserend geneesheer 
krijgen vooraleer je terug een activiteit 
aanvat. Voor elke activiteit is de toelating van 
de adviserend geneesheer vereist. Verstuur 
daarom de aanvraag zo vroeg mogelijk naar 
de adviserend geneesheer van je ziekenfonds 
(bij voorkeur 14 dagen voor je het werk wilt 
hervatten).

Was je bij het begin van je arbeidsongeschiktheid 
werkloos, bediende of arbeider, dan moet 
je het volledig ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier opsturen of afgeven bij 
je ziekenfonds tegen een ontvangstbewijs, 
uiterlijk de laatste dag voor de effectieve 
werkhervatting. In afwachting van de 
goedkeuring van de adviserend geneesheer 
kun je het werk al hervatten

Als de adviserend geneesheer je daarentegen 
meldt dat je activiteit niet verenigbaar is met 
je gezondheidstoestand, moet je meteen 
stoppen met de activiteit. Je kunt de beslissing 
van de adviserend geneesheer gebruiken als 
verklaring bij je werkgever.

‘Bij het begin van mijn arbeidsonge-
schiktheid was ik loontrekkende of 
werkzoekende. Ik wil starten met een 
loontrekkende activiteit.’

Je kunt een aan jouw gezondheidstoestand aan-
gepaste activiteit uitoefenen bij de werkgever bij 
wie je werkte voor de begindatum van je arbeids-
ongeschiktheid (bv.: deeltijdse activiteit, activiteit 
met verminderd rendement ...). Je kunt die activi-
teit ook aanvatten bij een andere werkgever.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier ‘Aanvraag tot het verkrijgen 
van een toelating om tijdens een periode van ar-
beidsongeschiktheid  een activiteit aan te vat-
ten’ op naar of geef het tegen ontvangstbewijs 
af bij je ziekenfonds, uiterlijk de laatste dag voor 
de effectieve werkhervatting. In afwachting van 
de goedkeuring van de adviserend geneesheer 
kun je het werk al hervatten. 
Zorg er voor dat je al een aangifte van arbeids-
ongeschiktheid hebt ingediend, voordat je een 
aanvraagformulier bezorgt aan je ziekenfonds, 
zodat de adviserend geneesheer al weet dat je 
arbeidsongeschikt bent.

De adviserend geneesheer geeft zijn goed-
keuring via het document ‘Kennisgeving van 
toestemming om een activiteit uit te oefenen 
tijdens een arbeidsongeschiktheid’. Je werkge-
ver ontvangt daarvan een kopie.

Samen met de goedkeuring van de adviserend 
geneesheer krijg je een aantal exemplaren 
‘Verklaring van inkomen uit een aan de 
gezondheidstoestand aangepaste activiteit’. 
Elke maand moet je werkgever op die verklaring 
vermelden wat je de afgelopen maand aan loon 
gekregen hebt en of je verlof genomen hebt. 
Als je gedurende een bepaalde maand geen 
activiteiten hebt uitgeoefend, moet er toch een 
verklaring ingediend worden met vermelding 
dat je geen inkomsten ontvangen hebt.

Zorg er voor dat de adviserend geneesheer al 
op de hoogte is gebracht van je arbeidsonge-
schiktheid (via aangifte arbeidsongeschiktheid) 
voordat je een aanvraagformulier opstuurt voor 
activiteiten die je wilt uitoefenen tijdens je ar-
beidsongeschiktheid.

De voorwaarden van je activiteit worden ook 
doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Als men zou 
vaststellen dat een of meerdere voorwaarden 
niet nageleefd worden, kun je je ziekte-uitkering  
verliezen en zelfs de ontvangen ziekte-uitkering 
moeten terugbetalen.
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Op basis van de gegevens uit die verklaring wordt 
je ziekte-uitkering voor die maand bepaald. Een 
keer per maand, na ontvangst en verwerking 
van de ‘Verklaring van inkomen uit een aan de  
gezondheidstoestand aangepaste activiteit’, 
wordt je ziekte-uitkering betaald. De betaal-
datum kan daardoor afwijken van de normale 
data waarop de ziekte-uitkering betaald wordt.

Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschikt-
heid wordt je ziekte-uitkering verminderd met  
bedrijfsvoorheffing. Vanaf het tweede jaar  
arbeidsongeschiktheid wordt de ziekte-uitkering 
eventueel verminderd met een pensioeninhouding. 
Het bedrag dat op je rekening wordt gestort, is het 
nettobedrag.

