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Een uitkering voor ziekte of invaliditeit wordt toegekend aan de verzekerde die niet in staat is door zijn werk in zijn behoeften te
voorzien ten gevolge van een ziekte die zich manifesteert of van een ongeval (geen arbeidsongeval) dat zich voordoet in de loop
van een tijdvak van deelneming aan de verzekering. De verzekerde die haar beroepsactiviteit stopzet tijdens een tijdvak van
moederschapsrust (maximum 15 weken) wordt eveneens als arbeidsongeschikt erkend.
A. VOORWAARDEN
1. De aanvraag moet gebeuren binnen de 90 dagen na het ontstaan van het recht op de toelage.
2. E r is deelneming vereist gedurende de zes maanden die de maand voorafgaan waarin de arbeidsongeschiktheid een aanvang
neemt. Deze verplichting geldt niet bij een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval. Een verzekeringsplicht in België
of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Confederatie ten gevolge van een wetgeving
op de sociale zekerheid van werknemers of zelfstandigen vormt in deze een gelijkgesteld tijdvak.
3. Verblijfplaats:
Binnen de EER verblijven (uitgezonderd in Denemarken, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; evenmin geldig in Zwitserland)
behalve als u:
→ Belg bent of onderdaan van een lidstaat van de EER of van Zwitserland;
→ de Dienst u een uitzonderlijke machtiging heeft verleend.
4. D
 e uitkering is slechts verschuldigd voor zover het bedrag ervan dat van de gebeurlijke beroepsinkomsten overschrijdt (vb.
gewaarborgd loon), alsook prestaties toegekend in uitvoering van de wetgeving op de sociale zekerheid der werknemers.
B. BEDRAG VAN DE ZIEKTE- & INVALIDITEITSVERGOEDING
Maandbedrag van de uitkering op 01.05.2022
Maandelijkse bijdragen

Basistoelage

Met gezinslast of hulp aan derden

1 jaar
arbeidsongeschiktheid

Vanaf 2 jaar
arbeidsongeschiktheid

1ste jaar
arbeidsongeschiktheid

Vanaf 2de jaar
arbeidsongeschiktheid

€ 358,40

€ 446,78

€ 614,29

€ 670,17

€ 921,44

€ 573,53

€ 720,61

€ 990,80

€ 1.080,92

€ 1.486,20

€ 764,70 tot € 2.179,40

€ 864,71

€ 1.188,97

€ 1.297,07

€ 1.783,46

ste

de

Het bedrag van de vergoeding wordt met 50 % verhoogd na één jaar ononderbroken genoten te hebben van de ziekte- &
invaliditeitsvergoeding.
De ziekte- & invaliditeitsvergoeding wordt berekend op basis van het gemiddelde bedrag dat gestort werd over de laatste 36
maanden. Wanneer er geen 36 maanden verzekeringsdeelneming is, gebeurt de berekening naar verhouding van de gestorte
bijdragen.
C. VARIA
1. De verzekerde die geniet van de ziekte- & invaliditeitsverzekering kan aanspraak maken op terugbetaling van kosten voor
geneeskundige verzorging, voor zover hij geen aanspraak kan maken op gelijksoortige uitkeringen krachtens andere wettelijke,
contractuele of reglementaire, Belgische of vreemde bepalingen of krachtens een wederkerigheidsovereenkomst.
De kosten voor geneeskundige verstrekkingen worden terugbetaald volgens de tarieven die vastgesteld zijn door de Belgische
wettelijke bepalingen inzake verzekering tegen ziekte en invaliditeit (terugbetalingsbarema van het RIZIV).
2. D
 e verzekerde kan het contract ‘Geneeskundige Verzorging’, onderschreven vóór de aanvang van de arbeidsongeschiktheid,
naar keuze, verder zetten met premiebetaling. In voorkomend geval worden de waarborgen van het contract verder verleend
tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.
3. Vanaf de dertiende maand arbeidsongeschiktheid zal de vergoeding herzien worden op de 65ste verjaardag van de
verzekerde. De ziektetoelage wordt niet meer toegekend wanneer de verzekerde een rustpensioen geniet ten laste van de
Dienst.
4. T
 ijdvakken tijdens de welke een verzekerde ziekengeld genoot ten laste van de Dienst, kunnen in de pensioenloopbaan worden
verrekend voor zover de verzekeringstijd korter is dan 20 jaar en ze zich situeren vóór de 65ste verjaardag.
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