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Ziek of arbeidsongeschikt
Wonen in Nederland, werken in België
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U woont in Nederland en werkt in België. Als u ziek wordt,
meldt u zich ziek volgens de Belgische regels. Uw werkgever
betaalt dan maximaal een maand uw loon door.
Hierna ontvangt u een ziekengelduitkering van uw ziekenfonds
in België. Kunt u niet meer werken? Dan kunt u een
werkloosheids- of invaliditeitsuitkering krijgen.
Wat doet u als u
ziek wordt?

Meld u eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV). Neem daarvoor telefonisch contact met
UWV op, binnen 2 dagen nadat u ziek bent geworden. Vermeld bij welk
Belgisch ziekenfonds u aangesloten bent en geef uw lidmaatschapsnummer
door. Geef ook de naam en het adres door van uw werkgever.
Medisch onderzoek door UWV
Een arts van UWV roept u op voor een medisch onderzoek. U hoeft hiervoor
dus niet naar België, tenzij u dat duidelijk heeft aangegeven bij uw ziekmelding.
Neem voor dit bezoek de ISI+-kaart van uw ziekenfonds en een geldig
legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) mee. U bent verplicht om naar
de afspraak te komen. Als u dit niet doet, of als u zich te laat ziek meldt,
brengt UWV uw ziekenfonds hiervan op de hoogte. UWV stuurt de resultaten
van dit medisch onderzoek naar de arts van uw ziekenfonds. Als uw ziekenfonds
wil dat er vervolgonderzoek komt, doet UWV dit ook.
Verklaring van de huisarts
Volgens de Belgische wet bent u verplicht uw Belgische werkgever een
verklaring van uw huisarts te geven. In de praktijk kan dit niet, omdat
Nederlandse artsen deze verklaring niet geven. Gebruik daarom als verklaring
de uitnodigingsbrief om bij de arts van UWV te komen.
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Aanvraag ziekengelduitkering
UWV vraagt de ziekengelduitkering aan bij uw ziekenfonds. Dat hoeft u
dus niet zelf te doen. Nadat uw ziekenfonds de aanvraag van UWV heeft
ontvangen, krijgt u een vragenformulier van uw ziekenfonds. Dit stuurt u
ingevuld terug. Daarna gaat uw ziekenfonds de uitkering betalen.
Als u voor langere tijd ziek blijft, vraagt uw ziekenfonds u om aanvullende
informatie over uw arbeidsverleden en gezinssituatie.

Ziek of arbeidsongeschikt - Wonen in Nederland, werken in België

Wanneer krijgt u een
ziekengelduitkering?

3 van 6

U krijgt een ziekengelduitkering van uw ziekenfonds, als u ten minste 66%
arbeidsongeschikt bent. En u moet in de 12 maanden voordat u ziek werd in
België en eventueel een ander EU-land ten minste 180 dagen als werknemer
hebben gewerkt. Voor een parttime werknemer geldt een minimum van 800 uren.
Ziek door een (erkende) beroepsziekte of bedrijfsongeval
Omdat uw ziekte beroepsgebonden is, krijgt u een uitkering van de
arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever of van het Federaal
agentschap voor de beroepsrisico’s (Fedris). Voor meer informatie over deze
regelingen kunt u terecht bij de arbeidsongevallenverzekeraar of bij Fedris.
Neem voor meer informatie contact op met het Bureau voor Belgische Zaken.

Hoe hoog is uw
ziekengelduitkering?

Bent u arbeider, dus doet u vooral werk met uw handen? Dan betaalt uw
werkgever uw loon door gedurende de eerste veertien ziektedagen:
- 100% de eerste 7 dagen
- 85,88% t/m dag 14
- 25,88% van dag 15 t/m dag 30 (aangevuld tot 60% via een uitkering van
het ziekenfonds).
Daarna krijgt u een ziekengelduitkering van uw ziekenfonds, tot en met de
12e maand dat u ziek bent.
Bent u bediende, dus bent u een werknemer die vooral ‘denkwerk’ doet?
Dan betaalt uw werkgever de eerste 30 dagen uw loon door. Daarna krijgt
u ook een ziekengelduitkering, tot en met de 12e maand.
Een ziekengelduitkering is er alleen voor het eerste ziektejaar. Dit wordt in België
de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’ genoemd. De uitkering is voor iedereen
60% van het laatst verdiende loon. Er gelden wel maximumbedragen voor de
hoogte van de uitkering. Kijk voor bedragen en percentages in de cijferbijlage.
U bent ziek, maar u krijgt wel betaald
Daar staat wel wat tegenover. Er wordt van u verwacht dat u er alles aan doet
om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Uw werkgever en uw Belgische
ziekenfonds kunnen u daarbij helpen. Samen kijkt u wat u nog kunt doen.
Het is belangrijk dat u zich aan de regels houdt die gelden bij ziekmelding.
Anders kan uw uitkering tijdelijk worden stopgezet.
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Wat gebeurt er als u
langer dan een jaar ziek
bent?