Als je tijdens een bepaalde maand economisch 
werkloos bent geweest of het slachtoffer was 
van een arbeidsongeval of beroepsziekte moet je 
werkgever dat vermelden. Indien nodig contac-
teren wij je om een attest te bekomen omtrent de 
verkregen werkloosheidsvergoeding of vergoe-
ding wegens arbeidsongeval of beroepsziekte. 

Pas na ontvangst van de gegevens kan je ziekte-
uitkering voor de betrokken maand betaald worden.

De bepaling van je ziekte-uitkering aan de hand 
van een voorbeeld:

•  Je bent drie maanden arbeidsongeschikt en 
ontvangt een volledige ziekte-uitkering van 45 
euro per dag. Dat bedrag wordt verminderd 
met een bedrijfsvoorheffing van 5 euro. Voor 
een maand van 26 uitkeringsdagen ontvang je 
1 040 euro netto. 

•   Voor de maand X verklaart je werkgever dat 
je een loon ontvangen hebt van 652,6 euro. Je 
nam geen verlof in die maand. Dit loon wordt  
gedeeld door 26 om het dagloon uit toegelaten 
activiteit te bepalen.

•   Het dagloon uit toegelaten activiteit bedraagt 
25,10 euro.

•  Via een schijvensysteem* wordt het bedrag 
bepaald waarmee de volledige ziekte-uitke-
ring per dag verminderd zal worden.

•  Je dagloon uit toegelaten activiteit situeert 
zich in schijf 3. Het bedrag waarmee de vol-
ledige ziekte-uitkering per dag verminderd zal 
worden, wordt als volgt berekend: 1,87 euro + 
50 % van (25,10 euro – 24,97 euro).

•  Je volledige ziekte-uitkering van 45 euro per dag 
wordt verminderd met 1,94 euro. Per dag krijg je 
een ziekte-uitkering van 43,06 euro bruto. Tijdens 
het eerste jaar arbeidsongeschiktheid wordt de 
ziekte-uitkering verminderd met bedrijfsvoorhef-
fing. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschikt-
heid wordt de ziekte-uitkering eventueel vermin-
derd met een pensioeninhouding.

•  Je brutobedrag van 43,06 euro wordt vermin-
derd met 4,78 euro bedrijfsvoorheffing. Je 
ontvangt een ziekte-uitkering van 38,28 euro 
per dag. Voor de maand X ontvang je voor 26 
uitkeringsdagen een bedrag van 995,28 euro, 
naast je loon uit toegelaten activiteit.

Mag ik vakantie nemen?

Je moet de vakantiedagen waarop je recht hebt 
opnemen. Voor vakantiedagen die je opneemt 
tijdens het eerste jaar van je arbeidsonge-
schiktheid krijg je geen ziekte-uitkering. Voor 
vakantiedagen die je opneemt vanaf het tweede 
jaar van je arbeidsongeschiktheid ontvang je 
dezelfde uitkering alsof je op die dag gewerkt 
zou hebben.

Behoud ik mijn recht op premies?

Dat vraag je het best na bij je werkgever. Premies 
worden niet verrekend in je ziekte-uitkering.

Schijf
Dagloon uit toegelaten

activiteit (in euro)
Bedrag waarmee de volledige ziekte-uitkering

per dag verminderd zal worden

1
Bedraagt maximum
15,6068 euro*

/

2
Ligt hoger dan 15,6068 euro*,
maar is maximum 24,9709 euro*

20 % van het verschil tussen het dagloon
uit toegelaten activiteit en 15,6068 euro*

3
Ligt hoger dan 24,9709 euro*, 
maar is maximum 34,3350 euro*

1,8728 euro* + 50 % van het verschil tussen
het dagloon uit toegelaten activiteit en 24,9709 euro*

4 Ligt hoger dan 34,3350 euro*
6,5549 euro* + 75 % van het verschil tussen
het dagloon uit toegelaten activiteit en 34,3350 euro*

      (*) Deze bedragen volgen de index. De vermelde bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2014.
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‘Bij het begin van mijn arbeidsonge-
schiktheid was ik loontrekkende of 
werkzoekende. Ik wil starten met een 
zelfstandige activiteit.’

