
Wat mag je verwachten van je werknemer?

Als jouw werknemer ziek is en hij daardoor niet kan komen werken 
(arbeidsongeschikt), moet hij jou of je personeelsdienst daar 
onmiddellijk van verwittigen. Dat mag telefonisch of per e-mail. 
Doet hij dat niet en er is geen sprake van overmacht (bv. Als hij in het 
buitenland in het ziekenhuis ligt), moet je hem voor die dagen waarop 
hij afwezig is ook geen gewaarborgd loon betalen. 

Als werkgever heb je het recht om een medisch attest te vragen. 
Je werknemer heeft dan twee dagen de tijd om een doktersattest 
te bezorgen, tenzij die termijn anders bepaald is per CAO of in jouw 
arbeidsreglement. Dat attest mag per post, bij voorkeur aangetekend, 
of ingescand via e-mail worden bezorgd. Doet je werknemer dat niet? 
Ook dan kan je de dagen waarop hij afwezig is, aanrekenen op het 
gewaarborgd loon. 

Het doktersattest: wat mag wel en wat niet?

Het doktersattest moet de volgende elementen duidelijk vermelden:
• De waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid
• Of de werknemer zich al dan niet naar een andere plaats mag 

begeven
Op het doktersattest vind je ook de identiteit van de betrokken arts en 
de datum waarop het attest werd opgemaakt, terug.
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Help, mijn werknemer is ziek! Wat nu?
De herfst- en wintermaanden staan voor de deur. Dat betekent? Jawel, het griepseizoen komt eraan. 

Ondanks het feit dat het ons allemaal kan overkomen, is het als werkgever niet zo eenvoudig om te 

weten wat je allemaal moet doen als een van je werknemers plots arbeidsongeschikt wordt. De wet 

voorziet in heel wat regels waar werknemers en werkgevers zich aan moeten houden. Welke?   

We zetten ze even voor jou op een rijtje. 
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Je neemt die bepalingen best op in het arbeidsreglement, 
zodat daar geen discussie over mogelijk is. 

TIP



Moet ik gewaarborgd loon   
betalen?

Als werkgever ben je verplicht om gedurende één 
maand - en dat vanaf de eerste dag arbeidsonge-
schiktheid - het loon van je zieke bediende door te 
betalen. Is je bediende langer dan één maand ar-
beidsongeschikt, dan valt hij terug op een uitkering 
verstrekt door de ziekteverzekering. Voor arbeiders 
geldt een periode van 7 dagen gewaarborgd loon, 
gevolgd door een periode van 7 dagen waarbij ar-
beiders 85,88% van hun loon ontvangen, waarna ze 
van dag 15-30 nog 25,88% krijgen, aangevuld door 
een uitkering van het RIZIV..

Wat kan ik als werkgever doen?

Als je als werkgever merkt dat er zich in jouw onder-
neming regelmatig werknemers ziek melden, con-
tacteer je best jouw externe dienst voor preventie 
en bescherming op het werk. De artsen en preven-
tieadviseurs van die dienst kunnen jou bijstaan bij 
een analyse van de oorzaken en een aantal maatre-
gelen uitwerken om arbeidsongeschiktheid te voor-
komen. Zoals een aantal stressoren op de werkvloer 
identificeren en die weghelpen. Je kan natuurlijk als 
werkgever ook bijdragen tot een gezonde levensstijl 
van jouw werknemers door een sportmoment te 
voorzien of fruit aan te bieden. Goed verlichte en 
verluchte werkplaatsen dragen eveneens bij tot een 
gezonde geest in gezond lichaam.

Mag ik een controlearts sturen? 

Je kan als werkgever een beroep doen op een con-
trolearts. Dat kan tijdens de vollédige periode van 
arbeidsongeschiktheid, óók na de periode van het 
gewaarborgd loon. De werknemer mag een con-
trole door de controlearts in principe niet wei-
geren. Een controlearts kan zich enkel uitspreken 
over de arbeidsongeschiktheid zoals geattesteerd 
door de behandelde arts. Als de controlearts en de 
behandelende arts van mening verschillen, moeten 
zij in overleg gaan. Een van beide kan hun mening 
herzien. Is er geen overeenstemming, dan wordt 
er een beroep gedaan op een arts-scheidsrechter, 
wiens definitieve beslissing je moet volgen. De kost 
van de controlearts ligt bij jou.

Kan ik mijn werknemer 
ontslaan wegens ziekte?

De Belgische en Europese rechtspraak aanvaarden 
ziekte niet als een geldige reden voor ontslag. 
Dat wordt gezien als discriminatie, waarvoor je als 
werkgever streng kan worden bestraft. Maar dat 
betekent niet dat je een werknemer die ziek is, niet 
kan ontslaan. Je moet dat ontslag wel motiveren 
en ziekte mag niet de grond ervan zijn. Let wel: de 
opzegperiode van een zieke werknemer begint pas 
te lopen eens de ziekteperiode is afgelopen en die 
persoon weer aan het werk is. We raden je in elk 
geval aan om eerst contact op te nemen met je 
sociaal secretariaat en het nodige advies over de 
concrete situatie in te winnen.

Re-integratie: hoe werkt dat?

Sinds 2017 voorziet de wet in re-integratietrajecten 
voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Je 
kan je externe dienst vragen om jouw werknemer 
op te roepen voor een re-integratietraject vanaf  
4 maaden arbeidsongeschiktheid. 

Dat traject resulteert in een oordeel van je 
arbeidsarts over de geschiktheid van die 
werknemer. Hij kan je in beide gevallen voorstellen 
om na te denken over aanpassingen aan het 
werk (bv. deeltijds werk voor de werknemer) of 
de werkpost (bv. ergonomische aanpassingen). 
De arts kan ook de definitieve ongeschiktheid 
zonder aanpassingen voorstellen, waarna jij 
of jouw werknemer het recht hebben om de 
arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van 
medische overmacht. Dan is geen opzegtermijn 
of -vergoeding verschuldigd. Je werknemer of de 
mutualiteit waarbij hij of zij is aangesloten kan ook 
dergelijk traject opstarten. In alle gevallen sta je als 
werkgever in voor de kosten van dat traject. 

Meer vragen?

Contacteer UNIZO Ondernemerslijn 
(0800 20 750) of neem contact met Liantis 
sociaal secretariaat www.liantis.be
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