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Je bent arbeidsongeschikt, maar je voelt 
je in staat om deeltijds terug te werken? 
Dat kan! Lees hier hoe.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 
� Deze werkhervatting moet verenigbaar zijn met je 

gezondheidstoestand.
�	Op medisch vlak lukt het je niet om meer dan 50 % van de 

tijd te werken.

WAT BETEKENT ‘DEELTIJDS WERK’?
We spreken van deeltijds werk zodra je terug aan het werk gaat, 
of dit nu voor enkele uren of enkele dagen per week is. Het is 
aan jou om het ritme te bepalen dat voor jou het best past.

WAT MOET JE CONCREET DOEN?
Als je loontrekkende bent: 
� vul dan het formulier ‘Aanvraag van een gedeeltelijke 

werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid’ in, dat  
ook dient als toestemmingsaanvraag van de adviserend arts

� stuur het formulier terug naar je ziekenfonds ten laatste 
op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan je 
werkhervatting

� vergeet niet om je ziekenfonds op de hoogte te brengen dat 
je het werk deeltijds hervat, er kan een sanctie toegepast 
worden als je de aanvraag te laat indient.

De adviserend arts heeft 30 dagen tijd om zijn akkoord te 
geven. Maar je kan het werk hervatten zelfs als je van hem nog 
geen antwoord hebt gekregen.

Voorbeeld: 
Je wil op maandag 12 januari tijdens je arbeidsongeschiktheid 
het werk deeltijds hervatten. Geef deze hervatting aan en vraag 
ten laatste op vrijdag 9 januari de toestemming aan.

Opgelet, als je nadien beslist om terug wat minder of net 
meer uren te gaan werken, dan moet je terug een nieuwe 
aanvraag indienen bij je ziekenfonds!

HOE LANG?
Dit akkoord van de adviserend arts voor de werkhervatting 
is maximaal 2 jaar geldig. Je zal in die tijd nog regelmatig 
uitgenodigd worden voor een gesprek met je adviserend arts, 
zodat hij de situatie kan evalueren.

EN WAT GEBEURT ER MET JE UITKERINGEN?
Je behoudt je rechten op de uitkeringen. Ze zullen berekend 
worden in functie van het percentage dat je werkt (vb. 50 %, 
75 %), tenzij je aangepast werk niet meer is dan 1/5.

Bijvoorbeeld: 
� Je herneemt het werk voor 20 %, dan worden je uitkeringen 

niet aangepast.
� Als je voor 50 % terug begint te werken, worden je 

uitkeringen met 30 % verminderd.

BEN JE ZELFSTANDIGE?
In dat geval zal je het werk pas deeltijds kunnen hervatten als 
je het akkoord van de adviserend arts hebt gekregen.

Je behoudt 100 % van je uitkeringen tijdens de eerste zes 
maanden. Daarna worden nieuwe berekeningen uitgevoerd 
voor de komende maanden.

MEER INFO?
Neem contact op met je ziekenfonds!

www.weeraandeslag.be 

Nog vragen?
 Op de website van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 

staat een lijst met de meest gestelde vragen over 
deeltijdse werkhervatting. 

 www.mloz.be/nl/arbeidsongeschiktheid