Je kunt een aan jouw gezondheidstoestand 
aangepaste activiteit uitoefenen als zelfstan-
dige. Stuur het volledig ingevulde en onderte-
kende aanvraagformulier ‘Aanvraag tot het ver-
krijgen van een toelating om tijdens een periode 
van arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te 
vatten’ (uiteraard moet je het gedeelte ‘Akkoord 
werkgever’ in dit geval niet invullen) op naar of 
geef het tegen ontvangstbewijs af bij je zieken-
fonds, uiterlijk de laatste dag voor de effectieve 
werkhervatting. In afwachting van de goedkeu-
ring van de adviserend geneesheer kun je het 
werk al hervatten. 
Zorg er voor dat je al een aangifte van arbeids-
ongeschiktheid hebt ingediend, alvorens je een 
aanvraagformulier bezorgt aan je ziekenfonds, 
zodat de adviserend geneesheer al op de hoog-
te is dat je arbeidsongeschikt bent.

De adviserend geneesheer geeft zijn goed-
keuring via het document ‘Kennisgeving van 
toestemming om een activiteit uit te oefenen  
tijdens een arbeidsongeschiktheid’. Bij dat do-
cument zijn een aantal exemplaren ‘Verklaring 
op erewoord - uitoefening van een werkzaam-
heid als zelfstandige’ gevoegd. Elke maand moet 
je op die verklaring vermelden wat je de afgelo-
pen maand aan inkomsten ontvangen hebt. 

Het bedrag dat vermeld moet worden, is het bru-
tobedrag verminderd met de bedrijfslasten voor 
de betrokken maand. Als je gedurende een be-
paalde maand geen activiteiten hebt uitgeoefend, 
moet je toch een verklaring indienen met vermel-
ding dat je geen inkomsten ontvangen hebt. 

Op basis van de gegevens uit die verklaring 
wordt je ziekte-uitkering voor die maand be-
paald. Eén keer per maand, na ontvangst en ver-
werking van de ‘Verklaring op erewoord - uitoe-
fening van een werkzaamheid als zelfstandige’, 
wordt je ziekte-uitkering betaald. De betaalda-
tum kan daardoor afwijken van de normale data 
waarop de ziekte-uitkering betaald wordt.

Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschikt-
heid wordt je ziekte-uitkering verminderd met 
bedrijfsvoorheffing. Vanaf het tweede jaar 
arbeidsongeschiktheid wordt de ziekte-uitke-
ring eventueel verminderd met een pensioen-
inhouding. Het bedrag dat op je rekening wordt 
gestort is het nettobedrag.

De bepaling van je ziekte-uitkering aan de hand 
van een voorbeeld:

•  Je bent drie maanden arbeidsongeschikt en 
ontvangt een volledige ziekte-uitkering van 45 
euro per dag. Dat bedrag wordt verminderd 
met een bedrijfsvoorheffing van 5 euro. Voor 
een maand van 26 uitkeringsdagen ontvang je 
1 040 euro netto. 

•  Voor de maand X verklaar je dat je inkomen uit 
je toegelaten activiteit 652,60 euro bedraagt 
(bruto, verminderd met bedrijfslasten).

•  Dat loon wordt vermenigvuldigd met 1,25 en 
gedeeld door 26 om tot een dagloon uit toege-
laten activiteit te komen.

•  Het dagloon uit toegelaten activiteit bedraagt 
31,3750 euro.

•  Via een schijvensysteem* bepalen we het 
bedrag waarmee de volledige ziekte-uitkering 
per dag verminderd zal worden.

Schijf
Dagloon uit toegelaten

activiteit (in euro)
Bedrag waarmee de volledige ziekte-uitkering

per dag verminderd zal worden

1
Bedraagt maximum
15,6068 euro*

/

2
Ligt hoger dan 15,6068 euro*,
maar is maximum 24,9709 euro*

20 % van het verschil tussen het dagloon
uit toegelaten activiteit en 15,6068 euro*

3
Ligt hoger dan 24,9709 euro*, 
maar is maximum 34,3350 euro*

1,8728 euro* + 50 % van het verschil tussen
het dagloon uit toegelaten activiteit en 24,9709 euro*

4 Ligt hoger dan 34,3350 euro*
6,5549 euro* + 75 % van het verschil tussen
het dagloon uit toegelaten activiteit en 34,3350 euro*

      (*) Deze bedragen volgen de index. De vermelde bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2014.
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•  Je dagloon uit toegelaten activiteit situeert 
zich in schijf 3. Het bedrag waarmee de vol-
ledige ziekte-uitkering per dag verminderd zal 
worden, wordt als volgt berekend: 1,87 euro + 
50 % van (31,3750 euro – 24,97 euro).

