OPNIEUW AAN HET WERK NA LANGDURIGE ZIEKTE

Je hebt geen arbeidscontract: wat moet jij weten?
Waarover gaat het?
De regering heeft een nieuw en strenger re-integratiebeleid voor langdurig zieke werknemers ingevoerd. Ze wil
besparen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en gaat ervan uit dat zieke mensen sneller terug aan het werk kunnen.
Let op! De regering-Michel voorziet sancties voor zieken die niet meewerken aan het re-integratietraject. Informeer je
dus altijd bij het ABVV.
Voor wie?
Je bent langdurig ziek. Je bent ten vroegste ziek geworden begin 2016.
Je bent werkloos (werkzoekend, ontslagen tijdens ziekte... ).
Je arbeidsongeschiktheid is niet te wijten aan een erkend arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte.
Wie kan het re-integratieproces opstarten?

De adviserend geneesheer van je mutualiteit, die uiterlijk 2 maanden na de aangifte van arbeidsongeschiktheid een eerste analyse maakt.

Je ontvangt een vragenlijst:
Wees uiterst voorzichtig bij het invullen van deze vragenlijst! Je antwoorden hebben gevolgen voor het
vervolg van de procedure.
Laat je bijstaan door je huisarts/specialist om de vragenlijst in te vullen over je gezondheidstoestand,
arbeidsongeschiktheid, je terugkeer naar werk. Is dit voorbarig? Mogelijk? In welke omstandigheden? Aan
welk ritme (1/3de, halftijds ... )?
Je kan ook contact opnemen met de juridische dienst van je ABVV-vakcentrale.

Fase 1: De adviserend geneesheer van het ziekenfonds stelt Adviserend geneesheer
de arbeidsongeschiktheid vast. Binnen twee maanden volgend
op de aangifte van arbeidsongeschiktheid analyseert hij de
‘resterende capaciteiten’ van de werknemer. De adviserend
geneesheer brengt de werknemer onder in 1 van de 4 categorieën.
Categorie 1 : Terugkeer naar werk waarschijnlijk uiterlijk op het
einde van de 6de maand van arbeidsongeschiktheid.

Indien nog arbeidsongeschikt op het
einde van de 6de maand:
Ofwel
re-integratietraject
volgen
Ofwel
geen OK en nieuw
onderzoek later

Categorie 2 : Werkhervatting onmogelijk om medische redenen. Permanente
ongeschiktheid
zonder werkcapaciteit:
invaliditeit
Categorie 3 : Momenteel geen werkhervatting. Medische
behandeling is prioritair.
Nieuwe analyse na 2 maanden.

Bij de nieuwe analyse na 2 maanden :
Ofwel
re-integratietraject
volgen
Ofwel
een nieuwe analyse
2 maanden
later

Categorie 4 : Terugkeer naar werk mogelijk na aanpassing of
opleiding

Onmiddellijk re-integratietraject

Fase 2
Fase 2:

de adviserend geneesheer van je mutualiteit oordeelt dat het re-integratietraject kan starten . Hij start dit
re-integratietraject zelf op.
Je kan een beslissing van deze adviserend geneesheer betwisten (bijv. een beslissing tot einde van ongeschiktheid
of einde van gedeeltelijke hervatting of tegen het re-integratieplan van de adviserend geneesheer) voor de
arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden na de beslissing.

Wat moet ik doen? Waar kan ik terecht?
Je ontvangt een vragenlijst van je ziekenfonds? Neem contact op met je huisarts/specialist.
Neem contact op met (de juridische dienst van) je ABVV-vakcentrale. Contactgegevens vind je op
www.abvv.be/vakcentrales.
Werkloos? De ABVV-medewerkers in de werkloosheidskantoren staan je bij met raad en daad!
Contactgegevens en openingsuren van onze lokale kantoren vind je www.abvv.be/gewestelijken.
Heb je vragen over de begeleiding van je re-integratie door GTB of VDAB tijdens ziekte?
Onze loopbaanconsulenten helpen je verder.
Contact via: www.vlaamsabvv.be/loopbaanadvies, loopbaanadvies@vlaamsabvv.be.
Als werkzoekende sterker worden door vorming en informatie? Check het aanbod en de contactgegevens
van onze werklozenwerking op www.vlaamsabvv.be/werklozenwerking.
In Brussel neem je contact op met de dienst diversiteit: www.abvvbrussel.be, diversiteit.brussel@abvv.be.
Ben je slachtoffer van discriminatie? Maak gebruik van het online meldpunt op
www.abvv.be/meldpunt-discriminatie.
Je hebt als delegee advies nodig over een re-integratieplan in jouw bedrijf? Neem contact op met je beroepssecretaris. In Vlaanderen helpen de ABVV-diversiteitsconsulenten je ook verder.
Contact via www.abvvdiversiteit.be en diversiteit@vlaamsabvv.be. In Brussel neem je contact op met de
dienst diversiteit: www.abvvbrussel.be, diversiteit.brussel@abvv.be.
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V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel / Niet op de openbare weg gooien aub.

Meer informatie over de procedures, de termijnen en de sancties op
www.abvv.be/gezondheid-en-veiligheid

@vakbondABVV