Als u 12 maanden ziek bent, stopt de ziekengelduitkering en kunt u een
Belgische invaliditeitsuitkering krijgen. UWV vraagt de invaliditeitsuitkering
aan bij uw ziekenfonds. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. Vier maanden
voordat uw ziekengeld afloopt, roept UWV u op voor een medisch onderzoek,
in opdracht van uw ziekenfonds. De resultaten van het medisch onderzoek
geeft UWV door aan uw ziekenfonds. Uw ziekenfonds stuurt uw dossier aan
het Rijksinstituut voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).
RIZIV beslist of u arbeidsongeschikt bent en of u een uitkering krijgt.

Ziek of arbeidsongeschikt - Wonen in Nederland, werken in België

4 van 6

Wanneer krijgt u een
invaliditeitsuitkering?

U moet minimaal 66% arbeidsongeschikt zijn. En u moet ten minste
180 dagen in België hebben gewerkt in de 12 maanden voorafgaande
aan de eerste ziektedag.

Hoe hoog is uw
invaliditeitsuitkering?

Hoeveel u krijgt, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, van uw
vroegere loon, en van de in de wet gestelde maximumbedragen:
- Heeft u een gezin, dan is de uitkering 65% van uw laatste loon;
- Bent u alleenstaand, dan is de uitkering 55% van uw laatste loon;
- Heeft u een partner (getrouwd of samenwonend) met een inkomen dat boven
het wettelijk minimum ligt? Dan is uw uitkering 40% van uw laatste loon;
- Heeft u een partner zonder eigen inkomen? Of met een inkomen lager dan
het wettelijk minimum? Dan is uw uitkering 55% of 65% van uw laatste loon,
afhankelijk van de gezinssamenstelling.
Kijk voor het wettelijke maximumbedrag in de cijferbijlage.

Blijft u sociaal
verzekerd als u ziek
of arbeidso ngeschikt
bent?

Zolang u loon of ziekengeld krijgt, bent u in België sociaal verzekerd.
Dat betekent dat u in België rustpensioen opbouwt, kinderbijslag kunt krijgen
en verzekerd bent tegen ziektekosten. Maar als u een invaliditeitsuitkering
krijgt, bent u niet langer sociaal verzekerd in België. Kijk voor meer informatie
in de leaflet ‘Wonen in Nederland, uitkering uit België - Arbeidsongeschiktheid’.
Belasting
Het eerste jaar van uw ziekte blijft u belasting betalen in België. Als u niet
meer werkt en een invaliditeitsuitkering krijgt, betaalt u vanaf dan belasting
in Nederland.

Wat als…

… u ook in Nederland gewerkt heeft?
Dan kunt u na 2 jaar een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering uit
België en Nederland krijgen. De hoogte van de uitkering hangt af van de
periode die u in elk land gewerkt heeft. Neem voor meer informatie hierover
contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
… u weer wilt werken tijdens de eerste periode van uw ziekte?
Een gedeeltelijke werkhervatting kan gevolgen hebben voor uw uitkering.
Neem daarom voorafgaande aan de werkhervatting contact op met
uw ziekenfonds.
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… u ziek wordt in de eerste 6 maanden na het begin van uw werk in België?
Dan zal uw ziekenfonds geen ziekengelduitkering betalen. Behalve als u
aantoont dat u in de periode direct vóór het begin van uw werk in België,
in Nederland werkte of een Nederlandse werkloosheidsuitkering ontving.
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Vraag dan het formulier E104 aan bij UWV. Het aanvraagformulier vindt u op
3de website van UWV.
… u na 12 maanden geen invaliditeitsuitkering van uw ziekenfonds krijgt?
Dan kunt u soms een werkloosheidsuitkering krijgen. Neem voor meer
informatie hierover contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
... uw ziekte is veroorzaakt door een arbeidsongeval of door een beroepsziekte?
Dan krijgt u een uitkering van de arbeidsongevallenverzekeraar van uw
werkgever of van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris).

Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg
gegeven. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet.
En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op
www.grensinfo.nl en/of op www.svb.nl/bbz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
Wij helpen u graag verder.
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Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
Vragen per e-mail via het e-mailformulier. Ga naar www.svb.nl/bbz, Contact,
Gebruik ons e-mailformulier.
www.svb.nl/bbz

Ziek of arbeidsongeschikt - Wonen in Nederland, werken in België

Overige nuttige
adressen

UWV
+31 (0)88 898 20 01
www.uwv.nl
Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Reglementering en geschillen - uitkeringen
Tervurenlaan 211
B-1150 Brussel
+32 (0)2 739 76 19
www.riziv.be
reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris)
Sterrenkundelaan 1
B-1210 Brussel
+32 (0)2 272 20 00
info@fedris.be
www.fedris.be
Belastingdienst
Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
0800-024 12 12 (alleen als u belt vanuit Nederland)
www.belastingdienst.nl
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Belastingkantoor Brussel
Afdeling Belintax
+32 (0)2 576 34 70
belintax@minfin.fed.be
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