•  Je volledige ziekte-uitkering van 45 euro per 
dag wordt verminderd met 5,07 euro. Per dag 
krijg je een ziekte-uitkering van 39,93 euro 
bruto.

•  Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschikt-
heid wordt de ziekte-uitkering verminderd met 
bedrijfsvoorheffing. Vanaf het tweede jaar ar-
beidsongeschiktheid wordt de ziekte-uitkering 
eventueel verminderd met een pensioenin-
houding.

•  Je brutobedrag van 39,93 euro wordt vermin-
derd met 4,44 euro bedrijfsvoorheffing. Je 
ontvangt een ziekte-uitkering van 35,49 euro 
per dag. Voor de maand X ontvang je voor 26 
uitkeringsdagen een bedrag van 922,74 euro,  
naast je loon uit toegelaten activiteit.

‘Bij het begin van mijn arbeidsonge-
schiktheid was ik loontrekkende of 
werkzoekende. Ik wil starten met een 
onbezoldigde activiteit.’

Je kunt een aan jouw gezondheidstoestand aan-
gepaste activiteit uitoefenen waarvoor je geen 
loon ontvangt. De activiteit mag niet vallen onder 
toepassing van de wet van 3 juli 2005 betreffende 
de rechten van vrijwilligers. Vraag dat zeker na 
aan degene bij wie je de activiteit uitoefent. Als 
dat toch het geval is, moet je een andere aan-
vraag indienen. Over vrijwilligersactiviteiten vind 
je meer uitleg verderop in deze folder.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier ‘Aanvraag tot het verkrijgen 
van een toelating om tijdens een periode van 
arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te 
vatten’ op naar of geef het tegen ontvangstbewijs 
af bij je ziekenfonds, uiterlijk de laatste dag voor 
de effectieve werkhervatting. In afwachting van 
de goedkeuring van de adviserend geneesheer 
kun je de activiteit al aanvatten. 
Zorg er voor dat je al een aangifte van arbeids-
ongeschiktheid hebt ingediend, alvorens je een 
aanvraagformulier bezorgt aan je ziekenfonds, 
zodat de adviserend geneesheer al op de hoog-
te is dat je arbeidsongeschikt bent.

De adviserend geneesheer geeft zijn goed-
keuring via het document ‘Kennisgeving van 
toestemming om een activiteit uit te oefenen 
tijdens een arbeidsongeschiktheid’. Bij dat 
document is een ‘Verklaring van uitoefening 
van niet-bezoldigde activiteiten gedurende een 
periode van arbeidsongeschiktheid’ gevoegd. 
Die verklaring moet ingevuld worden door jezelf 
en degene voor wie je de activiteit uitoefent. 
Dat moet jaarlijks herhaald worden zolang je 
die activiteit blijft uitoefenen. In afwachting van 
ontvangst van de jaarlijks ingevulde verklaring 
wordt de betaling van je ziekte-uitkering voorlopig 
stopgezet. Na ontvangst wordt je ziekte-uitkering 
hervat zoals voorheen. De activiteit heeft verder 
geen invloed op je ziekte-uitkering.

‘Bij het begin van mijn arbeidsonge-
schiktheid was ik loontrekkende of 
werkzoekende. Ik wil een mandaat 
opnemen van gemeente- of OCMW-
raadslid/een ambt opnemen als rech-
ter in sociale zaken of handelszaken/ 
raadsheer in sociale zaken.’

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier ‘Aanvraag tot het verkrijgen 
van een toelating om tijdens een periode van 
arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te vat-
ten’ op naar of geef het tegen ontvangstbewijs 
af bij je ziekenfonds, uiterlijk de laatste dag voor 
de effectieve werkhervatting. In afwachting van 
de goedkeuring van de adviserend geneesheer 
kun je het werk al hervatten. 
Zorg er voor dat je al een aangifte van arbeids-
ongeschiktheid hebt ingediend, alvorens je een 
aanvraagformulier bezorgt aan je ziekenfonds, 
zodat de adviserend geneesheer al op de hoog-
te is dat je arbeidsongeschikt bent.

