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U woont in België en werkt in Nederland. Als u ziek wordt,
meldt u zich ziek volgens de Nederlandse regels. Uw
werkgever betaalt dan maximaal twee jaar uw loon door en
mag u niet ontslaan. Kunt u niet meer werken? Dan kunt u
een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen.

Wat doet u als u ziek
wordt?

Meld u binnen twee dagen ziek bij uw werkgever. Dit doet u op de manier die
u met uw werkgever heeft afgesproken. Het kan zijn dat uw werkgever
voorschrijft dat dit op de eerste dag van ziekte en voor een bepaalde tijd
moet gebeuren.
Uw werkgever kan aan de mutualiteit of een door de werkgever gekozen arts
vragen om een controle uit te voeren. De resultaten van die controle worden
dan doorgegeven aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV) of aan de bedrijfsarts van uw werkgever. Gaat u liever bij de
bedrijfsarts of arbodienst van uw werkgever op controle? Geef dit dan
duidelijk aan bij uw ziekmelding.

Hoeveel krijgt u als u
ziek bent?

Als u in dienst bent en ziek wordt, blijft uw werkgever in de meeste gevallen
uw loon doorbetalen. U krijgt minimaal 70% van het gemaximeerde dagloon.
In veel cao’s staat dat u het eerste jaar 100% van uw loon krijgt. U krijgt
maximaal twee jaar lang (104 weken) loon doorbetaald als u ziek bent.
Bent u uitzend-, oproep- of invalkracht? Dan betaalt het UWV meestal een
Ziektewet-uitkering. Dit doet het UWV ook vanaf het moment dat uw contract
afloopt tijdens uw ziekte. De uitkering is 70% van het dagloon. Het dagloon is
het loon dat u gemiddeld per dag verdiende op het moment dat u ziek werd.
Als uw dagloon hoger is dan het maximumdagloon, krijgt u 70% van het
maximumdagloon. Hoeveel u precies krijgt, kunt u zelf berekenen met de
rekenhulp op de website van UWV.
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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 het werk te gaan. Uw werkgever en de
arbodienst (of het UWV) helpen u daarbij. Samen kijkt u wat u nog kunt doen.
Het is belangrijk dat u zich aan de regels en afspraken houdt die gelden bij
ziekmelding. Anders kunt u worden gekort op uw loon of ziekengeld.
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Dan stopt uw loon of Ziektewet-uitkering. Het UWV beslist of u een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering) krijgt, en welke.
Er zijn twee soorten uitkeringen: één voor als u helemaal niet meer kunt
werken (IVA-uitkering), en één als u nog wel werk kunt doen (WGA-uitkering).
Het UWV kijkt vooral naar wat u nog wél kunt, wat u daarmee zou kunnen
verdienen en hoeveel u er dan aan loon op achteruitgaat. Uw loonverlies
bepaalt welke uitkering u krijgt en hoe hoog uw uitkering wordt. Het UWV
betaalt de uitkering uit.

Blijft u sociaal
verzekerd als u ziek
of arbeidsongeschikt
bent?

Zolang u loon of Ziektewet-uitkering krijgt, bent u in Nederland sociaal
verzekerd. Dat betekent dat u onder andere AOW-pensioen opbouwt,
kinderbijslag kunt krijgen en verzekerd bent tegen ziektekosten. Maar als u na
104 weken een WIA-uitkering krijgt, bent u niet langer sociaal verzekerd in
Nederland. Kijk voor meer informatie in de leaflet ‘Wonen in België, uitkering
uit Nederland - Arbeidsongeschiktheid’.

Wat als…

… u een Ziektewet-uitkering krijgt en 52 weken ziek bent?
Dan stopt uw uitkering of deze loopt nog maximaal 52 weken door. Dit beslist
het UWV op basis van de ‘Eerstejaars Ziektewet-beoordeling’. Als u 44 weken
ziek bent, onderzoekt UWV of u nog kunt werken en, zo ja, wat u daarmee
kunt verdienen.
… u in het verleden ook in België heeft gewerkt?
Dan krijgt u na 104 weken een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering
uit Nederland en België. 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.
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Belasting
De eerste twee jaar dat u ziek bent, blijft u belastingplichtig in Nederland.
Als u niet meer werkt en een WIA-uitkering ontvangt, wordt u belastingplichtig in België.
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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.svb.nl/bbz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
Wij helpen u graag verder.
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
Vragen per e-mail: Ga naar www.svb.nl/bbz, Contact, gebruik ons e-mailformulier.
www.svb.nl/bbz
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Overige nuttige
adressen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
+31 (0)88 898 20 01 (vanuit België)
www.uwv.nl

