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Nieuwe ziekteaangifte vanaf 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 verandert de wetgeving over de ziekteaangifte bij je ziekenfonds.
Als je ziek wordt, dan ben je verplicht om het nieuwe getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid te gebruiken. Op dat
getuigschrift schrijft je arts de begindatum en de einddatum van je ziekte.

Wat is nieuw vanaf 1 januari 2016?


Je bent verplicht om het nieuwe getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid te gebruiken. Oude getuigschriften mag je
weggooien.



Je arts moet niet alleen de begindatum van je ziekte op het getuigschrift invullen, maar ook de einddatum tot
wanneer hij verwacht dat je ziek blijft.



Het ziekenfonds mag je na de verwachte einddatum op het getuigschrift geen uitkering meer betalen. Blijf je toch
langer ziek, dan moet je altijd binnen 48 uur een nieuw getuigschrift met een nieuwe einddatum naar het
ziekenfonds sturen.
Net als vroeger bestaan er twee versies: een getuigschrift voor loontrekkende (bedienden, arbeiders en
werkzoekenden) en een getuigschrift voor zelfstandigen.

Waar vind je het nieuwe getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid?


Je vindt het getuigschrift voor loontrekkende ook op onze website www.pharmeus.be



Vraag het nieuwe getuigschrift in een ziekenfondskantoor in je buurt.

Wat als je ziek bent op 31 december 2015 en ziek blijft in 2016?
Ben je ziek op 31 december 2015 en heb je je ziekte in 2015 bij ons ziekenfonds aangegeven? Dan heeft je arts geen
einddatum op het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid geschreven. Dat hoefde ook niet in de oude regeling.


Ga je in de loop van 2016 weer aan het werk? Laat dan het formulier arbeidshervatting invullen door je werkgever.
Stuur het ingevulde formulier naar het ziekenfonds.



Ga je in de loop van 2016 weer naar je arts omdat je nog altijd ziek bent? Laat dan een nieuw getuigschrift voor
arbeidsongeschiktheid invullen door je arts. Let erop dat hij de begindatum en de einddatum van je ziekte invult.
Stuur het getuigschrift binnen 48 uur met de post naar het ziekenfonds.
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