De adviserend geneesheer geeft zijn goed-
keuring via het document ‘Kennisgeving van 
toestemming om een activiteit uit te oefenen 
tijdens een arbeidsongeschiktheid’.

De inkomsten van de hierboven genoemde    
activiteiten hebben uitzonderlijk geen invloed 
op je ziekte-uitkering. Het volstaat om duidelijk 
te vermelden dat je een dergelijk mandaat wilt 
opnemen. Wees volledig in de beschrijving van 
je activiteiten. Ze zullen herhaald worden in de 
toelating van de adviserend geneesheer. Je kunt 
die activiteiten uitoefenen zonder verdere admi-
nistratieve formaliteiten. Voor andere mandaten 
(o.a. burgemeester en OCMW-voorzitter) zullen 
de inkomsten verrekend worden zoals meege-
deeld onder punt ‘Bij het begin van mijn arbeids-
ongeschiktheid was ik loontrekkende of werk-
zoekende. Ik wil starten met een loontrekkende 
activiteit.’

‘Bij het begin van mijn arbeidsongeschikt-
heid was ik zelfstandige. Ik wil opnieuw 
starten met een deel van mijn zelfstandige 
activiteiten.’

Je mag die activiteiten pas aanvatten wanneer 
je minstens één maand arbeidsongeschikt er-
kend bent. Je mag de activiteit niet aanvatten 
zonder effectieve toelating. Bezorg je zieken-
fonds daarom het formulier ‘Aanvraag tot het 
verkrijgen van een toelating om tijdens een pe-
riode van arbeidsongeschiktheid een activiteit 
aan te vatten’ minimum veertien dagen vóór het 
aanvatten van de activiteit. Uiteraard moet je 
het gedeelte ‘Akkoord werkgever’ niet invullen.

De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeu-
ring via het document ‘Uitkeringsverzekering 
voor zelfstandigen - toestemming voor het uit-
oefenen van een activiteit tijdens een arbeids-
ongeschiktheid’.
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De bepaling van je ziekte-uitkering aan de hand 
van een voorbeeld:

•  Je bent arbeidsongeschikt geworden op 20 
mei 2008.

•  Je krijgt toelating van de adviserend genees-
heer om vanaf 1 juli 2011 een gedeelte van je 
vroegere activiteiten als zelfstandige uit te 
oefenen. Je ontvangt een volledige ziekte- uit-
kering van 38,65 euro per dag. Voor een maand 
van 26 uitkeringsdagen ontvang je 1004,90 euro. 

     De eerste zes maanden van je toegelaten 
activiteit verandert je ziekte-uitkering niet. 

•  Van 01-07-2011 tot en met 31-12-2011 blijft je 
volledige ziekte-uitkering 38,65 euro per dag.

Vanaf de zevende maand tot 31 december van 
het derde kalenderjaar volgend op de begin-
datum van de toelating wordt je ziekte-uitke-
ring verminderd met 10 %.

•  Vanaf 01-01-2012 tot en met 31-12-2014 ontvang 
je een ziekte-uitkering van 34,80 euro per 
dag. Voor een maand van 26 uitkeringsdagen 
ontvang je 904,80 euro. Daarna wordt 
rekening gehouden met je beroepsinkomen 
van drie jaar voordien. Dat beroepsinkomen 
wordt vergeleken met het grensinkomen uit 
de pensioensector zelfstandigen (bedragen 
opgenomen in hierna volgende tabel).

•  Je beroepsinkomen voor 2012 bedraagt 18 000 
euro. Dat inkomen situeert zich in schijf 2. Je be-
roepsinkomen ligt 5 % hoger dan 17 149,19 euro.

•  Vanaf 01-01-2015 tot en met 31-12-2015 wordt 
je ziekte-uitkering verminderd met 5 %. Je vol-
ledige ziekte-uitkering van 38,65 euro per dag 
wordt verminderd met 1,93 euro. Per dag krijg 
je een ziekte-uitkering van 36,72 euro. Voor 
een maand van 26 uitkeringsdagen ontvang je 
een bedrag van 954,72 euro, naast je inkomen 
uit toegelaten activiteit.

Opmerking: voor de eenvoudigheid hebben wij 
eventuele indexaties van de volledige ziekte-
uitkeringen genegeerd.

‘Bij het begin van mijn arbeidsonge-
schiktheid was ik zelfstandige. Ik wil 
starten met een loontrekkende of een 
andere zelfstandige activiteit.’

