CHECKLIST

ARBEIDSONGESCHIKT WEGENS
ZIEKTE OF ZWANGERSCHAP

Hoe doe je een aangifte?
Je bent ziek gedurende langere periode. Geef binnen de uiterlijke termijn je
arbeidsongeschiktheid aan bij het ziekenfonds om in aanmerking te komen voor een
vervangingsinkomen.
Laat een ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ invullen door je arts. Je arts vult hier
ook een einddatum op in: dit is de laatste kalenderdag van je ziekteperiode vóór de
voorziene datum waarop je het werk hervat.
- Download dit document via de website of het Onlinekantoor.
- Stuur het, eens ingevuld, op met de post naar Partena Ziekenfonds, Sluisweg 2 – bus 1,
9000 Gent. De poststempel geldt als officiële datum van aangifte.
Na ontvangst van je aangifte krijg je van ons het ‘inlichtingenblad uitkeringen’
toegestuurd. De ene helft vul je zelf in en bezorg je ons terug. De andere helft vult je
werkgever in. Ben je werkloos? Dan bezorgt je werkloosheidskas dit deel rechtstreeks
aan het ziekenfonds.
Zwanger? Dan volstaat een medisch attest met daarop je vermoedelijke
bevallingsdatum en de startdatum van de moederschapsrust. Moederschapsrust start
ten vroegste 6 weken (8 voor een meerling) voor je vermoedelijke bevallingsdatum.
Ben je ziek in de periode vóór die 6 (of 8) weken, dan geef je dit aan met het
gebruikelijke ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’.

Wanneer moet je je arbeidsongeschiktheid
aangeven?
Statuut

Uiterlijke datum aangifte

Werkzoekende of interimaris

Uiterlijk 3 kalenderdagen vanaf de start van je ziekte

Arbeider

Uiterlijk 14 kalenderdagen vanaf de start van je ziekte

Bediende

Uiterlijk 28 kalenderdagen vanaf de start van je ziekte

Zelfstandige

Uiterlijk 15 kalenderdagen vanaf de start van je ziekte

Partena, de gezonde reflex.
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Wanneer ontvang je je uitkering?
Je uitkering wordt op vaste data uitbetaald, afhankelijk van je statuut. Raadpleeg de
‘betaalkalender uitkeringen’ op onze website.
Opgelet, als je je arbeidsongeschiktheid pas na de uiterlijke aangiftedatum hebt aangegeven,
wordt je daguitkering tijdelijk verminderd met 10%, en dit vanaf de eerste dag van uitbetaling
door het ziekenfonds tot en met de dag van effectieve aangifte. Dit is wettelijk vastgelegd.

Herval of langer ziek dan gedacht?
Word je binnen 14 kalenderdagen na je werkhervatting terug ziek, dan moet je binnen de
2 kalenderdagen opnieuw aangifte doen bij het ziekenfonds, op dezelfde manier zoals
hierboven beschreven.
Wordt je ziekteperiode verlengd? Dan moet je binnen de 2 kalenderdagen na de einddatum van
je vorige getuigschrift een nieuw getuigschrift per post opsturen. Let op, de aanvangsdatum van
de nieuwe ziekteperiode moet aansluiten op de einddatum van je vorige ziekteperiode.

Start je terug met werken onmiddellijk na de einddatum die vermeld is op je getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid? Dan hoef je ons niet op de hoogte te brengen.
Start je vroeger terug met werken, dus vóór de einddatum vermeld op je getuigschrift?
Stuur zo snel mogelijk het bericht van werkhervatting, ingevuld door je werkgever of
werkloosheidskas, op naar je ziekenfonds. Je vindt het document van werkhervatting
in de bundel die je met de post hebt ontvangen bij de start van je arbeidsongeschiktheid,
of download het via de website of het onlinekantoor.
Hervat je het werk gedeeltelijk tijdens je arbeidsongeschiktheid, bezorg dan het ingevulde
aanvraagformulier ‘deeltijdse werkhervatting’ uiterlijk 1 werkdag voor je start aan het
ziekenfonds. Download dit aanvraagformulier via de website of het onlinekantoor. Op basis
van je aanvraag is het mogelijk dat je alsnog uitgenodigd wordt voor een medisch onderzoek.
- Zelfstandig? Dan kan je het werk pas deeltijds hervatten na goedkeuring van de adviserend
geneesheer. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan het ziekenfonds en je wordt op de
hoogte gebracht van de beslissing.

Heb je vragen? Contacteer ons:
➜ Surf naar www.partena-ziekenfonds.be/vervangingsinkomen
➜ Bel onze klantendienst op T. 02 218 22 22 of ga naar je kantoor.

Partena Ziekenfonds
Sluisweg 2 bus 1, 9000 Gent, www.partena-ziekenfonds.be
Partena Ziekenfonds biedt samen met Partena Hulp in huis en Partena Kinderopvang
kwalitatieve oplossingen aan op vlak van gezondheid en persoonlijk comfort.
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Hervat je het werk?