Je mag die activiteiten pas aanvatten wanneer 
je minstens één maand arbeidsongeschikt er-
kend bent. Je mag de activiteit niet aanvatten 
zonder effectieve toelating. Je kunt deze acti-
viteit maximaal gedurende één jaar uitoefenen. 
Om arbeidsongeschikt erkend te blijven na dat 
jaar moet je de toegelaten activiteit volledig 
stopzetten. Wanneer je die activiteit niet stop-
zet na één jaar komt er automatisch een einde 
aan je arbeidsongeschiktheid.

Bezorg je ziekenfonds daarom het formulier 
‘Aanvraag tot het verkrijgen van een toelating 
om tijdens een periode van arbeidsongeschikt-
heid een activiteit aan te vatten’ minimum veer-
tien dagen vóór het aanvatten van de activiteit. 
Als je een andere zelfstandige activiteit aanvat, 
moet het gedeelte ‘Akkoord werkgever’ niet in-
gevuld worden.

De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring 
via het document ‘Uitkeringsverzekering voor 
zelfstandigen - toestemming voor het uitoefe-
nen van een activiteit tijdens een arbeidsonge-
schiktheid’. 

De eerste zes maanden van de activiteit is er 
geen enkel gevolg voor je ziekte-uitkering. 
Vanaf de zevende maand zal je ziekte-uitkering 
verminderd worden met 10 %. Er is een uitzon-
dering voor tewerkstelling in een beschutte 
werkplaats. De eerste zes maanden van die 
activiteit is er geen enkel gevolg voor je ziekte-
uitkering. Vanaf de zevende maand zal je ziek-
te-uitkering verminderd worden met 3/4 van je 
loon uit die tewerkstelling. Die tewerkstelling is 
niet gelimiteerd in tijd.

‘Bij het begin van mijn arbeidsonge-
schiktheid was ik loontrekkende, werk-
loze of zelfstandige. Ik wil starten met 
een activiteit als vrijwilliger.’

Een activiteit die valt onder toepassing van de 
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers is een activiteit die onbezoldigd en 
vrijwillig wordt verricht voor een persoon of  
organisatie waarmee geen familiale band  
bestaat (bv.: begeleider speelpleinwerking,  
vrijwilliger bij het Rode Kruis, begeleider wieler-
wedstrijden …).

De activiteit mag niet verricht worden binnen 
het kader van een arbeidsovereenkomst of een 
statutaire aanstelling. Een terugbetaling van je 
onkosten wordt niet beschouwd als loon. We 
raden je aan om de verenigbaarheid van zo’n 
activiteit met je gezondheidstoestand vooraf te 
bespreken met de adviserend geneesheer. 

Gebruik voor de melding van een vrijwilligers-
activiteit het formulier ‘Vraag tot toestemming 
aan de adviserend geneesheer van het zieken-
fonds voor de arbeidsongeschikt erkende vrij-
williger - informatienota vrijwilligerswerk’ dat 
je in het midden van deze brochure terugvindt.

Je ontvangt een document ‘Vaststelling van 
verenigbaarheid van een activiteit als vrijwil-
liger met de algemene gezondheidstoestand’ 
van de adviserend geneesheer. Er zijn geen ge-
volgen voor het bedrag van je ziekte-uitkering.

Schijf
Je beroepsinkomen van

drie jaar voordien (in euro)
Bedrag waarmee de volledige ziekte-uitkering

per dag verminderd zal worden

1
Bedraagt maximum
17 149,19 euro*

/

2
Is hoger dan 17 149,19 euro*,
maar bedraagt maximum
21 436,4874 euro* 

De volledige ziekte-uitkering per dag wordt verminderd 
met het percentage dat het beroepsinkomen van drie 
jaar voordien uitstijgt boven 17 149,19 euro*

3 Is hoger dan 21 436,4874 euro* Je ziekte-uitkering wordt voor 1 jaar geschorst

 Deze vergelijking wordt elk jaar herhaald

(*) De vermelde bedragen zijn geldig voor de inkomsten tot en met 2012. Van zodra de inkomsten voor het jaar 2013 
moeten bekeken worden gelden volgende bedragen: 
•  17149,19 euro (schijf 1 en schijf 2) wordt 17 492,17 euro
•  21 436,4874 euro (schijf 2 en schijf 3) wordt 21 865,2124 euro
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Algemene info

Ik vind de activiteit waarmee ik wil starten niet 
terug in de folder. Wat nu?

Er bestaan nog heel wat andere mogelijkheden 
voor een sociale of professionele re-integratie 
van wie arbeidsongeschikt is. Niet alle 
mogelijkheden komen aan bod in deze folder. 
Wanneer je wilt starten met een activiteit, 
neem dan vooraf contact op met je ziekenfonds. 
Aarzel ook niet om ernaar te informeren bij een 
bezoek aan de adviserend geneesheer.

Ik kan door omstandigheden niet starten met de 
activiteit, hoewel ik toelating gekregen heb.

Laat dat zo vlug mogelijk weten aan de 
adviserend geneesheer. Gebruik daarvoor de 
‘Verklaring op erewoord van niet-werkzaamheid’ 
die je samen met de ‘Kennisgeving van 
toestemming om een activiteit uit te oefenen 
tijdens een arbeidsongeschiktheid’ ontvangen 
hebt. Daarna mag je geen nieuwe activiteit 
aanvatten zonder opnieuw een aanvraag in te 
dienen bij de adviserend geneesheer.

Ik heb mijn toegelaten activiteit stopgezet.

Neem zo snel mogelijk contact op met je 
ziekenfonds. Die zal je informeren over wat 
je moet doen. Als je als loontrekkende je 
activiteit tijdelijk onderbreekt, moet je ons 
niet contacteren. Blijf ons wel maandelijks 
de ‘Verklaring van inkomen uit een aan de 
gezondheidstoestand aangepaste activiteit’ 
opsturen.  

Ik heb mijn activiteit volledig hervat.

Voor het volledig hernemen van de activiteit 
die je uitoefende op de begindatum van 
je arbeidsongeschiktheid hoef je geen 
toestemming te vragen. Bezorg ons het ‘Bewijs 
van arbeidshervatting’, ingevuld door je 
werkgever, dat de datum vermeldt waarop je je 
activiteiten hervat hebt. Dat is de datum waarop 
de erkenning van arbeidsongeschiktheid 
beëindigd zal worden en vanaf wanneer je niet 
langer recht hebt op een ziekte-uitkering.

Geheugensteuntje

•  Wanneer je arbeidsongeschikt erkend 
bent als werknemer of werkloze, moet 
je je aanvraag  voor een toegelaten ac-
tiviteit ten laatste de werkdag vóór de 
effectieve datum waarop je de activiteit 
start aan de adviserend geneesheer van 
je ziekenfonds bezorgen (via de post 
of tegen ontvangstbewijs afgeven). Je 
moet niet wachten op de toestemming 
van de adviserend geneesheer om de 
activiteit aan te vatten. 
Je mag in principe geen activiteit aan-
vatten zonder een schriftelijke aanvraag 
ingediend te hebben. Ben je toch enkele 
dagen te laat met je aanvraag? Contac-
teer dan je ziekenfonds. Zij lichten je in 
over de gevolgen voor je ziekte-uiter-
king.

•  Wanneer je arbeidsongeschikt erkend bent als 
zelfstandige raden we aan je aanvraag voor 
een toegelaten activiteit zo vroeg mogelijk te 
bezorgen aan je ziekenfonds. Je kunt de acti-
viteit immers niet aanvatten zonder effectieve 
goedkeuring van de adviserend geneesheer. 

•  Hou je strikt aan de opgelegde voorwaarden 
door de adviserend geneesheer. Je vindt ze 
terug op je schriftelijke toelating.

•  Als gevolg van de toelating kan je ziekenfonds 
een attest nodig hebben omtrent je inkomsten 
of een bevestiging dat de activiteiten wel de-
gelijk onbezoldigd zijn. Hou er rekening mee 
dat de betaling van je ziekte-uitkering wordt 
stopgezet in afwachting van ontvangst van 
deze gevraagde attesten.
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Ben je al CM-lid, dan weet je dat je op CM kunt rekenen. Ben je nog 
geen lid, dan nodigen wij je uit om onze troeven te leren kennen. 
Ga langs in het CM-kantoor in je buurt of 
surf naar www.cm.be.

De inhoud van deze folder is enkel informatief.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 
Deze folder is een realisatie van CM - dienst Communicatie.             

V.U.: Martine Van de Walle, Haachtsesteenweg 579, postbus 40, 1031 Brussel
© CM - maart 2015


